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Foreign trade and the theory of optimum
currency areas. Implications for Poland
Iwona Maciejczyk-Bujnowicz*1

Introduction
The literature provides an abundance of studies on the benefits and losses connected with giving up a national currency to adopt a new one, common for a larger
territory. Thus, the questions arise: when and on what conditions could the adotion
of a common currency by two countries of two different currencies be a beneficial
solution? According to the OCA (Optimum Currency Area) theory, an optimum
solution should guarantee the attainment of fundamental goals of economic policy, i.e. full employment, external balance and the stability of prices. Substantive
debate on the benefits and losses relating to the currency union and the adoption of
a common currency by individual economies is still going on. For us it will not be
the focal point of this Chapter. Our objective is to present selected data on Polish
trade compared against data on trade between euro area member states, or more
broadly the European Union, and third countries in the light of selected theoretical
aspects of the traditional role of optimum currency areas and a new theoretical
approach as well as selected results of empirical studies.
The paper’s aim is the analysis of selected studies on the subject in question
and the analysis of statistical data reflecting trade between Poland and the euro
area, on the one hand, and Poland and the EU member states from outside of the
euro area, on the other hand, in the period 2000–2010. Considerations are based
on theoretical achievements of the optimum currency area theory. Due to restrictive space requirements, we will focus on the analysis of the endogenous approach
to the optimum currency area criterion and trade in theoretical context. Based on
that, we will try to make an assessment and answer the question whether Poland’s
* Iwona Maciejczyk-Bujnowicz – PhD, University of Lodz, Faculty of Economics and Sociology,
Department of International Economic Relations.
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integration with the EU has largely contributed to an increase in trade between Poland and euro area member states from the viewpoint of the objective of the paper.

Optimum currency area theory – evolution
of the theoretical concept
Studies devoted to the creation of a currency union, accession of new countries to
it and the consequences of being inside the union are based on the achievements
of the optimum currency area theory (OCA). OCA theory defines criteria (conditions) which must be complied with before two countries adopt a common currency (a pegged/fixed exchange rate). In the traditional approach defined by Mundell
(1961), McKinnon (1963), and Kenen (1969),the adoption of a common currency
is optimum for countries which have adequate adjustment mechanisms that can be
quickly activated in case of asymmetric shocks between them. It is worth stressing
that the models by Mundell, McKinnon and Kenen are based on the Keynesian assumptions of price rigidity. A currency area is considered optimum when there is
mobility of production factors. Benefits of a monetary union increase with the enhancement of economic integration among countries-members of the union with
a potentially possible reduction of associated costs. In accordance with traditional
OCA theory, one of the fundamental issues to be considered by a country joining
a single currency area is the existence of a similar, although diversified, structure
of demand, production, and exports of the country in relation to the structures of
the members of the area (Bilski, 2006). It allows the so called asymmetric shocks
to be minimised. In contrast to symmetric shocks, the consequences of which are
equally distributed across all the members of the area, asymmetric shocks hit, to
a greater or lesser extent, a country or a group of countries.
The problem of optimum production structure within OCA theory was mentioned for the first time by Kenen (1969), who drew attention to the relation between the degree of product diversification in domestic production and the scale
of the impact of negative external shocks on production, investment and employment. In this case, the author stresses that deeper diversification of the export product mix means a greater probability that shocks in demands for specific groups of
products will level each other out, which means higher resistance of the economy
to fluctuations in the aggregate demand for exports. Based on his considerations,
the author stresses that strongly diversified export production makes the economy
less susceptible to both internal and external asymmetric shocks. In literature the
synchronisation of macroeconomic shocks is referred to as the “meta-criterion”
for the establishment of an OCA (Kenen, 1969). It may mean e.g. that the higher
the similarity of economic structures, the more synchronized business cycles of
interconnected economies. This, in turn, inclines towards a common currency
policy, which transmits monetary impulses relatively uniformly. We need to stress
6

that in the case of both symmetric and asymmetric shocks, we may speak of demand or supply shocks. Demand asymmetric shocks are important for the assessment of benefits and costs connected with joining the euro area. The assumption
is that similar consumption patterns and production or export structures in individual countries of the monetary union will not provoke significant differences in
the consequences as the shock hits all the countries uniformly (Mongelli, 2002).
The mobility of production factors, price and wage flexibility and fiscal and financial integration help the economy absorb shocks vis-à-vis other members of the
monetary union (symmetry).
If business cycles of the countries in a monetary union are similar, the risk
of asymmetric shocks is relatively low (flexibility). When economies are strongly
diversified in respect of the above elements, a rapid drop in demand for a particular product, whose share in the overall output of a country is relatively high,
differently impacts individual sectors of the member states of the common area.
Hence, when considering the benefits and costs of joining a group of countries,
which use a common currency, the theoretical assumption of a similar, convergent
business cycle in the countries in the monetary union is important. The more convergent the economic situation, demand and supply structures of the countries,
the more uniform the impact of a rapid external impulse of a change in external
demand or supply across individual economies. Otherwise, the deployment of
instruments of a single currency policy in the area will destabilise the economies
causing increased inflation in some of them and decreased employment in others.
In the opinion of Wójcik (2008), nominal and real convergence12criteria in the
catching-up process are of key importance. For example, Gros (2001) claims that
the degree of real convergence should not be too much of a problem for countries
joining the euro area to quickly integrate in monetary terms. The argument here
is that, in essence, real convergence is supply-based and that is why it should not
adversely affect the economic condition of those countries which joined the EU
on 1 May 2004 after they enter the euro area. The opponents argue that adhesion
to the euro should be preceded by the attainment of real convergence or, at least,
an appropriate level thereof. Their arguments are based on the conclusion that the
gap these countries should close in relation to other EU member states is dramatically wide compared to those which joined the euro area earlier. Against this
background there is a highly interesting and heated theoretical discussion on the
adequacy of nominal criteria from Maastricht for the structure and development
stage of economies of the countries which joined the EU in 2004.
As we already indicated at the beginning of this paper, attention shall focus
on one of the aspects of the OCA theory and the endogenous approach, i.e. on the
analysis of the openness of the economy in respect of trade flows and mutual trade
1
In a broader sense, real convergence is about the convergence of structural characteristics of an
economy; in a narrower sense, it is identified with the growth of the economy measured with the
GDP per capita.
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relations among countries of the common currency area. According to McKinnon
(1963), a high degree of openness of candidate economies is the prerequisite for
creating an OCA (Bilski, 2006). Thus, the area can be created by countries with
a large share of international trade in their GDP. The more open an economy (measured by the relation of exports and imports flows to the GDP), the higher the
importance of foreign exchange rate for domestic prices. Economic openness is
measured with the relation of tradable goods to goods traded domestically, which
are referred to as non-tradable. A high share of tradable goods in the consumer goods of a country means a higher dependence of domestic prices on world market
prices in the analysed currency area. There is a general conviction that in a country of a high degree of openness, the price effect of devaluation will be relatively
higher than in a less open economy. At the same time, in a more open economy,
the quantitative effect, i.e. the impact of devaluation on the competitiveness of national enterprises and an increase in output will be more limited than in a country
which is relatively closed.
Literature studies indicate that one of the benefits of joining the euro area is
trade intensification. It is the effect of the elimination of transaction costs and of
the risk connected with exchange rate fluctuations. That is why one of the assumptions for the creation of a single currency area is an enhanced intensity of trade as
a result of easier, cheaper and less risky trade among its members. Further, increased trade is to favour production specialisation and brings benefits such as the so
called economies of large-scale production, which translate into higher productivity and more investment. We must add that the validity of the last assumption is
analysed particularly intensely in the literature.
Contrary to the so called old OCA theory, the new approach to OCA (Mongelli, 2002) stresses the benefits of establishing a monetary union and the clearly
decreasing importance of costs. Economists agree that the primary assumptions
of the theory put too much stress on the scale of costs and they underappreciated
the potential opportunities resulting from currency unification. The endogenous
effect of integration-related processes is a consequence of exchange rate risk
elimination and the abolition of all borders (together with borders delineated
by the use of a national currency). It contributes to the shortening of distances,
reducing transaction costs (also the cost of currency exchange) and the cost of
insurance against exchange rate risk. Also, the costs of gathering information are
reduced. This is due to the fact (Lutkowski, 2004) that currency is more useful
when its area of application is bigger (the network effect). A common currency
helps reduce or even remove these barriers, the so called border effect or home
bias, by which it may significantly impact the size and directions of international
trade (Tchorek, 2009).
Figure 1 presents the traditional approach, which is the starting point for
further considerations, both theoretical and based on earlier obtained empirical
results.
8

Figure 1. Traditional approach to costs and benefits of a currency union resulting from the openness
of the economy in GDP (%)

Benefits and costs

Benefits

T
Costs
Trade (% GDP)

Source: own study based on De Grauwe 1994, De Grauwe 2003, p. 89.

In the traditional approach, the benefits curve goes upwards while the costs
curve goes downward with the advancement of the integration among monetary
union member states measured by the share of trade in the GDP (%). We must
stress that in our cost-benefit analysis, we take account of one of the elements, i.e.
the degree of openness of economies measured with the share of trade (exports
plus imports) in the GDP. On Figure 1, the intersection point of the two curves
marked with T determines the critical degree of openness, which makes it worthwhile for a country to join a monetary union (De Grauwe, 2003). Left from this
point, the benefits of having a country’s own currency are higher than doing away
with it, while right of the point it is more beneficial for a country to join a common
currency area. The above approach to benefits and costs connected with changes
in trade is reflected in the two main streams of economic theory: monetarism and
Keynesianism. Figure 2 presents both approaches.
Figure 2. Costs and benefits connected with fluctuations in trade of the members of a currency
union-monetarist and Keynesian approach
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a. monetarist approach		
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b. Keynesian approach

Source: De Grauwe 2003, p. 90.
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Monetarists believe the costs curve is very close to the origin of the x, y-coordinates system and its slope is high, meaning changes in the exchange rate are
ineffective when it comes to restoring the balance. The argument is that, in the
long-run, the exchange rate is not an effective instrument of improving economic
competitiveness and it can be used only in the short-term as an adjustment tool.
For example, nominal depreciation of a country’s currency improves the competitiveness of its exports but relative increase in prices of imports intensifies inflationary tendencies, which leads to real appreciation of the currency and reduced
competitiveness of the country. Monetarists argue that, under such circumstances,
the benefits from joining a monetary union will materialise very quickly and it is
more profitable for countries to join a monetary union than to remain outside of it,
even when economic convergence criteria differ for them.
This view was adopted in the European Commission report (1990). According to the Commission, in the case of symmetric shocks, the exchange rate is not
an effective instrument to stabilise the economy. It goes on to say that the symmetry of disturbances largely depends on trade integration. Moreover, the Commission adds that progressing economic integration in the European Union reduces
the probability of asymmetric shocks due to the diversified production structure
in countries-members of the grouping (contrary to the Keynesian position). In
opposition to the stance of the European Commission, Krugman (1993) claims
that increasing integration leads to deeper specialisation among members of the
monetary union, decreasing business cycle correlations and, as a result, higher
susceptibility to asymmetric shocks.
Keynesian economists stress that, due to price and wage rigidity in the economy and the lack of labour mobility, the exchange rate may become an effective
balance restoring instrument. It means that currency integration may be preceded
with trade integration. The cost curve is located relatively further away from the
origin of the x, y-coordinates system and the benefits from joining a monetary
union appear relatively late. De Grauwe (2003) states that in such a case, big countries should be divided into smaller currency zones.
Based on the above, we may conclude that in accordance with the view of
Keynesian economists, countries of a relatively high share of trade in the GDP
will benefit more from joining a monetary union compared to countries with a low
openness index. On the other hand, however, monetarists stress that even countries with a relatively low share of trade in the GDP may experience lasting benefits exceeding costs. Unfortunately, such an assumption would be very risky, as
taking account of other elements in the analysis could lead to completely opposite
conclusions. Differences in the degree of openness to trade among various countries are not the only criterion for membership in a monetary union.
The results of studies by De Grauwe and Schnabl (2004) demonstrate that
exchange rate stability in the CEE countries reduced inflation and instigated economic growth. According to the authors, this positive impact of the stable exchan10

ge rate on economic growth, comes from, among others, a stable exchange rate of
a country’s currency vis-à-vis the euro, leading to increased trade between partners. It is predicted that the process will also continue after the country in question
joins the euro area and, most probably, it will result from the endogeneity of OCA
theory (Frankel, Rose, 2002). It means the countries, which in the ex ante period
do not meet the optimality criteria in accordance with the traditional OCA theory,
will be able to meet them ex post, after they have joined the monetary area. This
view is additionally confirmed by studies conducted by Micco et al. (2003), where
it was noted that membership of new countries in the monetary union increases
their trade with old members of the area to an extent greater than it would have
been the case if they had stayed outside of the common currency area. The analysis showed that within four years of adopting the euro, trade among the member
states increased on average by 4–16%. The authors also add that increased trade
did not limit trade with countries from outside the area. A similar opinion on the
impact of a common currency on trade and growth was presented by Lutkowski
(2009). He explains the phenomenon with “endogenous understanding of optimum currency area criteria”. Following representatives of this school of thought,
he states that a monetary union, established even when OCA criteria are not fully met in the traditional interpretation of the idea (Mundell (1961), McKinnon
(1963), Kenen (1969)), to a certain extent spontaneously initiates processes leading to catching up (…) and meeting the criteria after joining the union (…) and
it itself provides the basis, which enables and justifies its existence and economic
efficiency (Lutkowski 2009).

Endogeneity of the optimum currency area criteria
and synchronisation of business cycles of countries
within the monetary union
Assuming that the costs of monetary currency decrease with the increasing openness of the economy, and that the basic cost of a monetary union is the elimination
of the exchange rate as an instrument of economic policy, according to the new
theoretical approach, a monetary union may be an optimum area even when the
adjustment mechanisms do not work in the case of asymmetric shocks. Specific
studies analyse the scope of susceptibility of a country to asymmetric shocks. By
the end of the 1990s, Frankel and Rose (1997, 1998) had already stressed that
the type of integration-induced trade we are dealing with and the type of shock
are very important. If a common currency contributes to intensified trade among
the countries of the area, which indirectly synchronises business cycles, a common monetary policy in the monetary union makes it more balanced. Studies by
Bussiere (2008) demonstrate that within a decade, i.e. in the years 1993–2003
11

countries of Central and Eastern Europe experienced very strong trade integration
with the euro area members, which implied two things. Firstly, for the euro area
countries, the share of the Central and Eastern European countries in their trade
doubled in the period in question and these countries as a group became the third
biggest trade partner of the euro area members after the UK and the United States.
Secondly, for Central and Eastern European countries, the euro area became the
most important trade partner. Rose (2008), based on existing studies and the literature, conducted a meta-analysis23of the effect of common currencies on international trade using a gravity model. He examined fixed effects and random effects for
meta-estimates common to the entire thematic field. Considering the data for the
euro area, based on 26 studies, he noted that the members of the area had already
seen trade a rise of at least 8% (fixed effects) to even 23% (random effects). The
author makes a reservation that the euro area is a relatively young organism and
studies are limited by the time series available for a relatively short period.
For example, Baldwin (2006) estimated that the use of the euro in trade within
the euro area probably did boost intra-Eurozone trade by on average ca. 5–10%
but he also says that these estimates may change in time when the monetary union
has lasted longer and new years of data emerge. In the literature on trade we can
find two effects of the establishing and functioning of the euro area (Rose, 2008).
These are: direct and indirect effects. The first one relates to the increase in trade
as a consequence of linking a group of countries with a common currency, while
the indirect impact of the area is reflected in a deeper synchronisation of business
cycles of the members of a monetary area.
In the above mentioned study, Rose (2008) reviewed the literature and analyses of the effect of trade between countries on the synchronisation of business cycles and, based on that, he concluded that there is a positive statistic and substantive
justification. Making estimates based on the results of twenty studies by different
authors, he noted that a 1-per cent increase in trade between countries increases by
0.02 the correlation coefficient, which measures business cycle synchronisation.
In conclusion, the author states that the existence of the EMU increased trade and
the synchronisation of business cycles among the members of the area. Thus, he
justifies why there is no need for each and every individual member of the area to
pursue its own separate national monetary policy. In his study, Rose (2008) also
stresses that one of the benefits of establishing a common currency area is its trade
promoting effect. The author draws special attention to the simultaneous impact
of these two elements. His thesis is that, in practice, a currency union that does not
look like an optimum currency area ex ante, may become one ex post. This condition is met when trade between countries increases enough to make the course and
fluctuations of the business cycle comparable and, as a result, monetary policy in
the monetary union will be uniform for all its members.
Meta-analysis is a collection of quantifiable methods used to evaluate empirical studies in a given
thematic field coming from various publications.

2
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According to traditional OCA theory, the loss of monetary independence
when joining the euro area may turn out to be costly when business cycles of the
new members of the area are not yet aligned with those of its major countries.
Some authors claim (Flandreau, Maurel, 2005) that candidates to become new
Eurozone members should join it as fast as possible independently of the harmonisation of their business cycles with the cycles of the Eurozone economies. Fast
joining the euro area is especially stressed by the new EU member states. However, the proponents of this recommendation, Babetskii (2005) and Frankel (2004),
base their view on the endogeneity of the optimum currency area criteria considering only the trade effects of integration (increased trade between countries). In
the literature there is no consensus that increasing trade between countries leads
to greater synchronisation of business cycles of their economies.
Krugman (1993) points out that, as countries become more integrated, they
increasingly specialise in certain fields of production. Thus, Krugman draws our
attention to the fact that potential industry-specific asymmetric shocks will become country-specific shocks for the members of the currency union. The results of
studies by Frankel and Rose (1997, 1998) question Krugman’s thesis. They explicitly stress that intra-industry trade plays a specific role in the synchronisation of
business cycles. Also, the studies by Pentocete et al. (2011) contradict Krugman’s
thesis. The authors estimated equations that describe trade intensity, specialisation, financial links and new trade-related flows. The sample included 11 members of the euro area in the period 1995–2007. They noted that international trade
intensity in these economies does not have any major impact upon production
specialisation. However they add that production reveals some concentration tendencies, but, as they stress, that happens when countries are distant from each
other, when their economies are relatively big, and under the assumption that the
integration of their capital markets is low. It confirms the observations of Kalemli-Ozcan et al. (2001), according to which increased specialisation takes place when
countries are divided only by a common border. In conclusion, we may state that
an increase in trade or, more precisely, the increase in its intensity among the
members of a common currency area importantly and positively influences the
synchronisation of business cycles.
Artis et al. (2008) studied business cycle correlation in the years 1990–2004
among six members of the Eurozone and six new EU member states (the Czech
Republic, Estonia, Hungary, Poland, Slovakia and Slovenia). The authors’ thesis was that countries with a relatively high share of bilateral trade and financial
flows (in this case FDI) have higher business cycle correlation coefficients. Initial
analyses show that the group of the above mentioned six countries is relatively
homogenous when it comes to the trade structure among the new member states
which joined the EU in 2004. Nevertheless, the analyses revealed quite substantial differences in business cycles in the region. Business cycles in the Czech
Republic, Estonia, and Slovakia differ from the cycles of other European Union
13

member states. However, there was a relatively high correlation for Hungary, Poland and Slovenia in the period (on average 0.4 for growth cycles). Interestingly,
in this last group of countries, the correlation is not much lower than the average
correlation in bilateral relations between euro area members (0.53 for the growth
cycle). Despite some heterogeneity of the studied countries, the analyses by Artis
et al. show that for all these countries, business cycle synchronisation was assumed
to be similar (low correlation was reported for Slovakia and Estonia: from 0.0 to
0.1). In the literature (Artis, Zhang, 1997) we can find the term “European business
cycle”, providing an additional argument for the hypothesis that economic integration results in highly correlated business cycles of the members of the grouping.
Artis’s studies largely converge with what has been reported by other authors.
Many of them, e.g. Darvas and Szapary (2005) as well as Fidrmuc and Korhonen
(2006), conclude that business cycles of new EU member states (who joined on
1 May 2004) are close to the business cycles of the EU member states at the second half of the 1990s. At the beginning of the 1990s, business cycles were determined, in the authors’ opinion, by the transitional transformation. For this reason,
the correlation of business cycles remains low if measured at the beginning of the
1990s. Correlation between the cycles took place in the mid-1990s as a result of
a dynamic increase in trade, especially in exports from candidate countries to the
EU member states. The survey by Artis confirms the hypothesis of the endogeneity of the optimum currency area criterion. Enhanced trade intensity between
countries, the inflow of FDI and intra-industry trade are indicative of business
cycle synchronisation.

Poland’s international trade
in the years 2000–2010 – an attempt at synthesis
In the first decade of the 21st century, every year Poland reported high increases
in exports to selected economies (Bilski, 2012). Exports to EU member states
enjoyed the highest share. Within 10 years, exports to the EU had increased almost threefold in terms of its value in euro (ca. EUR 30 bn in 2000; EUR 90 bn
in 2010). Exports to the euro area members, being a part of the above, also tripled
(ca. EUR 20 bn in 2000; ca. EUR 60 bn in 2010). Analysis of exports and imports
of Poland and of selected economies allows us to conclude that the dynamics of
Polish exports between 2000–2008 is slightly higher compared to the euro area,
speaking of intra-area, non-area and total trade. The year 2004, when Poland
joined the EU, deserves special attention. The dynamics of exports to the then
Eurozone countries increased by almost 27% compared to the previous year. It is
remarkable that the global financial crisis which began in 2007 equally influenced
the performance of Polish exports and the exports from the euro area, reaching
in 2009 on average slightly more than 80% of the 2008 dynamics. The deepest
14

drop in exports was reported for the Polish economy (almost 30 pp. in 2009
compared to 2008). When analysing trade turnover and its dynamics for selected
economies in the years 2000-2010, we can conclude that trade turnover dynamics in the euro area did not diverge significantly from the dynamics of exports
and imports of other EU member states. Thus,we might risk thestatement that
Poland’s trade depends on the economic situation of the countries with which
the trade is the biggest.
Poland’s exports dynamics (Figure 3) year-to-year was the highest in 2000
(133.9), and the lowest in 2009 (84.4), which reflected the crises which began in
2007, when the rate of increase in exports dropped from 20.7% in 2006 to 16.4%
in 2007, 19% in 2008 and 15.6% in 2009, to increase by 35.6 pp. in 2010. We should stress that when interpreting this data, one must remember that it was mainly
due to low reference values of 2009 to which the data of 2010 is compared. It is
interesting that in the years 2004–2005,the dynamics of exports to non-EU countries was clearly higher (2004 – 138.1; 2005 – 129.5; exports to EU: 124.5 and
116.6 respectively), by ca. 7 pp. in 2008 and by almost 10 pp. in 2009 compared to
other groupings. The data in Figure 3 show that the downturn in the global economic situation at the end of 2008 hit all countries/groupings covered by the study.
It greatly reduced the dynamics of exports from Poland both to non-EU countries
(2009 – 77.6) and to the EU member states (2009 – 86.4).
Figure 3. Dynamics of Polish exports to selected economies in 2000–2010 in EUR bn (previous
year = 100)
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Source: own study based on the Eurostat and IMF data.
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While for Poland’s exports in 2004 we can note that its dynamics, from period to period, were higher than the dynamics of Poland’s exports to the EU member states, for imports to Poland the situation was the reverse (Figure 4). The
increase of imports to Poland from the EU reached 29.3% in that period while
from non-EU countries it was –3%. After the accession of Poland to the EU on
1 May 2004,imports from selected partners continued to recover until 2007 for
the EU member states and until 2008 for the non-EU countries. 2007 marked the
beginning of the financial crisis on global markets and the deep decline in the
global economy.
Figure 4. Dynamics of imports to Poland from selected economies in 2000–2010 in EUR bn (previous year = 100)
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Source: own study based on the Eurostat and IMF data.

The data in Table 1 demonstrate that almost 80% of Polish exports and ca.70%
of imports are sold and bought in European Union member states, with the euro
area countries accounting for ca. 55% (2010) of the total exports of Poland and
ca. 46% (2010) of total imports. It means Polish trade dynamics areclosely linked
with the economic situation and economic growth dynamics of the euro area countries and, more broadly, of the EU itself.
16

Table 1. Structure of trade turnover with selected economies in 2000–2010 in EUR bn (%)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Share of Polish exports [%]
To euro
area in
total
exports

60.0

58.3

56.9

58.3

51.1

47.9

49.6

50.2

49.6

52.4

53.3

To euro
area in
exports
to EU-27

73.9

71.8

70.1

71.2

63.7

60.9

62.9

63.7

63.7

65.8

67.9

Intra-EU27

81.2

81.2

81.2

81.9

80.3

78.6

79.0

78.9

77.8

79.6

78.6

Non-EU

18.8

18.8

18.8

18.1

19.7

21.4

21.0

21.1

22.2

20.4

21.4

Share of imports to Poland [%]
From
euro area
in total
imports

56.9

57.8

58.3

58.3

55.9

58.0

61.0

62.1

59.6

62.0

60.5

From euro
area in
imports
from
EU-27

82.6

83.0

83.7

83.7

74.3

77.0

83.5

84.8

83.0

85.4

86.3

Intra-EU27

68.9

69.7

69.7

69.6

75.3

75.3

73.0

73.3

71.9

72.6

70.1

Non-EU

31.1

30.3

30.3

30.4

24.7

24.7

27.0

26.7

28.1

27.4

29.9

Source: own calculations based on Eurostat data.

Similarly to the members of the euro area and of the EU, periods of enhanced
international trade were recorded in 2000 and between 2004–2008, while the trade
decreased in 2009. We should highlight that, for Poland, the dynamics of exports
and imports in 2000–2008 were higher, and on many ocassions much higher, than
for other EU countries, with the exception of 2009, when the consequences of the
financial and economic crisis were equally felt by all the EU economies, and 2010,
the year of post-crisis economic activities. Analysis of the shares of individual countries in intra-Community trade (intra-EU27) lets us conclude that in the period
1999–2010 they did not change significantly. In 1999, the highest share in exports
of the EU member states was enjoyed by Germany, France, the Netherlands, Great
Britain, Italy, and Belgium. The overall exports of these countries amounted to
74.1%. In 2010, their mutual exports were 68.4%. For some countries, the share
in intra-EU exports decreased (France: 13.1% in 1999, 9.4% in 2010; Italy: 9.2%
in 1999, 7.6% in 2010; Great Britain: 10.2% in 1999, 6.5% in 2010). Although
Poland’s share of exports to other EU member states is relatively low, we should
note its increase from 1.4% in 1999 to 3.6% in 2010.
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Taking account of the data describing Polish trade in relation to the GDP in euro
(Figure 5), we can say that intra-EU27 exports have a relatively high share in the GDP
of Poland, mostly with the euro area members (exports to EU: 2001 – 15.4%, 2010
– 26.1%; including exports to the euro area: 2001 – 11%, 2010 – 17.7%). We must remember that in 2001 there were 15 member states in the European Union while in 2010
there are 27. Thus, within a decade we can observe an increase in trade turnover, which,
to some extent, is a natural consequence of the higher number of parties involved.
Figure 5. Structure of Polish exports to selected economies in relation to GDP in 2001–2010 (%)
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Source: own study based on Eurostat data.
Figure 6. Structure of imports to Poland from selected economies in relation to GDP in 2001–2010 (%)
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Source: own study based on Eurostat data.

It is worth paying special attention to the increasing importance of Polish
exports to the euro area for the GDP. The total share of Poland’s imports in the to18

tal imports of the euro area members doubled since 2000 (2%) and at present amounts to 4.1%. When it comes to the importance of the Polish market for exports
from the Eurozone countries, we are the market for 5.2% (2010) of all the exports
of the euro area (in 2000 the share was 3.1%).
As in the case of exports, the increased share of imports in the GDP in EUR
(Figure 6) can be largely explained by the increased number of countries involved
in trade and taking part in various groupings. The share of imports from Poland in
the GDP was 26.4% in 2001, reaching 61.7% in 2010. Surely most of the imports
come from the EU member states (18.4% in 2001; 43.3% in 2010), with the euro
area members accounting for 15.3% in 2001 and 37.3% in 2010.
Although the share of trade in the GDP continuously increased for Poland
from the beginning of the 1990s (in particular with the EU member states), compared to other economies it is considered medium-high. It means exporters and
importers are more interested in conducting a pass-through of the exchange rate
fluctuations to domestic prices of traded products, as their profitability is largely
determined by exchange rate fluctuations. For example, the share of Polish exporters in the GDP has increased since 2001(18.9% in 2001) to 31.5% in 2009. For
euro area members, it dropped from 37.3% in 2001 to 36.4% in 2009 (increases
were recorded in 2007 – 41.8%, and in 2008 – 42.1%).
Table 2. Openness to trade in selected economies (%)
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Poland

45.3

48.7

56.3

64.8

62.8

69.6

71.8

71.0

66.0

Extra-euro area

29.5

28.4

27.3

28.6

30.6

32.9

33.5

34.6

28.4

EU

19.4

18.4

17.8

18.7

20.2

21.5

21.6

23.0

19.6

Euro area
(extra + intra)

73.2

70.8

69.2

71.8

75.3

80.5

82.1

83.1

71.4

Intra-euro area

43.7

42.4

41.9

43.2

44.8

47.6

48.6

48.5

43.0

Source: own calculations based on Eurostat and IMF data.

The data let us conclude that Poland is a relatively open economy. In 2009,
Polish exports and imports represented almost 66% of the GDP. Moreover, the
trade is mostly directed to the euro area countries (ca. 53.3%). Thus, in accordance with the results obtained by Rose (2008), if Poland acceded to the common
currency area, and if its trade with the Eurozone increased by 1%, the share of
trade in the GDP would increase on average by 0.04% (in accordance with Rose’s
estimates: 0.1 x 0.53 x 0.66 = 0.04).
Analysis of data in Figure 5 shows that the thesis on the relationship between
foreign trade turnover and the size of the economy, known from the literature,
has been confirmed in this case. It states that in a relatively small country, such as
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Poland, the share of exports in the GDP is higher than in bigger economies, e.g.
the EU market (Maciejczyk-Bujnowicz, 2012). In territorial terms, the group of
recipients of Polish goods is dominated by the European Union member states.
The share of exports of Polish goods to the EU in the GDP accounted for 33.2%
in 2010, and 26.1% of it ended up on the intra-EU27 market, including 17.7% in
euro area members, and 7.1% was sold to non-EU countries.
In accordance with the traditional optimum currency area theory, economies in
the currency union should have a similar although diversified structure of production, demand and exports, and a high intensity of trade relations (McKinnon 1963,
Kenen 1969). In the member states of the euro area, similarly to the entire contemporary global economy, international specialisation and trade are based mainly on
parallel exports and imports of goods of similar characteristics and high diversity
(the so called intra-industry trade). In the case of Poland, intra-industry trade, in
different goods of the same industry, is the most developed for machinery and
equipment, means of transport, chemical products and finished consumer products
(Misala, 2001). Intra-industry trade is of critical importance for the synchronisation
of business cycles. In economies intertwined in this way, economic disturbances
are symmetric. Empirical studies confirm a statistically significant dependence between the convergence of business cycles and the strength of intra-industry relations (Fidrmuc, 2001). At the beginning of the 1990s, the trade of Poland with the
current members of the Eurozone followed the classic model of international trade
based on comparative advantages (Cieślik, 2000). That was due to the fact that the
Polish economy was complementary in relation to the euro area market, which was
reflected in the indices of revealed comparative advantage, and highest for labourand raw materials-consuming goods. For technologically advanced goods, there
was no competitive advantage. The relatively high share of low processed products
(41.5% in 1990; 13.2% in 2002) made Polish exports vulnerable to changes in the
economic situation of the major trade partners and to exchange rate fluctuations.
The structural transformations in the Polish economy, and most of all the inflow
of FDI, increased the importance of more processed goods (mainly machinery and
means of transport: 10.7% in 1990; 37.9% in 2002) (Report, 2009).
The share of intra-industry trade (i.e. simultaneous exports and imports within the same industry, of goods representing similar characteristics) in Poland
was 0.7 in 2000, 0.8 in 2004, and 0.76 in 2008) (Misala, 2010). The intensity of
this trade increased in Poland and is higher than in the euro area, where intra-industry trade decreased (0.77 in 2000, 0.73 in 2004, and 0.70 in 2008)3.4It means that
exchange rate fluctuations, to a rather high degree, are passed through on import,
3
According to Misala (2011): the most often used formula is the one proposed by Grubel and Lloyd
(1975). In order to arrive at comparable data in various industries, intra-industry trade should be
presented against the background of total international trade turnover in a given industry: Ri = (Xi
+Mi)- |Xi-Mi| / (Xi +Mi), where: Ri is intra-industry trade in industry i, (Xi +Mi) represents the global
international turnover of the industry, i.e. the sum of exports and imports within a year, while |XiMi|is the absolute value of the difference between the exports and imports of products of the industry.
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export, production and consumer prices. This is due to the fact that intra-industry
trade in Poland is becoming more and more diversified and covers mainly products of low degree of substitution45between domestic and foreign products, i.e.
of a low degree of exchange rate fluctuation pass-through to prices. For Poland,
the average share of basic products and raw materials accounted for ca. 25% in
exports and ca. 40% in imports between 1992–2006. It means highly processed
goods had the highest share in exports and imports in the analysed period. For the
Eurozone, the average share of basic products and raw materials in total exports
was ca. 30% while in exports it did not exceed 50%. Thus, the comparison of the
data shows that both in the euro area and in Poland, the share of intra-industry
trade in international trade is relatively similar, which, according to the above
presented thesis on business cycle synchronisation, means it reduces the risk of
asymmetric shocks.
The above considerations relating to trade are just one of many elements taken into account by countries facing the decision on joining the currency union.
Cost and benefit analysis includes many other factors, which, when analysed together, produce opposite results. For example, Maliszewska (2004) analysed bilateral trade flows between EU member states and countries of Central and Eastern
Europe in the years 1992–2007 (857 observations) using the OLS method. It means that when Poland adopts the euro, trade will increase on average by 23%,
while for EU countries treated in total as an integration grouping, the value was
negative. Cieślik et al. (2008) analysed the trade consequences of Poland’s accession to the Economic and Monetary Union using the generalised gravity model.
In the opinion of the authors of the study, Polish exports immediately after joining
the euro area will increase by ca. 12%. In the study, the authors took account of
the specificity of the Polish economy and of other Central and Eastern European
countries, which, unlike the present members of the euro area, are less developed
and have a different structure of exports and imports. The authors’ analyses show
that the effect of trade expansion may emerge just after the decision to join the
euro area and obligation to stabilise the exchange rate. Further, they maintain that
joining the euro area should contribute to further increases in the trade (exports)
of Poland with other countries in the area. They claim the expansion effect may be
reduced in the longer term. On top of that, the euro area stimulates imports from
third countries but it is limited to exportation. The authors interpret these results
as an effect of internal and external trade expansion.
Interesting studies on the synchronisation of the Polish economy with the
euro area countries were conducted by Adamowicz et al. (2009) within a research
project in the National Bank of Poland in 2009. The most important conclusions
from their studies and analyses are presented in points. Some of them are worth
our attention. Firstly, as shown by the analysis, the structure of the Polish econoTransmission of exchange rate fluctuations is relatively high for less processed goods, with a high degree of replace ability, and relatively low for more processed goods with a low degree of replace ability.
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my compared to the structures of the economies of the euro area shows considerable differences. They relate mainly to the structure of production, employment
and income. The Polish economy represents a higher share of sectors of low value
added: mining and extraction industries as well as agriculture and a lower share of
services. (…) Relatively smaller differences were detected in the demand structure. Poland has a higher share of goods with low prices and income elasticity of
demand, however, the demand structure reveals some similarities to the euro area,
in particular to its the biggest countries. In the authors’ opinion, the above differences may be potential sources of asymmetric macroeconomic shocks. Secondly,
strong cyclical output fluctuations of the economy were found. In the period covered by the study, 4 short cycles were distinguished, of between 2.5 to 4 years, with
upward phases slightly longer than downward ones. Differences in the length of
the cycle and its phases appeared depending on the method of time series filtration
and on how the cycle was measured. The studies showed a significant similarity
of the business cycle in the euro countries and in Poland. The biggest revealed differences concerned the Russian crisis and the accession boom felt more in Poland
than in the euro area countries. Output fluctuations in Poland occur earlier there
than in the euro countries. Fourthly, from among all the analysed quantitative
variables, the closest synchronisation for business cycles in Poland and in the
euro countries was found for industrial production sold, investment, and GDP;
identified fluctuations have common turning points but the intensity of individual
phases differs. High synchronisation of the GDP cycles and industrial production
sold, with simultaneous lower synchronisation of the consumption cycle for Poland, was confirmed by e.g. Darvas and Szapary (2004). The biggest coherence
of cyclical fluctuations was reported between Poland and the average for 12 euro
area countries. Among individual countries, the biggest similarities in cyclical
fluctuations were detected between the Polish and German economies. When it
comes to differences in fluctuations of variables between Poland and the euro
area, the closest similarities were revealed between Poland and smaller EU countries: Spain, Portugal, and Ireland. In general terms, the results of the study give
grounds to conclude that there is synchronisation of business cycle fluctuations in
Poland and in the euro area. The conclusion concurs, in general, with conclusions
from most similar analyses. The results of the studies by Konopczak (2009) confirm the thesis that the Polish economy, compared to other countries in the region,
and to euro area members, shows a high degree of synchronisation with the cycle
of the area as a whole. The author finds disturbing theinsignificant correlation of
structural shocks hitting Poland and euro area countries. She adds that the absence
of autonomous instruments of shock accommodation, such as the exchange rate
and monetary policy at national level, may be the cost of Poland’s membership
in the euro area. In conclusion, the author states that with the coherence of some
shocks after joining the currency union, one may expect cyclical convergence, and
that for Poland the optimum currency area criteria will be endogenous.
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Summary
The literature review shows that one of the benefits of joining the euro area is trade recovery and intensification. Trade recovery is supported by the elimination of
costs of transaction and of the risk of exchange rate fluctuations. Taking account
of the share of Polish exports and imports in the GDP, despite their continuous
increases since the beginning of the 1990s, trade is still considered medium high
compared to other economies. Poland’s trade with the current members of the
euro area was consistent with the classic model of international trade based on
comparative advantages, which resulted from the complementarity of the Polish
economy vis-à-vis the euro area. Since 2000, both in the euro area and in Poland,
the share of intra-industry trade in exports and imports is relatively close, meaning
it reduces the risk of asymmetric shocks. It is estimated that if Poland adopts the
euro, trade will increase on average by 23% (Maliszewska 2004). According to estimates (Rose, 2008), when Poland joins the common currency area, if trade with
the euro area increased by 8%, the share of trade in the GDP would increase by
almost 3%. According to Cieślik et al. (2008) exports from Poland, directly after
joining the euro area, will increase by ca. 12%. Konopczak (2009) verifies the
validity of the thesis that the Polish economy, compared to other countries in the
region and to euro area members, reveals a high degree of synchronisation with
the cycle of the area. The author adds that the absence of autonomous instruments
of the accommodation of shocks, such as the exchange rate and national monetary
policy, may be the cost of joining the euro area for Poland. On the basis of the
above considerations, we may conclude that joining the monetary union will initiate a cyclical convergence for Poland while optimum currency area criteria for
Poland will be endogenous.
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Summary
The paper focuses on one of the aspects of the OCA theory and on a new endogenous approach analysing mutual trade links of the countries in a common currency
area. According to Kinnon (1963), a high degree of openness of the candidate
countries is a precondition for establishing an OCA. Thus, the area can be created
by countries with a high share of exports and imports in their GDP. The more
open an economy, the higher the importance of the exchange rate for prices. We
reviewed the literature on selected studies on the subject and analysed statistical
data describing Poland’s trade in the years 2000–2010 with the euro area and EU
member states outside of it.
Keywords: Optimal Currency Area Theory, export, import, Poland, European Union,
currency exchange rate

Streszczenie
Handel wymienny a teoria optymalnych obszarów walutowych.
Implikacje dla Polski
Artykuł koncentruje się na jednym z aspektów TOOW oraz nowego endogenicz-

nego podejścia, którym jest analiza wzajemnych powiązań handlowych krajów
wspólnego obszaru walutowego. Według McKinnona (1963) podstawowym kryterium tworzenia OOW jest wysoki stopień otwarcia gospodarek państw kandydujących. A zatem obszar ten mogą tworzyć kraje o dużym udziale handlu zagranicznego w produkcie narodowym. Im bardziej otwarta gospodarka, tym większe
znaczenie w kształtowaniu cen w kraju ma kurs walutowy. Dokonano analizy
literaturowej wybranych badań w badanym przedmiocie oraz analizy danych statystycznych odnoszących się do wymiany handlowej Polski w okresie 2000–2010
pomiędzy strefą euro oraz krajami należącymi do Unii Europejskiej pozostającymi poza unią walutową.
Słowa kluczowe: Teoria Optymalnego Obszaru Walutowego, eksport, import,
Polska, Unia Europejska, kurs walutowy
JEL: F14, F15, F31
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Regionalne porozumienia handlowe w świetle
regulacji Światowej Organizacji Handlu
Justyna Wieloch*1

Wprowadzenie
Bloki integracyjne, rozumiane jako preferencyjne porozumienia handlowe, tworzone są po to, by znacząco zmniejszyć lub usunąć bariery handlowe wewnątrz ugrupowania. Najistotniejszy cel ugrupowań integracyjnych, nie tylko regionalnych,
to redukcja lub całkowite zniesienie wewnętrznych barier handlowych. Ponieważ
liberalizacja przepływów handlowych odnosi się tylko do krajów członkowskich,
następuje pogorszenie pozycji krajów trzecich; ugrupowanie ma charakter dyskryminacyjny wobec pozostałych krajów.
Celem artykułu jest przedstawienie ewolucji regionalizmu oraz przepisów
Światowej Organizacji Handlu (World Trade Organization – WTO) regulujących
powstawanie i funkcjonowanie porozumień handlowych. Artykuł został podzielony na trzy części. W pierwszej omówiono ewolucję regionalizmu oraz jego cechy
charakterystyczne, w drugiej zaprezentowano przepisy WTO regulujące powstawanie regionalnych porozumień handlowych, w trzeciej przedstawiono sposób,
w jaki obowiązujące przepisy wpływają na rozwój regionalizmu.
Dominującą metodą badawczą jest krytyczny przegląd literatury naukowej oraz
przepisów WTO. W opracowaniu zaprezentowano również pochodzące z raportu
WTO (2011) dane statystyczne dotyczące regionalizmu, które nie są aktualizowane
przez organizację, dlatego przedstawione w artykule badanie obejmuje lata 1950–2010.

Ewolucja regionalizmu
Regionalizm handlowy to zbiór działań podejmowanych przez rządy w celu liberalizacji lub ułatwienia handlu w regionie (Goode 2003). Współpraca może mieć
* Justyna Wieloch – mgr, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra
Wymiany Międzynarodowej.
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charakter wewnątrzregionalny lub międzyregionalny i nazywana jest regionalizmem niezależnie od tego, czy jest to uzasadnione geograficzną bliskością uczestników porozumienia (Bilal 2001, s. 1). Zawierane umowy nazywane są regionalnymi bądź preferencyjnymi umowami (porozumieniami) handlowymi12i polegają
na jednostronnym lub podejmowanym w wyniku negocjacji przyznaniu preferencji w handlu towarami lub usługami (Bhagwati 1999).
Pierwsza fala rozwoju preferencyjnych porozumień handlowych miała miejsce w latach 30. XX wieku i doprowadziła do podziału świata na bloki handlowe.
Natężenie regionalizmu było również związane z regionalnymi inicjatywami angażującymi kraje rozwijające się w latach 50. i 60. XX w. (Bhagwati, Panagariya
1996, s. 82–87). Druga fala regionalizmu (new regionalism) pojawiła się pod koniec
lat 80. i została zapoczątkowana przez utworzenie wspólnego rynku w Europie.
Rysunek 1 przedstawia liczbę regionalnych porozumień handlowych w latach
1948–2014 z uwzględnieniem tych nieaktywnych. Dane przedstawione na rysunku
potwierdzają powstanie tzw. drugiej fali regionalizmu pod koniec lat 80. XX w.
Rysunek 1. Regionalne porozumienia handlowe zgłoszone do GATT/WTO w latach 1948–2014,
według roku wejścia w życie
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W artykule autorka używa określeń: regionalne porozumienia handlowe, preferencyjne porozumienia handlowe oraz ugrupowanie integracyjne synonimicznie, mając świadomość istnienia różnic
między tymi formami współpracy.

1

28

Druga fala regionalizmu ma pewne cechy, które – choć nie wyczerpują całkowicie atrybutów wspólnych dla ugrupowań powstających w tamtym okresie
– w różnym stopniu odnoszą się do większości porozumień regionalnych (Ethier
1998b, s. 1150–1151).
Przede wszystkim ugrupowania integracyjne angażują jeden mały pod
względem gospodarczym kraj bądź więcej takich krajów, które zawierają porozumienie z relatywnie dużym partnerem. Przykładem może być NAFTA –
w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi Kanada i Meksyk są niewielkimi
gospodarkami.
Kolejna cecha współczesnego regionalizmu to przeprowadzanie jednostronnych reform przez małe kraje. Celem zmian jest zwykle liberalizacja przepływów
towarowych lub dostosowanie regulacji prawnych i handlowych do standardów
międzynarodowych. Przykładem są kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w których obalono komunizm. Z jednej strony porozumienia regionalne przeważnie
nie polegają jedynie na liberalizacji handlu, tylko są związane z głębszą integracją i towarzyszą istotnym reformom gospodarczym. Z drugiej strony skala znoszenia barier handlowych jest zwykle dosyć niewielka, ponieważ obowiązujące
stawki celne często są niskie jeszcze przed zawarciem porozumienia, a wrażliwe
sektory gospodarki nadal pozostają chronione. W przypadku niektórych ugrupowań skala likwidowanych ograniczeń w handlu bywa mniejsza niż jednostronnych działań. Przykładem może być MERCOSUR, w przypadku którego wewnętrzna liberalizacja jest stosunkowo niewielka w porównaniu z zewnętrznymi
reformami przeprowadzanymi przez uczestników bloku.
Wyniki analiza współczesnych ugrupowań typu Północ – Południe wskazują,
że poszczególne kraje w różnym stopniu znosiły bariery w wymianie towarowej. Przykładem takiej asymetrii może być NAFTA, w przypadku której Kanada
i Meksyk udzieliły większych preferencji Stanom Zjednoczonym. Ethier (Ethier
1998b, s. 1216–1218) tłumaczy to tym, że w Meksyku i Kanadzie jeszcze przed
powstaniem ugrupowania obowiązywały niższe bariery handlowe. W przypadku
innego ugrupowania, MERCOSUR, nie ma takich dysproporcji, co może być wynikiem tego, że Brazylia, choć jest największym uczestnikiem ugrupowania, należy do grupy krajów reformatorów. Należy również zaznaczyć, że w przypadku
integracji krajów o zróżnicowanych potencjałach gospodarczych kraje rozwijające się nie są włączone do ochrony gwarantowanej przez prawo antydumpingowe
czy inne zabezpieczenia.
Jak zaznaczono na wstępie, porozumienia handlowe mogą mieć charakter
międzyregionalny lub wewnątrzregionalny. Rysunek 2 przedstawia skumulowaną
liczbę międzyregionalnych oraz wewnątrzregionalnych porozumień handlowych
w latach 1950–2010.
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Rysunek 2. Skumulowana liczba międzyregionalnych i wewnątrzregionalnych porozumień handlowych w latach 1950–2010
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Źródło: WTO 2011, s. 58.

W analizowanym okresie znaczenie regionalnych porozumień handlowych
wzrastało. Od lat 70. do lat 90. XX w. preferencyjnych wewnątrzregionalnych
porozumień handlowych było ponad dwukrotnie więcej niż międzyregionalnych.
Kolejna dekada przyniosła znaczny wzrost liczby preferencyjnych porozumień
handlowych, zarówno regionalnych, jak i międzyregionalnych. W pierwszej dekadzie XXI w. nastąpił znaczny wzrost liczby RTAs przy jednoczesnym spadku
liczby ugrupowań międzyregionalnych.
W tabeli 1 przedstawiono informacje dotyczące geograficznego rozmieszczenia wewnątrzregionalnych oraz międzyregionalnych porozumień handlowych
w latach 1950–2010, rozwijając w ten sposób dane zaprezentowane na rysunku 2.
Tabela 1. Geograficzne rozmieszczenie wewnątrzregionalnych i międzyregionalnych porozumień
handlowych w latach 1950–2010
1950–1959 1960–1969 1970–1979 1980–1989 1990–1999 2000–2010
W

M

W

M

W

M

W

M

W

M

W

M

Afryka

2

0

1

0

1

2

5

1

12

11

3

17

Wspólnota
Niepodległych Państw

0

0

0

0

0

0

0

0

25

1

4

3

Europa

2

0

1

0

5

3

1

1

10

12

17

26

Ameryka Południowa

0

0

0

0

0

3

1

11

9

10

3

28

Charakter ugrupowania*

30

Ameryka Środkowa

0

0

1

0

1

1

0

9

0

8

5

16

Karaiby

0

0

0

0

0

2

0

4

0

3

0

10

Azja Zachodnia

0

0

0

0

0

2

0

1

2

1

5

10

Azja Środkowa

0

0

0

0

0

2

0

2

2

14

5

12

Oceania

0

0

0

0

1

1

2

0

1

0

1

9

Azja Wschodnia

0

0

0

0

0

2

0

1

2

0

15

31

Ameryka Północna

0

0

0

0

0

2

0

6

1

8

0

21

*W – wewnątrzregionalne, M – międzyregionalne.

Źródło: WTO 2011, s. 59.

W całym okresie badawczym najwięcej preferencyjnych porozumień handlowych zawarto w Europie oraz Ameryce Południowej, najmniej w Oceanii, regionie Karaibów oraz Azji Zachodniej. Największą aktywność w tworzeniu ugrupowań międzyregionalnych wykazują Ameryka Południowa i Europa, a najmniejszą
Wspólnota Niepodległych Państw. Jeśli chodzi o ugrupowania wewnątrzregionalne, to najwięcej powstało ich w Europie, a najmniej na Karaibach oraz w Ameryce
Północnej (z powodu małej liczby krajów leżących na kontynencie, które tworzą
wspólnie jedno ugrupowanie – NAFTA).

Regionalne porozumienia handlowe a przepisy GATT/WTO
Handel międzynarodowy regulowany jest nie tylko za pomocą ustaleń w ramach
regionalnych porozumień integracyjnych, ale także przez Układ Ogólny w sprawie
Taryf Celnych i Handlu (General Agreement on Tariffs and Trade – GATT). Został
on podpisany w 1947 r. i był punktem wyjścia do utworzenia w 1994 r. WTO. Podstawą funkcjonowania organizacji jest określona w art. I GATT zasada najwyższego
uprzywilejowania (KNU) (www.wto.org; Article I: General Most-Favoured-Nation
Treatment), zgodnie z którą członek WTO udzielający przywilejów, pierwszeństwa
czy immunitetu jednemu partnerowi musi ich udzielić wszystkim podmiotów należącym do organizacji. Zapis ten został wprowadzony po to, by nie dopuścić do
dyskryminacji któregokolwiek z członków. Wobec tego zawieranie preferencyjnych
porozumień handlowych jest sprzeczne z art. I GATT i należy w jego przypadku
spełnić dodatkowe warunki. Przyczyną sformułowania przepisów, które pod pewnymi rygorami zezwalają na tworzenie porozumień handlowych, jest fakt, że jeszcze przed utworzeniem GATT obowiązywały umowy liberalizujące handel i najprawdopodobniej, niezależnie od treści układu, nadal by istniały.
Wśród przepisów regulujących tworzenie preferencji handlowych wyróżnia się art. XXIV GATT (www.wto.org; Article XXIV: Territorial Application –
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Frontier Traffic – Customs Unions and Free-trade Areas), na podstawie którego
każdych dwóch lub więcej członków WTO może utworzyć strefę wolnego handlu
lub unię celną. Jedynie na mocy art. XXIV kraje rozwinięte mogą być beneficjentami preferencji handlowych, co jest szczególnie istotne, jeśli weźmie się pod
uwagę ich udział w światowym handlu czy globalnym PKB. Kluczowym założeniem integracji na mocy przepisów WTO jest pełna wymiana preferencji, a więc
taka, która odnosi się do „całego handlu”, do wszystkich produktów pochodzących z krajów członkowskich. Jeśli partnerzy zdecydują się na utworzenie strefy
wolnego handlu, zewnętrzne stawki celne nie mogą zostać podniesione, a w przypadku powołania unii celnej wspólna, zewnętrzna taryfa celna nie może być wyższa niż stawki obowiązujące w poszczególnych krajach przed utworzeniem unii.
Ponieważ do dziś nie ma zgody co do definicji pojęcia „cały handel”, partnerzy
mają podstawę do nakładania ograniczeń w handlu płodami rolnymi (Panagariya
1999, s. 4–6). Na mocy tego przepisu utworzono między innymi NAFTA.
Kolejnym zapisem regulującym współpracę krajów na różnym poziomie rozwoju jest podjęta podczas Rundy Tokijskiej decyzja w sprawie zróżnicowanego
i bardziej uprzywilejowanego wzajemnego traktowania oraz pełniejszego uczestnictwa krajów rozwijających się (www.wto.org; Decision of 28 November 1979,
L/4903, Differential and More Favourable Treatment Reciprocity and Fuller Participation of Developing Countries), potocznie nazywana Klauzulą Przyzwolenia
(Enabling Clause). Stanowi ona podstawę Ogólnego Systemu Preferencji GSP
(General System of Preferences), stworzonego do promowania eksportu z krajów
rozwijających się do rozwiniętych. Klauzula zezwala na zawieranie preferencyjnych umów handlowych pomiędzy partnerami rozwijającymi się i ma na celu
wspieranie handlu między nimi. Zgodnie z tą zasadą znoszone bariery nie muszą
prowadzić do całkowicie wolnego handlu, dopuszczalne jest udzielanie częściowych preferencji w przypadku poszczególnych grup towarów.
Klauzula Przyzwolenia umożliwia krajom rozwijającym się odstąpienie od
przepisów art. I GATT ws. KNU. Oznacza to, że kraje rozwijające się mogą przyznawać sobie nawzajem preferencje, którymi nie są objęci pozostali członkowie
WTO. §3 Klauzuli Przyzwolenia zawiera postanowienia, na mocy których wszelkie preferencyjne inicjatywy handlowe powinny ułatwiać i promować handel krajów rozwijających się, a nie tworzyć i zwiększać bariery oraz trudności w handlu
między stronami. W przypadku współpracy krajów rozwiniętych z rozwijającymi
się te pierwsze nie powinny oczekiwać wzajemności w redukcji lub zniesieniu ceł
oraz innych barier handlowych. Ponadto kraje rozwinięte nie powinny oczekiwać
od rozwijających się tego, by poczyniły one ustępstwa niezgodne z ich potrzebami finansowymi i handlowymi.
Na podstawie GSP kraje rozwinięte mogą udzielać jednostronnych preferencji, takich jak zerowe lub niskie cła importowe na dobra pochodzące z krajów
rozwijających się. Strona udzielająca preferencji samodzielnie wskazuje, który
partner oraz jaka grupa produktów objęte są takim działaniem. Na podstawie
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tej klauzuli powołano takie porozumienia między krajami rozwijającymi się jak
MERCOSUR czy ASEAN.

Rola systemu wielostronnego w rozwoju regionalizmu
Tradycyjne analizy regionalnych porozumień handlowych nie tłumaczą, dlaczego
w latach 90. XX w. nastąpił tak znaczny wzrost liczby porozumień. Krugman
(Krugman 1993, s. 72–75) jednej z głównych przyczyn upatruje w niezadowoleniu z wielostronnego systemu handlu. Wyróżnia on kilka powodów, dla których
kraje wybierają integrację regionalną zamiast współpracy w ramach WTO.
Pierwszą przyczyną jest zaangażowanie w negocjacje wielostronne zbyt wielu podmiotów. Początkowo negocjacje w ramach WTO obejmowały mało krajów,
przez co ich przedstawiciele mogli prowadzić równocześnie negocjacje dwustronne, jednak coraz większy zasięg systemu ograniczył efektywność rozmów
z większą liczbą partnerów. Nowoczesne narzędzia protekcjonizmu oraz subsydiowanie określonych sektorów spowodowały, że negocjacje stały się bardziej
skomplikowane, podobnie jak monitorowanie przestrzegania przyjętych ustaleń
(Zhou 2010, s. 2).
Hoekman i Kostecki (Hoekman, Kostecki 2011, s. 507) wskazują, że integracja regionalna oferuje lepszy niż WTO dostęp do rynku gospodarek współuczestniczących w bloku integracyjnym. Uzyskiwane preferencje przynoszą tym
większe korzyści, im większy jest rynek partnera oraz im większe bariery w handlu obowiązują kraje będące poza ugrupowaniem. Opisywany mechanizm odróżnia regionalne porozumienia handlowe od regulacji handlu w ramach WTO,
która oferuje jednakowe korzyści dla wszystkich członków organizacji. Ponadto
porozumienia preferencyjne mogą oferować stronom instrumenty lepsze niż oferowane przez WTO, skłaniające rządy do ewaluacji polityki segmentacji rynku,
która ogranicza korzyści z pełnego zniesienia taryf. Bloki integracyjne pozwalają
również na negocjowanie ustaleń w tych sektorach gospodarki, które nie są domeną WTO.
Jako kolejną przyczynę osłabienia współpracy w ramach WTO Krugman
wskazuje różnice regulacyjne dzielące większość członków systemu. Przykładowo, jeśli kraj A, w którym panują zasady wolnego rynku, obniża bariery handlowe, to zmiana polityki przekłada się na rzeczywiste otwarcie jego rynków. Jeśli
natomiast w kraju B rynek kształtowany jest przez nieformalne porozumienia
i kartele, to zmniejszenie barier tylko w małym stopniu wpłynie na otwarcie rynków. Negocjacje nie zakończą fiaskiem tylko wtedy, kiedy B przedstawi dodatkową ofertę. W tym przypadku A mogłoby również jednostronnie ograniczać bariery
handlowe. Jednak problem polega na tym, że polityka handlowa jest krótkookresowa, zależy od bieżącej sytuacji i ma służyć rozwiązaniu aktualnych problemów,
nie zaś maksymalizować dobrobyt narodowy.
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Istniejące porozumienia handlowe nie regulują istotnych, nowych problemów i konfliktów powstających w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości
społeczno-polityczno-gospodarczej, co skłania kraje do tworzenia nowych ugrupowań integracyjnych. Kooperacja w ramach ugrupowań regionalnych wydaje się
bardziej efektywna, gdyż porozumienia zrzeszające mniejszą liczbę krajów mogą
szybciej reagować na zmieniające się warunki handlu, np. podejmować działania
mające na celu walkę z kryzysem gospodarczym.
Krugman (Krugman 1993, s. 72–75) wskazuje, że przyczyny osłabienia współpracy w ramach WTO można również analizować w odniesieniu do teorii hegemonicznej stabilności. Jej autorem jest politolog Keohane, a sama doktryna zakłada,
że zmiany w międzynarodowym rozkładzie sił wynikają ze zmian w gospodarce
światowej. Istnienie ekonomicznego, politycznego i militarnego mocarstwa zapewnia stabilność, ład, obowiązywanie liberalnych zasad handlu oraz bezpieczeństwo
międzynarodowe. Hegemon powinien zatem egzekwować zasady współdziałania,
które zapewnią pokój oraz korzystne warunki handlu (Lasoń, 2010, s. 42). Można
zatem uznać, że do zmniejszenia efektywności współpracy w ramach WTO przyczyniło się osłabienie mocarstwowej pozycji Stanów Zjednoczonych oraz zmiana
roli Stanów Zjednoczonych – z przywódcy wielostronnego systemu handlu na partnera we współpracy regionalnej (Bhangwati 1993, s. 29), który angażuje się w dwustronne porozumienia integracyjne z gospodarkami rozwijającymi się.
Kraje o niższym poziomie rozwoju uczestniczące w ugrupowaniu chcą zapewnić sobie obecność na rynku bardziej rozwiniętego gospodarczo partnera. Jeśli kraj rozwijający się nie należy do ugrupowania, może zainicjować tworzenie
nowego porozumienia zrzeszającego inne wykluczone gospodarki. Dzięki takiej
polityce poprawia się ich konkurencyjność oraz siła w walce o rynek zbytu rozwiniętego partnera. Ten mechanizm powoduje, że kolejne kraje przystępują do
ugrupowania, a członkostwo jednego jest motywacją do integracji dla następnego
(Pal 2004, s. 9). Opisywany schemat nosi nazwę efektu domina i dotyczy gospodarek zarówno małych, jak i dużych. W przypadku krajów o niewielkim potencjale gospodarczym głównym argumentem jest utrata możliwości konkurowania
z sąsiadami, którzy będą należeć do bloków integracyjnych. W przypadku krajów
dużych pod względem potencjału gospodarczego nieobecność w ugrupowaniu
może pogorszyć ich pozycję w konkurowaniu z liderami gospodarki światowej
(Pangestu, Scollay 2001, s. 4).
Pal (Pal 2004, s. 7) wskazuje, że po zakończeniu Rundy Urugwajskiej kraje rozwijające się zgłaszały obawy o przyszłość wielostronnego systemu handlu,
ponieważ postępy w rozszerzaniu handlu światowego nie przekładały się na realne działania. Dla tej grupy szczególnie istotne było planowane rozszerzenie handlu w takich obszarach jak rolnictwo czy przemysł włókienniczy. Niedostateczna liberalizacja handlu w tych sektorach, a także pojawiający się wśród krajów
rozwiniętych protekcjonizm oraz brak chęci do zapewnienia dostępu do swoich
rynków na wielostronnych zasadach spowodowały, że kraje rozwijające się za34

częły poszukiwać alternatywy w regionalnych porozumieniach handlowych. Innym motywem skłaniającym kraje rozwijające się do nawiązywania współpracy
poza multilateralnym systemem handlu jest podział na kraje Północy i Południa.
Obawy dotyczące perspektyw rozwoju handlu w ramach WTO związane z tym
podziałem powodują, że kraje rozwijające się wprowadzają alternatywną politykę
integracyjną.
Gospodarka światowa stale ewoluuje. Część uczestników systemu globalnego rozwija się, umacniając swoją pozycję na arenie międzynarodowej, zajmując
niekiedy pozycję dominującą bądź w obrębie całego systemu, bądź w jego częściach. Pozostali uczestnicy zmniejszają swój udział, niekiedy ustępując miejsca
peryferyjnym dotychczas podmiotom. Walka pomiędzy tymi grupami może polegać na eliminacji, wypychaniu czy włączaniu słabszych podmiotów do silniejszych, a także ich ekspansji czy wzmacnianiu pozycji. Oprócz walki o dominującą
rolę w gospodarce światowej, niektóre podmioty podejmują próby dostosowania się do nowego otoczenia oraz ochrony swojego statusu w międzynarodowym
układzie sił. Prowadzone działania mogą być podejmowane w celu eliminacji elementu zagrażającego pozycji w systemie bądź jej bezwzględnego poprawienia.
Ewolucja gospodarki światowej polega nie tylko na zmianie układu sił, ale także
na rozwoju współzależności międzynarodowych. Jednym ze sposobów ochrony
pozycji jest integracja regionalna służąca maksymalizacji korzyści i jednocześnie
minimalizacji ryzyka wynikającego z rozwoju systemu gospodarki światowej
(Sporek 2011, s. 263–275).

Podsumowanie
Dwie najważniejsze podstawy, na których opiera się międzynarodowa współpraca handlowa, to regulacje Światowej Organizacji Handlu oraz regionalne porozumienia handlowe. Przedstawiona analiza wskazuje, że nowa fala regionalizmu, zapoczątkowana w latach 80. XX w. utworzeniem w Europie wspólnego rynku, ma
pewne cechy odróżniające ją od poprzedniego trendu. Do najważniejszych cech nowego regionalizmu należy zaangażowanie do współpracy krajów o różnym poziomie rozwoju gospodarczego, któremu towarzyszą głębsze reformy przeprowadzane
w gospodarkach o niższym poziomie rozwoju. Ponadto współczesne porozumienia
handlowe charakteryzują się asymetrią liberalizacji wymiany handlowej.
Do najważniejszych przepisów GATT/WTO regulujących działanie regionalnych porozumień handlowych należy art. XXIV GATT, na podstawie którego każdych dwóch lub więcej członków WTO może, pod pewnymi warunkami,
utworzyć strefę wolnego handlu lub unię celną. Współpracę krajów na różnym
poziomie rozwoju reguluje również Klauzula Przyzwolenia, która stanowi podstawę Ogólnego Systemu Preferencji (GSP) służącego promowaniu eksportu
z krajów rozwijających się do rozwiniętych.
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Popularność nowej fali regionalizmu wynika również z rozczarowania
współpracą w ramach globalnego systemu handlu, ponieważ umowy regionalne
oferują lepszy dostęp do rynku partnerów współuczestniczących w porozumieniu
handlowym. Do spadku efektywności współpracy wielostronnej przyczyniły się
także zmiany w gospodarce światowej polegające m.in. na osłabieniu roli Stanów
Zjednoczonych jako światowego lidera. Ostatnią przyczyną rozwoju regionalnych porozumień handlowych kosztem współpracy w ramach WTO są różnice
regulacyjne dzielące większość członków systemu.
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Streszczenie
Integracja gospodarcza jest bez wątpienia jednym z najbardziej powszechnych
zjawisk we współczesnej gospodarce światowej. Świadczy o tym fakt, że trudno wskazać kraj nienależący do co najmniej jednego ugrupowania integracyjnego. W artykule przedstawiono sposób, w jaki ewoluował regionalizm handlowy
w kontekście regulacji Światowej Organizacji Handlu (WTO), oraz rolę tej organizacji w rozwoju regionalnych porozumień handlowych.
Słowa kluczowe: regionalizm handlowy, regionalne porozumienia handlowe, integracja gospodarcza, wielostronny system handlu, Światowa Organizacja Handlu

Summary
Regional trading agreements in the context of World Trade Organization
regulations
Economic integration is one of the most common trends in the contemporary world
economy. The spread of this phenomenon is proved by the fact that it is difficult to
identify one country which would not be a member of at least one integration group.
The article shows the evolution of regionalism and World Trade Organization legislation regulating the formation and functioning of trade agreements.
Keywords: economic regionalism, regional trade agreements, economic integration, multilateral trading system, World Trade Organization
JEL: F02, F15
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Przemysł meblarski w Polsce
i jego międzynarodowa pozycja konkurencyjna
Marta Ulbrych*1

Wstęp
Celem rozważań niniejszego opracowania jest konceptualizacja pojęcia międzynarodowej konkurencyjności branży, a następnie określenie metod jej pomiaru. Kategoria konkurencyjności jest wieloznaczna i relatywna, dlatego – zdając sobie sprawę
ze złożoności problemu – skoncentrowano się na tradycyjnym rozumieniu pojęcia,
jako zdolności do sprostania konkurencji międzynarodowej. Pomiar międzynarodowej pozycji konkurencyjnej branży oparto na wskaźnikach wynikowych. Do kwantyfikacji pozycji konkurencyjnej Polski w produkcji mebli wykorzystano mierniki
określające udział w rynku, produktywność i efektywność wytwarzania. W opracowaniu wykorzystano metodę opisową popartą dynamiczną analizą danych statystycznych GUS i Eurostatu oraz raportu Centre for Industrial Studies, The EU Furniture Market Situation and a Possible Furniture Products Initiative. Final Report.

Międzynarodowa pozycja konkurencyjna branży
Mimo że pojęcie konkurencyjności należy do podstawowych terminów współczesnej ekonomii, dotychczas nie została wypracowana jedna, ścisła i powszechnie
akceptowalna definicja. Dyskusja o terminie „konkurencyjność” ma długą historię,
a jej wielowątkowość i wielokierunkowość nie pozwalają zaprezentować wszystkich definicji. Ponadto w literaturze można znaleźć obszerny przegląd i systematykę
w tym zakresie (Bieńkowski i in. 2008), dlatego w przypadku niniejszego opracowania przeprowadzono jedynie syntetyczną analizę najważniejszych wątków.
* Marta Ulbrych – dr nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.
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Niejednorodny sposób definiowania konkurencyjności pozwala na pojmowanie tej kategorii zgodnie ze specjalizacją badacza analizującego to zjawisko.
Zasadniczo można wyodrębnić cztery nurty badań nad konkurencyjnością, które czerpią z dorobku teorii wzrostu gospodarczego, handlu międzynarodowego,
zniekształceń oraz konkurencji, w tym mikroekonomii. W pierwszym ujęciu podmiot analizy jest kraj, a jego konkurencyjność ocenia się na poziomie makroekonomicznym za pomocą mierników wzrostu i rozwoju gospodarczego. W przypadku drugiego nurtu badań ocenia się konkurencyjność przez pryzmat wyników
handlu zagranicznego, przyjmując że różnice w wydajności pracy między produktami wytwarzanymi w różnych krajach wyznaczają strukturę towarową strumieni handlowych1.2Trzecie podejście metodologiczne nawiązuje do teorii zniekształceń i wykorzystuje analizę cenowo-kosztową. Ostatni, czwarty, nurt badań
nad konkurencyjnością nawiązuje do procesów konkurencji między podmiotami
gospodarczymi (Wziątek-Kubiak 2003, s. 14–21).
Różnicowanie się nurtów badań nad konkurencyjnością znajduje odzwierciedlenie także w rozważaniach nad sześcioma głównymi poziomami hierarchii systemów gospodarczych: mikro-mikro, mikro, mezo, makro, regionalny i globalny
(Gorynia 2009, s. 51–53). Poziom mikro-mikro bada ekonomiczne aspekty zachowań człowieka i dotyczy indywidualnych konsumentów i przedsiębiorców oraz
pojedynczych pracowników. Poziom mikro dotyczy przedsiębiorstw (niejednoosobowych) i gospodarstwadomowych. Poziom mezo obejmuje branże, sektory czy
gałęzie gospodarki narodowej, ale także wyodrębnione terytorialnie obszary kraju.
Poziom makro opisuje gospodarki narodowe poszczególnych krajów, a regionalny
dotyczy grupy państw. Wreszcie poziom globalny ma zastosowanie w odniesieniu
do gospodarki światowej. Należy także zwrócić uwagę na problem współzależności
między opisanymi wzajemnie przenikającymi się aspektami konkurencyjności.
W literaturze można znaleźć różnorakie podejścia definicyjne do badanego
zjawiska. Zasadniczo można przyjąć, że konkurencyjność jest tożsama ze zdolnością do konkurowania oraz faktycznym poziomem wykorzystania tej zdolności,
która wiążę się z pozycją konkurencyjną (Sztando 1999, s. 211). Tym samym
można wyróżnić dwa pojęcia, czyli międzynarodową zdolność konkurencyjną
i międzynarodową pozycję konkurencyjną. Międzynarodowa zdolność konkurencyjna lub międzynarodowa przewaga konkurencyjna (tzw. konkurencyjność
typu czynnikowego) określa właśnie możliwość i skłonność do osiągania korzyści z uczestnictwa w międzynarodowym podziale pracy. Pozycja konkurencyjna
jest pojęciem węższym, wynikowym, stąd jest określana także jako konkurencyjNależy jednak zwrócić uwagę na potrzebę odróżnienia kategorii konkurencyjności od pojęcia korzyści komparatywnych. Korzyść komparatywna jest rozumiana jako zdolność gospodarki do efektywniejszego niż w innych gospodarkach wytwarzania dobra, wyraża się w kierunkach specjalizacji
eksportowej i importowej kraju. Decydujące znaczenie mają zatem relatywne wyposażenie w czynniki produkcji, struktura kosztów produkcji, struktura popytu, korzyści skali itd., podczas gdy przewaga konkurencyjna wynika z relatywnej siły określonej gospodarki w stosunku do zagranicznych
konkurentów (Person, Salenbier 1983 [za:] Wysokińska 2002, s. 127).
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ność typu wynikowego. Precyzuje ona rezultat konkurowania, czyli np. udział
w handlu międzynarodowym (Misala 2005, s. 287–288). W odróżnieniu od pozycji zdolność konkurencyjna gospodarki stanowi ocenę jej potencjału i określa
prawdopodobny kierunek jej rozwoju w kontekście międzynarodowym. W ujęciu
realnym przewaga konkurencyjna kraju ma źródło w redukcji kosztów, ale także w dywersyfikacji produkcji, poprawie jakości oraz indywidualizacji, a także
innowacyjności podaży (Bossak 2013, s. 175–176). Niemniej obie wyróżnione
kategorie są współzależne, ponieważ osiągnięta pozycja konkurencyjna jest równocześnie wynikiem i determinantą zdolności konkurencyjnej.
Należy także podkreślić, że międzynarodowa konkurencyjność gospodarki
danego kraju jest rezultatem kształtowania się konkurencyjności podmiotów działających na tym rynku. Istotny wpływ na badania nad konkurencyjnością wywarły prace M.E. Portera, któremu zawdzięczamy rozróżnienie między przewagą
konkurencyjną kraju a przewagą konkurencyjną przedsiębiorstwa (Porter 1990,
s. 73–91). Według niego, wyjaśniając konkurencyjność na szczeblu ogólnonarodowym, należy badać jej efektywność, a można tego dokonać, koncentrując się na
konkretnych sektorach gospodarki i ich produktywności.
Obecnie nie ma wątpliwości, że budowanie przewagi konkurencyjnej jest
udziałem przede wszystkim przedsiębiorstw, jednak warto pamiętać, że ich powodzenie często jest uzależnione od sprawnie działającego otoczenia gospodarczego.
P. Krugman sprzeciwia się stosowaniu pojęcia konkurencyjności na poziomie makroekonomicznym (Krugman 1994). Jednocześnie zwraca uwagę na to, że obsesyjne dążenie do poprawy konkurencyjności może być realnym zagrożeniem i prowadzić do marnotrawienia publicznych pieniędzy. Zasadne zatem wydaje się pytanie
o prerogatywy polityki gospodarczej i zakres jej aktywnego oddziaływania na
podmioty gospodarcze w celu poprawienia ich konkurencyjności i poziomu umiędzynarodowienia. Można się zgodzić, że strategicznymi zaleceniami dla polityki
gospodarczej pozostają: tworzenie warunków sprzyjających prowadzeniu działalności gospodarczej oraz pobudzanie przedsiębiorczości i promowanie tzw. „kultury sieciowania”, czyli współpracy między podmiotami mogącymi oddziaływać
na innowacyjność przedsiębiorstw (M. Gorynia, B. Jankowska 2008, s. 186–190).
Warto zwrócić uwagę na potrzebę sporządzania analiz branżowych, które mogą być
przydatne organom władzy państwa. Te z kolei – ustalając odpowiednie priorytety
polityki gospodarczej, w tym przemysłowej – mogą wpływać na konkurencyjność
gospodarki narodowej.
W tym kontekście należy określić istotę międzynarodowej konkurencyjności
na poziomie mezoekonomicznym. M. E. Porter właśnie w tym przypadku upatruje
relatywnie największej liczby sukcesów w badaniach nad konkurencyjnością. Mezokonkurencyjność można definiować jako „ zdolność do projektowania i sprzedawania towarów danej branży, gałęzi lub działu, których ceny, jakość i inne walory są
bardziej atrakcyjne od odpowiednich cech towarów oferowanych przez konkurentów” (Flejterski 1984, s. 23 [za:] Daszkiewicz 2008, s. 14). Doprecyzowania wyma40

gają także kryteria delimitacji branży w teorii i w praktyce gospodarczej dla celów
statystycznych. Pojęcie branży wiąże się z ekonomią branży, w tradycji anglosaskiej
mówi się o industrial economics lub industrial organisation. Przedmiotem dyskusji
jest metodologia grupowania przedsiębiorstw. O ile nie ma sporu co do podziału pionowego, w którym branża jest umieszczana między gospodarką narodową
a przedsiębiorstwem, o tyle wymiar poziomy definiowany jest na różne sposoby;
można zasadniczo wyodrębnić podejścia uwzględniające kryteria podażowe i popytowe. Tym samym typologia ta może się odnosić do podobieństwa: produktów,
technologii produkcji lub potrzeb zaspokajanych przez produkty/usługi przedsiębiorstwa (Jankowska 2009, s. 105–107). Koncepcje te nie oferują jednak jednoznacznych narzędzi grupowania przedsiębiorstw na potrzeby analiz branżowych.
Obok ujęć proponowanych w literaturze należy uwzględnić zdefiniowanie branży w zestawieniach statystycznych. W Polsce obowiązuje Statystyczna Klasyfikacja
Działalności Gospodarczej Unii Europejskiej (NACE) i opracowana na jej podstawie Polska Klasyfikacja Działalności (PKD). Grupuje ona podmioty gospodarcze
według kryterium przedmiotowego i umownie przyjętego podziału. Produkcja mebli stanowi element przetwórstwa przemysłowego (sekcja C) i jest umiejscowiona
w dziale 31.0. Podklasa ta obejmuje produkcję mebli dowolnego typu z dowolnego
materiału, z wyłączeniem mebli z kamienia, betonu i ceramiki (GUS 2007).
Wielości podejść definicyjnych do pojęcia konkurencyjności międzynarodowej
oraz brak zgodnego stanowiska co do jej istoty nie pozwalają jednoznacznie ustalić,
jaką miarą należałoby się posługiwać w celu oszacowania poziomu konkurencyjności danego podmiotu. W systematyzacji miar konkurencyjności najczęściej stosuje
się podział na miary czynnikowe i wynikowe2.3Pierwsza grupa określa zdolność
konkurencyjną i obejmuje ilościowe oraz jakościowe wskaźniki służące do oceny
stopnia wykorzystania zasobów pracy i kapitału ludzkiego, poziomu stosowanych
technologii oraz miary dotyczące regulacji i instytucji z uwzględnieniem ich wpływu na wykorzystanie i alokację zasobów (Radło 2008). Druga grupa ocenia pozycję
konkurencyjną, dotyczy osiągniętego udziału w handlu światowym w wymiarze jakościowym i ilościowym oraz bada wskaźniki wydajności. Podejście to koncentruje
się zatem na wynikach gospodarczych, a nie na przyczynach ich osiągnięcia.

Tendencje w rozwoju branży w Polsce
Przemysł meblarski należy do dynamicznie rozwijających się branż polskiego
przemysłu przetwórczego. Produkcja mebli w Polsce stanowiła w 2013 r. 2,48%
Literatura dostarcza mierników syntetycznych służących do pomiaru międzynarodowej pozycji
konkurencyjnej. Do najpopularniejszych należą: wskaźnik ujawnionych przewag konkurencyjnych
RCA, wskaźniki pokrycia określające relację eksportu do importu (m.in. indeks Liesnera, Woltera),
wskaźniki oparte na eksporcie netto (np. indeks Dongesa-Riedla, rozwinięty przez UNIDO: United
Nations Industrial Development Organisation, The Industrial Competitiveness of Nations. Looking
back, forging ahead, Vienn 2013).
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produkcji globalnej przemysłu i 2,97% przetwórstwa przemysłowego w gospodarce narodowej. Polski rynek mebli rozwija się stabilnie. Udział tego sektora
w generowaniu wartości dodanej brutto przemysłu w 2013 r. wyniósł 2,8% w porównaniu z 2005 r., kiedy odpowiadał za 2,9%. W 2013 r. w branży zajmującej
się produkcją mebli zatrudnienie znalazło 157,3 tys. pracowników, co stanowiło
6,5% ogółu zatrudnionych w przetwórstwie przemysłowym (GUS 2014).
Wykres 1. Dynamika wartości dodanej brutto przemysłu w latach 2006–2013
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Od 2007 r. do 2009 r. dynamika wartości dodanej brutto produkcji mebli przewyższała dynamikę przetwórstwa przemysłowego (wykres 1). W latach 2010–2012
tendencja ta się zmieniła. Było to spowodowane relatywnie większym spadkiem
popytu na meble jako dobro drugiej potrzeby w czasie globalnego kryzysu finansowego. Niemniej w analizowanym okresie nastąpił wzrost sektora, a wartość dodana brutto produkcji mebli w 2013 r. była wyższa o 91,5% w porównaniu z 2005 r.,
podczas gdy w zakresie przetwórstwa przemysłowego zmiana ta wyniosła 84,6%.
Wartość produkcji sprzedanej mebli w 2013 r. wyniosła 31,6 mld zł i była wyższa o 45,8% w porównaniu z 2005 r., w którym była równa 21,6 mld zł.
Tabela 1. Regionalny udział produkcji mebli w przetwórstwie przemysłowym w latach 2005, 2010 i 2013
Jednostka terytorialna

Udział produkcji sprzedanej mebli w przetwórstwie przemysłowym
2005

2010

2013

dolnośląskie

6,74

2,36

2,26

kujawsko-pomorskie

4,64

3,14

3,74

lubelskie

10,20

6,48

4,73

lubuskie

5,32

3,05

1,79

łódzkie

2,42

2,19

1,78

małopolskie

1,34

11,61

1,08
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mazowieckie

1,35

0,68

0,90

opolskie

3,70

3,01

2,30

podkarpackie

6,05

5,17

3,75

podlaskie

3,54

1,53

1,87

pomorskie

2,43

1,92

1,56

śląskie

0,70

0,53

0,68

świętokrzyskie

0,47

0,45

0,42

15,69

11,52

11,17

wielkopolskie

5,69

7,16

7,01

zachodniopomorskie

b.d.

b.d.

b.d.

warmińsko-mazurskie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Analizując regionalny udział produkcji mebli w przetwórstwie przemysłowym, można zauważyć, że największy odsetek przypada na województwa wielkopolskie i warmińsko-mazurskie, które w 2013 r. odpowiadały za ponad 34%
ogółu produkcji sprzedanej w Polsce (dane wojewódzkie GUS). Równocześnie
branża ta odpowiada za istotną część produkcji sprzedanej przetwórstwa przemysłowego, zarówno w województwie warmińsko-mazurskim, jak i wielkopolskim,
ale także lubelskim, podkarpackim i kujawsko-pomorskim. Należy jednak odnotować, że we wszystkich wymienionych województwach nastąpił spadek udziału
produkcji mebli w przetwórstwie przemysłowym pomiędzy 2005 a 2013 r., przy
czym największy w lubelskim i warmińsko-mazurskim, o 5,48 i 4,51 pkt. proc.
(tabela 1). Geograficzna koncentracja produkcji mebli ma historyczne uwarunkowania. Ponadto w regionach tradycyjnie zajmujących się meblarstwem miał miejsce intensywny rozwój przedsiębiorstw branżowych w ostatnich dwóch dekadach
(Grupa Doradców Biznesowych BAA 2011).
Wzrostowi produkcji mebli towarzyszył intensywny wzrost eksportu wyrobów
tego sektora (wykres 2)3.4Eksport mebli w 2013 r. odpowiadał za 4,4% eksportu
przetwórstwa przemysłowego, a w imporcie wskaźnik ten kształtował się na poziomie 1,3%. Saldo obrotów handlu zagranicznego w tej branży charakteryzowało się
dodatnimi wielkościami, ponadto w latach 2010–2013 średnioroczne tempo wzrostu eksportu przewyższyło tempo wzrostu importu. Głównymi odbiorcami polskich
produktów są konsumenci z krajów członkowskich Unii Europejskiej – w 2013 r.
83,1% wartości eksportu trafiło na obszar Jednolitego Rynku (GUS 2014). Branża
W 2010 r. udział eksportu w produkcji sprzedanej mebli wyniósł 55,5%, w kolejnym roku wzrósł
do 66,2% i od tego czasu utrzymuje się na poziomie 70%. Analiza opracowań dotyczących branży
meblarskiej w Polsce wskazuje na większy udział eksportu w produkcji sprzedanej – ok. 90% (np.
Market Quest 2014). Podobnie dane zaprezentowane w kolejnym punkcie niniejszego opracowania
dostarczają wyższe wartości w tym zakresie. Mając świadomość tych rozbieżności, postanowiono
jednak przedstawić dane zaczerpnięte z jednego źródła, czyli rocznika statystycznego przemysłu.
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meblarska odpowiada za jedną z największych nadwyżek handlowych wśród branż
przetwórstwa przemysłowego w Polsce i odnosi sukcesy na światowym rynku.
Wykres 2. Wymiana handlowa Polski w odniesieniu do wyrobów branży meblarskiej w latach
2010–2013
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Pozycja konkurencyjna polskiej branży meblarskiej
Określenie pozycji konkurencyjnej polskiej branży meblarskiej jest procesem złożonym i trudnym do weryfikacji ze względu na wielość podejść metodologicznych
w literaturze przedmiotu oraz ograniczony dostęp do danych statystycznych. Mając na uwadze te uwarunkowania, założono że konkurencyjność branży jest kategorią międzynarodową i zdefiniowano ją jako zdolność do powiększania udziałów
rynkowych. Tym samym zagadnienie to jest traktowane jako swoista hybryda poziomu umiędzynarodowienia i produktywności. Ponadto pozycja konkurencyjna
jest tożsama z wynikiem konkurowania w danym sektorze rozpatrywanym na tle
wyników osiąganych przez konkurentów. W tym celu badaniu zostały poddane
wartość produkcji oraz udział w rynku globalnym i rynku Unii Europejskiej.
Rozpatrując konkurencyjność branży, należy wziąć pod uwagę dwie grupy właściwości przemysłu. Pierwszą jest zbiór cech wskazujących na produktywność
przedsiębiorstw przemysłowych. Dostępność danych w tym zakresie pozwala na
wartościowe ujęcie tej zmiennej dzięki ponownemu porównaniu wartości produkcji mebli. Zasadniczą wadą jest jednak pomijanie zagadnienia efektywności
produkcji (Sztando 1999, s. 212–213). Niezbędne zatem wydaje się przeanalizowanie drugiej grupy właściwości określających efektywność. W tym celu posłużono się wartością dodaną brutto przypadającą na jednego zatrudnionego.
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Tabela 2. Najwięksi światowi producenci mebli w 2003 i 2012 r.
Lata
Lp.

Kraj

2012

2003

mln EUR

udział (%)

mln EUR

udział (%)

1.

Chiny

145,318

40

22,555

10

2.

USA

51,642

14

60,677

27

3.

RFN

17,738

5

15,492

7

4.

Włochy

15,950

4

19,338

9

5.

Indie

11,624

3

5,386

2

6.

Japonia

10,743

3

11,925

5

7.

Polska

8,323

2

4,393

2

8.

Kanada

8,262

2

8,385

4

9.

Brazylia

7,970

2

3,168

1

10.

Francja

7,929

2

7,817

4

285,499

79

159,137

71

75,363

21

63,877

29

Świat

360,862

100

223,014

100

UE28

84,147

23

84,911

38

Razem
Pozostałe kraje

Źródło: opracowanie własne na podstawie Centre for Industrial Studies 2014, s. 19 i 32.

W 2012 r. globalna produkcja mebli wyniosła 361 mld euro i była o 62% wyższa niż w 2003 r. (tabela 2). Blisko 80% produkcji w 2012 r. było skoncentrowane
w dziesięciu krajach, wśród których znajduje się także Polska – na siódmym miejscu z wartością produkcji 8,3 mld euro. Odnotowano zatem awans o dwa miejsca
w stosunku do 2003 r., mimo to udział w rynku międzynarodowym utrzymuje się
na poziomie 2%. Na uwagę zasługuje również imponujący wzrost produkcji w Chinach. W okresie 2003–2012 wartość produkcji mebli w tym kraju zwiększyła się
ponad sześciokrotnie i w rezultacie Chiny, z 40-procentwym udziałem w rynku, stały się światowym liderem. Jednocześnie dostrzegalny jest wyraźny spadek udziału
produkcji mebli w UE w produkcji globalnej – z 38% w 2003 do 23% w 2012 r.
Ze względu na silne powiązania handlowe Polski z pozostałymi krajami Unii
Europejskiej skoncentrowano się na porównaniu produktywności polskiego przemysłu meblarskiego z przemysłem krajów Unii Europejskiej (tabela 3). Polska,
z 10-procentowym udziałem, jest trzecim największym producentem mebli w Unii,
po RFN i Włoszech. Pozycja Polski jest zatem wysoka, chociaż wciąż dwukrotnie
niższa w odniesieniu do dwóch największych producentów. Analizując średnioroczną stopę wzrostu w latach 2003–2012, można jednak zauważyć, że pod względem
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wartości produkcji w Polsce badana branża rozwijała się najdynamiczniej. Należy
także zwrócić uwagę na to, że znaczenie polskiego przemysłu meblarskiego w gospodarce narodowej jest stosunkowo duże, zarówno pod względem udziału w zatrudnieniu, jak i krajowej produkcji ogółem (odpowiednio 6,4% i 2,7%). W obu przypadkach wskaźniki odnotowane w Polsce są najwyższe w badanej grupie krajów.
Tabela 3. Najwięksi producenci mebli w Unii Europejskiej w 2012 r.
Kraj

Mln
EUR

Udział
(w %)

Średnioroczna
stopa wzrostu
w latach
2003–2012 (w %)

Udział produkcji
mebli w krajowej
produkcji ogółem
(w %)

Udział zatrudnienia w produkcji
mebli w krajowej
produkcji ogółem
(w %)

RFN

17,738

21

1,5

1,2

2,0

Włochy

15,950

19

–2,1

2,2

3,8

Polska

8,323

10

7,4

2,7

6,4

Francja

7,929

9

0,2

0,9

1,9

Wlk. Brytania

7,022

8

–2,5

1,3

3,5

Hiszpania

4,611

5

–4,8

1,2

3,6

Szwecja

3,021

4

2,4

1,5

2,5

Dania

2,147

3

–2,2

1,9

3,0

Holandia

2,119

3

–0,7

1,1

3,6

Austria

2,115

3

–0,4

1,7

4,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie Centre for Industrial Studies 2014, s. 46.

Dominująca część produkcji mebli w Polsce jest przeznacza na eksport.
W 2012 r. Polska, z wartością eksportu 6,5 mld euro, była czwartym największym
dostawcą mebli na rynki zagraniczne (tabela 4).
Tabela 4. Najwięksi światowi eksporterzy mebli w latach 2003–2012, mln EUR
Lata
Kraj

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Chiny

6,503

8,270

10,967

13,800

16,357

18,481

18,337

25,165

27,524

38,387

RFN

5,279

5,776

6,109

6,897

7,855

8,131

7,015

7,605

8,505

8,483

Włochy

8,553

8,698

8,442

8,944

9,591

9,320

7,285

7,761

8,064

8,131

Polska

3,313

3,867

4,394

4,898

5,485

5,767

4,921

5,701

6,404

6,513

USA

2,131

2,198

2,400

2,620

2,689

2,869

2,380

2,919

3,064

3,816

Źródło: Centre for Industrial Studies 2014, s. 30.

Ponadto, porównując dynamikę produkcji i eksportu mebli, można odnotować, że
w 2012 r. wartość pierwszego wskaźnika była wyższa o 89,4%, a drugiego o 96,6%
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w stosunku do 2003 r. (tabela 5). Wynik ten świadczy o relatywnie dużej aktywności
eksportowej polskich producentów, pozwalającej na rozszerzanie skali produkcji.
Tabela 5. Zmiany wartości produkcji i eksportu polskiej branży meblarskiej w 2012 r. (2003 = 100)
Produkcja

Eksport

189,4

196,6

Polska

Źródło: obliczenia własne na podstawie tabel 2 i 4.

Głównym odbiorcą polskich mebli są nabywcy z krajów UE, przede wszystkim
z Niemiec. W latach 2003–2012 wartość polskiego eksportu mebli na rynek UE wzrastała w tempie 7% rocznie i w efekcie wyniosła 5,6 mld euro w 2012 r. (tabela 6).
Tabela 6. Polski eksport mebli do pozostałych krajów Unii Europejskiej w latach 2003–2012, mln EUR
Lata
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Średnioroczna
stopa
wzrostu

2,908

3,414

3,848

4,306

4,767

5,002

4,339

4,977

5,559

5,609

7,0%

Źródło: Centre for Industrial Studies 2014, s. 53.

Takie ukierunkowanie produkcji jest dosyć oczywiste ze względu na członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Obserwując tendencje w zakresie światowej
konsumpcji mebli w latach 2003–2012, należy jednak dostrzec malejący udział
krajów członkowskich UE (tabela 7). Można zatem oczekiwać, że w dłuższej
perspektywie, mimo relatywnie dobrej i ugruntowanej pozycji polskiej branży
meblarskiej na obszarze Jednolitego Rynku, malejący popyt zmusi polskich producentów do poszukiwania alternatywnych rynków zbytu.
Tabela 7. Światowa konsumpcja mebli w latach 2003–2012 (w %)
Lata
Grupa krajów

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Kraje rozwinięte
(high income
countries)

82

80

78

75

72

68

61

59

56

53

Kraje średnio
i mniej rozwinięte(middle/low income countries)

18

20

22

25

28

32

39

41

44

47

w tym EU 28

36

36

35

34

35

34

31

28

26

23

Źródło: opracowanie własne na podstawie Centre for Industrial Studies, s. 26 i 33.
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W celu określenia pozycji konkurencyjnej polskiej branży meblarskiej w obszarze efektywności wytwarzania porównano wydajność pracujących (tabela 8).
Wyniki w tym zakresie nie są zadawalające. Wydajność pracy w produkcji mebli
w Polsce jest jedną z najniższych odnotowanych w Unii Europejskiej i zasadniczo
się nie poprawia. W 2012 r. wskaźnik ten był blisko pięciokrotnie niższy w Polsce
niż w Szwecji i Danii. Mniejsze wartości w analizowanym okresie obserwowano
jedynie w następujących krajach: Bułgaria, Rumunia, Łotwa, Węgry, Chorwacja i Litwa. Liderami pozostają kraje skandynawskie, kraje Beneluksu oraz RFN
i Austria, czyli w dużej mierze najwięksi producenci mebli w Europie.
Tabela 8. Wydajność pracy w produkcji mebli w krajach UE w latach 2010–2012 (wartość dodana
brutto na zatrudnionego w tys. EUR)
Lata
Kraj

2010

2011

2012

Bułgaria

4,7

4,9

5,6

Rumunia

6,5

6,7

6,7

Łotwa

7,2

8,1

8,4

Węgry

10,4

10,9

10,3

Chorwacja

12,2

11,9

11,0

Litwa

10,8

11,8

12,3

Polska

14,0

14,6

13,3

Portugalia

15,6

14,3

14,2

Słowacja

15,6

16,3

15,1

Estonia

12,9

14,0

15,4

Czechy

16,3

17,2

18,1

Słowenia

17,3

17,9

19,1

Cypr

25,9

21,7

19,7

Grecja

29,7

24,0

20,5

Malta

23,6

19,7

29,1

Hiszpania

30,7

29,7

31,5

Wielka Brytania

52,1

36,8

38,4

Włochy

37,0

43,6

41,0

Irlandia

b.d.

b.d.

41,5

Luksemburg

41,1

42,6

41,9

Finlandia

42,2

44,1

45,2

Francja

45,0

36,8

46,6

Austria

46,3

45,3

46,8

48

RFN

48,8

49,2

52,7

Belgia

54,0

54,8

55,5

Holandia

56,3

56,8

57,8

Dania

69,9

58,0

60,3

Szwecja

55,5

59,6

61,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

Analizowany miernik pokazuje efektywność wykorzystania pracy w procesie tworzenia wartości dodanej. Większa wydajność pracy świadczy oczywiście
o wyższej pozycji konkurencyjnej danego przemysłu, ponieważ oznacza, że stosowane są w nim bardziej zaawansowane technologie produkcji, a sprawność zarządzania jest lepsza. Interesujące jest pytanie o przyczyny wskazanej relatywnej
przewagi konkurencyjnej polskiej branży meblarskiej w stosunku do głównych
konkurentów w Unii Europejskiej.
Analiza danych zagregowanych na wykresie 3, który przedstawia koszt zatrudnienia pracownika jako procent wartości produkcji mebli w latach 2010–2012,
pozwala wskazać podstawową zaletę polskiej branży meblarskiej. Koszty pracy
w Polsce należą do jednych z najniższych w Unii Europejskiej; niższe wartości
odnotowano jedynie w Bułgarii i na Litwie.
Wykres 3. Koszt zatrudnienia pracownika w latach 2010–2012 (% wartości produkcji mebli)
45
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* Brak danych dla Irlandii w latach 2010 i 2011.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

Identyfikacja determinant międzynarodowej konkurencyjności branży wymaga oczywiście dalszych badań. Interesująca pozostaje też kwestia analizy głębszego wymiaru konkurencyjności badanej branży, w tym intensywności i jakości
relacji z otoczeniem zewnętrznym, ze szczególnym uwzględnieniem roli administracji publicznej.
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Podsumowanie
Przeprowadzona analiza pozwala wnioskować, że Polska branża meblarska ma
istotne znaczenie, jeśli chodzi o pozycję konkurencyjną gospodarki narodowej.
Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się pod względem poziomu produkcji rynków meblarskich w Unii Europejskiej. Sektor meblarski w Polsce jest
silnie skoncentrowany w województwach wielkopolskim i warmińsko-mazurskim, z których pochodzi ponad 1/3 krajowej produkcji mebli. Odnosząc wartość produkcji mebli w Polsce oraz udział w rynku globalnym i Unii Europejskiej
do przyjętej definicji konkurencyjności, można zauważyć, że pozycja Polski jest
tym bardziej konkurencyjna, im wyższą wartość produkcji wytworzy. Analizując
dane w tym zakresie, potwierdzono polepszenie pozycji konkurencyjnej polskiej
branży meblarskiej w badanym przedziale czasowym. Rozważając konkurencyjność polskiej branży meblarskiej przez pryzmat wyników handlu zagranicznego,
zauważono że podstawową cechą produkcji mebli w Polsce jest duży udział produkcji przeznaczonej na eksport. Potencjał produkcyjny branży lokuje Polskę na
wysokiej pozycji zarówno wśród producentów, jak i eksporterów, odpowiednio na
siódmym i czwartym miejscu globalnie i trzecim w Unii Europejskiej.
Należy jednak zwrócić uwagę na to, że na wynik ten składa się też sprzedaż mebli wyprodukowanych w Polsce pod znakiem firmowym przedsiębiorstw
zlecających produkcję. Niewykorzystana pozostaje zatem siła własnych marek,
której poprawa mogłaby jeszcze bardziej zintensyfikować proeksportowy charakter branży. Należy wskazać, że pomimo rosnącej produktywności polskich firm
wytwarzających meble, produkcja mebli w Polsce jest tradycyjnie pracochłonna
i charakteryzuje się jedną z najniższych w Unii Europejskiej wydajnością pracy.
Szukając przesłanek decydujących o relatywnie dużej zdolności konkurencyjnej
polskiego przemysłu meblarskiego, wskazano przede wszystkim na niskie koszty
pracy. Wydaje się, że do poprawy zdolności konkurencyjnej niezbędne są zmiany organizacyjne i technologiczne, które przełożą się na zwiększenie wydajności
pracy w polskiej branży meblarskiej. Biorąc pod uwagę wysoką w porównaniu
z pozostałymi gałęziami przetwórstwa przemysłowego pozycję polskiej branży
meblarskiej na rynku międzynarodowym, należy podkreślić, że sektor ten zasługuje na intensywną promocję i wsparcie ze strony administracji publicznej.
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Streszczenie
Zagadnienie międzynarodowej konkurencyjności ma kluczowe znaczenie we
współczesnej gospodarce światowej. Przy tym coraz większą popularność zyskuje przekonanie, że o konkurencyjności gospodarki narodowej decydują jej
poszczególne sektory, które tę konkurencyjność kształtują. Celem artykułu jest
określenie pozycji konkurencyjnej polskiego przemysłu meblarskiego za pomocą
analizy statystycznej. Przeprowadzone badania wskazują, że Polska jest jednym
z najszybciej rozwijających się pod względem poziomu produkcji rynków meblarskich w Unii Europejskiej. Potencjał produkcyjny branży sytuuje Polskę na
wysokiej pozycji zarówno wśród producentów, jak i eksporterów. Ponadto zagregowane dane potwierdzają poprawę pozycji konkurencyjnej polskiej branży
meblarskiej w badanym okresie.
Słowa kluczowe: przemysł meblarski, pozycja konkurencyjna, ekonomia branży

Summary
The furniture industry in Poland and its international competitive position
The issue of international competitiveness is crucial in today’s global economy.
Moreover, the belief that the competitiveness of the national economy is created
by various sectors is gaining popularity. The aim of the article is to indicate the
competitive position of the Polish furniture industry using statistical analysis. The
study indicates that Poland is one of the fastest growing furniture markets in the
European Union in terms of production levels. The production potential of the
industry places Poland in a high position among manufacturers and exporters. In
addition, aggregated data confirm the improvement in the competitive position of
the Polish furniture industry in the analyzed period.
Keywords: furniture industry, competitive position, industrial economics
JEL: F14
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Trendy rozwojowe franchisingu w Polsce i Europie
Milena Keskin*1

Wstęp
Zarządzanie przedsiębiorstwem w ciągle zmieniających się warunkach i silnej
międzynarodowej konkurencji stało się dużym wyzwaniem, a zachowanie równowagi pomiędzy niestabilnym otoczeniem a przedsiębiorstwem wymaga skrupulatnie przemyślanych decyzji strategicznych oraz wyboru odpowiedniej drogi
rozwoju (Lewandowska 2001, s. 5–6). Przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji
na rynku szukające dalszej możliwości rozwoju najczęściej skłaniają się do zakładania sieci franchisingowych.
Celem artykułu jest przeanalizowanie trendów rozwojowych franchisingu w Polsce i Europie z uwzględnieniem procesów globalizacyjnych, przemian
ekonomicznych, demograficznych i socjologicznych. W artykule zamiennie dla
słowa „franchising” będzie używany polski odpowiednik „franczyza”, zatwierdzony w 2001 r., przez Radę Języka Polskiego na wniosek Polskiej Organizacji
Franczyzodawców.

Przegląd literatury
Globalizacja
Proces globalizacji ekonomicznej, czyli integracja i przenoszenie produkcji poza
granice państw, idzie w parze ze wzrostem liczby międzynarodowych przedsiębiorstw oraz ich rozwojem. Tempo i siła globalizacji są różne zarówno wewnątrz,
jak i poza granicami krajów oraz poszczególnych przemysłów, a proces ten, pro* Milena Keskin – mgr, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Ekono-

mii Przemysłu i Rynku Kapitałowego.
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wadzący do długotrwałych i znaczących zmian strukturalnych w ekonomii światowej, jest niemożliwy do zatrzymania. Ponadgraniczne połączenia ekonomiczne
istniały od wieków – już od czasu wypraw Marco Polo czy handlu między Indiami a krajami europejskimi. Niektóre źródła podają nawet, że połączenia ponadgraniczne odgrywały ważniejszą rolę tuż przed wybuchem I wojny światowej
niż teraz. Jednak recesja i wybuch II wojny światowej skutecznie zahamowały
rozwój handlu międzynarodowego aż do lat 50. Kolejny wzrost liczby transakcji
międzynarodowych zanotowano od początku lat 80., głównie dzięki rozwojowi
międzynarodowych przedsiębiorstw oraz intensywnej integracji rynkowej (Prakash & Hart 2000, s. 12–14).
Chociaż sam proces globalizacji nie jest nowym zjawiskiem, to jednak termin
„globalizacja” zyskał na popularności na początku lat 90. XX w., opisując rosnącą integrację i wzajemną zależność gospodarki światowej (Di Mauro & Dees 2009, s. 5–6).
Globalizacja ekonomiczna to proces mający na celu integrację produktów finalnych
i pośrednich oraz rynków pomiędzy państwami połączony ze wzrostem liczby międzynarodowych transakcji ekonomicznych (Prakash & Hart 2000, s. 12–14). W wyniku globalizacji rynkiem docelowym stał się rynek światowy, a co za tym idzie, nowe
znaczenie zdobył handel zagraniczny (Mróz-Gorgoń 2012, s. 122–124, 128). Każde
państwo na świecie należy do jakichś regionalnych porozumień handlowych i przynajmniej jednego regionalnego bloku. Szacuje się nawet, że już ponad jedna trzecia
światowego handlu jest związana z takimi układaami (Di Mauro & Dees 2009).
Globalizacja, czyli proces umiędzynarodowienia gospodarki światowej, wymaga koniecznego ujednolicenia pewnych procedur i działań. Krajowe przedsiębiorstwa nieuczestniczące w integracji są skazane na izolację gospodarczą i najczęściej – gorsze wyniki finansowe (Lewandowska 2001, s. 5–6).
Globalizacja stała się najważniejszym zjawiskiem występującym równolegle do powstawania przedsiębiorstw, szczególnie międzynarodowych systemów
sieciowych działających na zasadzie franchisingu. Różnorodność warunków politycznych, ekonomicznych i technologicznych w różnych krajach sprawia, że
kadra zarządzająca systemem franczyzowym, by kontrolować rozwój organizacji, musi ściśle kooperować z menedżerami pozostałych jednostek, czyli biorców systemu. Zmienność warunków zmusza zarządzających przedsiębiorstwami,
w tym tymi należącymi do sieci franczyzowych, do ciągłego obserwowania zmian
i szybkiego reagowania na nie (Mróz-Gorgoń 2012, s. 122–124, 128).
Pojęcie globalizacji często jest mylone z pojęciem internacjonalizacji. Internacjonalizacja to każde działanie przedsiębiorstwa podejmowane za granicą; chociaż wielu autorów zwraca też uwagę na stopień intensywności i zaangażowania
przedsiębiorstwa za granicą. Natomiast globalizację uznaje się za wyższy poziom
umiędzynarodowienia, w przypadku którego świat jest traktowany jako jeden rynek. Jest to połączone ze wzrostem rozmiaru i intensywności powiązań między
krajami, opierających się na przepływach kapitału, technologii, usług czy kapitału
ludzkiego (Mróz-Gorgoń 2012, s. 122–124, 128).
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Franchising
Polska Organizacja Franczyzodawców definiuje franczyzę jako trwały, kontraktowy stosunek umowny łączący franczyzodawcę i franczyzobiorcę. Ze stosunku
tego wynika obowiązek franczyzodawcy ciągłego przekazywania franczyzobiorcy know-how przez cały okres obowiązywania umowy. Jednocześnie franczyzobiorca ma obowiązek uiszczania na rzecz franczyzodawcy opłat franczyzowych
lub innych świadczeń, w zależności od ustaleń między stronami. Dodatkowo podkreśla się następujące cechy charakterystyczne franczyzy: niezależność gospodarczą, prawną oraz organizacyjną franczyzobiorcy względem franczyzodawcy
(Franchising.pl 2015).
Wprawdzie nie istnieje idealny sposób współpracy biznesowej, ale franchising okazuje się jedną z najatrakcyjniejszych form, szczególnie dla młodych
przedsiębiorców bez dużego kapitału własnego i doświadczenia zawodowego. Jest pierwszorzędnym rozwiązaniem dla osób, które chcą być niezależnymi
przedsiębiorcami, a nie mają wystarczającej wiedzy lub środków finansowych do
założenia działalności (Własny Biznes 2009, s. 103–104). Uważany jest za najszybciej rozwijającą się formę handlu detalicznego na świecie i zajmuje czołowe
miejsce w obrocie międzynarodowym (Antonowicz 2010).
Franchising, lub zgodnie z polską nazwą franczyza, polega na przekazaniu
przez działające już na rynku, zwykle znane, przedsiębiorstwo prawa do korzystania z dobra będącego jego własnością. Najczęściej duży zakład produkcyjny
udziela innym prawa do dystrybucji własnych produktów i usług, ale przedmiotem działalności franchisingowej mogą być też procedura działalności usługowej,
organizacja produkcji, know-how czy marka. Najważniejszą cechą franchisingu
jest jednak wyjątkowość pomysłu (Banachowicz 1994). Franchising jest zatem
całym ciągiem stosunków ekonomicznych, w ramach których właściciel produktu
lub usługi zezwala drugiej osobie na prowadzenie określonej działalności w zamian za pewną opłatę (Tokaj-Krzewska 1999, s. 12–13, 47). Franchising jest nie
tylko metodą szybkiej ekspansji przedsiębiorstw, ale też alternatywną formą finansowania przedsięwzięć oraz środkiem wspierającym aktywizację zawodową
(Golawska-Witkowska i. in. 2014).
Rozwój przedsiębiorstwa franczyzowego
Rozwój przedsiębiorstwa łączy się nierozerwalnie z koniecznością podejmowania
decyzji dotyczących zmian, dostosowywania się do rynku, innowacyjności i nadążania za konkurencją (Rączka 2008, s. 409). Sukces zależy głównie od obranej
drogi rozwoju. Od kilkunastu lat to właśnie franchising jest narzędziem pomagającym ten sukces osiągnąć.
Obecnie większość przedsiębiorstw franczyzowych już na etapie powstawania staje się przedsiębiorstwami międzynarodowymi, tzw. born global. W ten
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sposób już na samym początku istnienia – dzięki standaryzacji, wykorzystaniu
znajomości różnic występujących na lokalnym rynku pracy, wykorzystaniu kanałów dystrybucji czy wzrostu skali produkcji – zyskują przewagę konkurencyjną
(Mróz-Gorgoń 2012, s. 122–124, 128). Rozwój przedsiębiorstwa zgodnie z koncepcją franczyzy wymaga dobrego zaplanowania zarówno ze strony dawcy, jak
i biorcy systemu. Należy starannie wybrać rynek i ocenić szanse rozwoju, odpowiednio sformułować umowę franczyzową. Ogromne znaczenie dla powodzenia
przedsiębiorstwa mają też działania marketingowe (Banachowicz 1994).
Franchising jest konceptem w miarę odpornym na wahania koniunktury i kryzysy gospodarcze. W przypadku załamania gospodarki zainteresowanie systemami franczyzowymi wręcz rośnie – jako alternatywa zatrudnienia dla pracowników średniego
i wyższego szczebla (Hoffman & Preble 2004). W ostatnich latach franchising wykorzystuje się nawet jako środek na recesję i kryzys gospodarczy (Antonowicz 2010).

Trendy rozwojowe franchisingu
W literaturze przedmiotu w procesie globalizacji i rozwoju przedsiębiorstw wyróżnia się dwie tendencje w zaangażowaniu międzynarodowym: dywersyfikację
rynku oraz tworzenie sieci globalnych (Tokaj-Krzewska 1999, s. 12–13, 47). O dywersyfikacji mówi się, gdy podmiot gospodarczy, który ma już międzynarodowy
status – a więc zlokalizowany w jednym kraju, ale osiągający dochody i mający
rynki zbytu w innych krajach – postanawia zmienić go na status przedsiębiorstwa
wielonarodowego, którego rynek obejmuje cały świat; tam zaopatruje się w surowce, zaciąga zobowiązania czy wytwarza swoje produkty (Mróz-Gorgoń 2012,
s. 122–124, 128). Powodowane jest to głównie nasyceniem się krajowego lub lokalnego rynku i ograniczonymi możliwościami rozwoju. Tendencja ta występuje
przede wszystkim w tych dziedzinach, które kiedyś były określane jako tradycyjne obszary działalności franchisingowej (Tokaj-Krzewska 1999, s. 12–13, 47).
Druga tendencja dotyczy przedsiębiorstw, które już w momencie powstania mają
globalną strategię rozwoju (Mróz-Gorgoń 2012, s. 122–124, 128). Tworząc koncepcję przedsiębiorstwa, zakłada się jego globalną działalność i odpowiednio dostosowuje strukturę organizacyjną, marketing i produkty. Liderami w tej dziedzinie są szczególnie sieci punktów gastronomicznych szybkiej obsługi.
Aby dany podmiot gospodarczy osiągnął sukces – niezależnie od tego, jaką
drogę rozwoju wybierze – produkt będący przedmiotem franchisingu z reguły musi
spełniać następujące warunki: być łatwo definiowalny (żeby zapobiec wprowadzaniu zmian lub jego dowolnej interpretacji), oryginalny oraz innowacyjny. Przedsiębiorstwo będące biorcą systemu powinno być relatywnie łatwe do założenia (brak
wymogu specjalistycznego sprzętu lub trudno dostępnego wyposażenia). Jednocześnie struktura organizacyjna powinna być dosyć prosta i łatwa do kontrolowania,
a procedura raportowania możliwie uproszczona (Banachowicz 1994).
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Do niedawna rozpowszechniona była franczyza w postaci klasycznej, tzw.
franczyza twarda, w której franczyzodawca przekazywał biorcy know-how dotyczące zasad sprzedaży, ekspozycji towaru, prowadzenia promocji, a także określał
standardy reklamy sieci. Równocześnie dawca często wskazywał franczyzobiorcy
obowiązkowe źródła dostaw, ograniczając w ten sposób jego możliwości decyzyjne. Od kilku lat na rynku funkcjonuje jednak coraz więcej sieci franczyzowych
o zmienionej formie relacji między dawcą a biorcą licencji – tzw. franczyza miękka. Zasadnicza różnica polega na tym, że franczyzodawca nie ogranicza całkowicie swobody prowadzenia przedsięwzięcia, wyboru źródeł zaopatrzenia czy też
gamy sprzedawanych produktów (Komańda 2011, s. 220–221).
Większość sieci franczyzowych funkcjonuje sprawnie dzięki wykorzystaniu
znajomości terminu autorstwa R. Vernona: „międzynarodowy cykl życia produktu”. Przedsiębiorstwa korzystają z tego, że poszczególne fazy życia produktu
mają miejsce w różnym czasie w różnych krajach, i przedłużają życie swojego
produktu, wchodząc na nowe rynki. Jednocześnie, w celu zwiększenia przewagi
konkurencyjnej, wybierają kraje o stosunkowo niskich kosztach produkcji i siły
roboczej (Mróz-Gorgoń 2012, s. 122–124, 128).
Globalizacja rynku dała przedsiębiorstwom możliwość wykorzystania statusu ekonomicznego i siły nabywczej mieszkańców różnych krajów. W ten sposób
na przykład kolekcje odzieżowe z krajów Europy Zachodniej, po sezonie trafiają
do słabiej rozwiniętych krajów Europy Środkowej, by ostatecznie trafić na półki
sklepów w Europie Wschodniej (Mróz-Gorgoń 2012, s. 122–124, 128). Innym
sposobem wydłużania życia produktu są outlety, w których wyprzedawane są
resztki kolekcji z innych krajów.
Wpływ globalizacji na franchising przekłada się także na powstanie nowych
pojęć, takich jak: globalny produkt, globalny konsument i globalna marka. Z globalnym produktem związane jest zachowanie tych samych standardów produkcji
i dystrybucji, niezależnie od kraju. Dzięki temu zachowana ma być stała jakość
i porównywalność produktu, niezależnie od miejsca, w którym znajduje się konsument. Globalny konsument to wzór konsumenta utworzony przez sieci międzynarodowe, które dopasowują swoje oferty do jego stylu życia i cech charakteru.
Ostatnie pojęcie, globalna marka, odnosi się do dostosowywania produktów do
preferencji i wymagań lokalnych konsumentów zgodnie z hasłem „myśl globalnie, działaj lokalnie” (Mróz-Gorgoń 2012, s. 122–124, 128).
Tendencje rozwojowe franchisingu w Polsce
Model rynku oparty na własności prywatnej w Polsce zaistniał po 1989 r. Dopiero wtedy mógł znaleźć zastosowanie franchising. Mimo że wiele przedsiębiorstw działało wcześniej na zasadzie licencji, to zdecydowany rozwój prawdziwych systemów franczyzowych w Polsce nastąpił właśnie po zmianie ustroju
politycznego. W ciągu kilku lat polski rynek franczyzy doczekał się powstania
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firmy konsultingowej PROFIT system zajmującej się doradztwem we franczyzie oraz współpracy agencyjnej i partnerskiej, wydającej miesięcznik „Własny
Biznes. Franchising” (Profitsystem.pl 2015) i będącej właścicielem portalu informacyjnego Franchising.pl. W 2000 r. powstała Polska Organizacja Franczyzodawców, zrzeszająca sieci franczyzowe i agencyjne, nadająca certyfikaty jednostkom spełniającym wymogi Europejskiego Kodeksu Etyki Udzielania Franczyzy,
a w 2003 r. w Warszawie miały miejsce pierwsze Ogólnopolskie Targi Franczyzy,
które stały się corocznym wydarzeniem (Lewandowska 2014, s. 173–175).
Rodzimy rynek franczyzy rozwija się bardzo dynamicznie, a polskie systemy przejawiają większą dynamikę wzrostu niż systemy zagraniczne. Jeszcze do
2001 r. na polskim rynku dominowały systemy zagraniczne, jednakże w 2002 r.
nastąpiło odwrócenie trendu (Antonowicz 2011, s. 19–20). Obecnie około 80%
działających na polskim rynku sieci franczyzowych ma polski rodowód, co potwierdza fakt, że lokalne sieci wygrywają konkurencję z sieciami zagranicznymi
(Franczyza & Biznes 2014, s. 90). Jest to naturalne zjawisko, bowiem lokalni
przedsiębiorcy potrafią lepiej dopasować ofertę do potrzeb rodzimego rynku oraz
dobrze znają preferencje klientów.
Polska wypada dobrze na tle innych państw europejskich. Już w latach 2003–
2004 pod względem liczby sieci franchisingowych znajdowała się w pierwszej
dwudziestce, a pod względem liczby placówek franchisingowych w pierwszej
dziesiątce (Antonowicz 2008). Polski rynek franczyzy charakteryzuje się też
dużą liczbą jednostek przypadającą na jeden system, co w porównaniu z innymi
krajami europejskimi jest ewenementem. W 2010 r. w Polsce na jeden system
przypadało około 56 jednostek; dla porównania we Francji około 39 jednostek.
W 2013 r. w Polsce było to już około 62 jednostek, podczas gdy we Francji około
37 jednostek (Golawska-Witkowska i in. 2014). Według B. Pokorskiej wynika to
z relatywnie niewielu barier wejścia do sieci, łatwych warunków stawianym biorcom, a czasem z nieprzestrzegania przez franczyzodawców wymogów klasycznej
umowy franchisingowej (Antonowicz 2010).
Co ciekawe, lata 2008–2012, w których panował ogólnoświatowy kryzys
gospodarczy, przyniosły znaczny wzrost liczby sieci franczyzowych w Polsce.
W ciągu czterech lat rocznie przybywało ponad 100 sieci. Dane z „Raportu o franczyzie w Polsce 2014” pokazują, że w 2013 r. na naszym rynku działało 941
sieci franczyzowych i funkcjonowały 104 systemy agencyjne, łącznie o 43 sieci
więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie zauważalny jest trend ubywania systemów agencyjnych na rzecz rosnącej liczby sieci franczyzowych. Dane liczbowe
przedstawiono w tabelach 1 i 2. Sieci franczyzowe działające na polskim rynku
są też coraz liczniejsze. W 2014 r. odnotowano wzrost o około 4800 punktów
franchisingowych w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrosła także liczba multibiorców, czyli biorców prowadzących więcej niż jedną placówkę. W 2013 r. na
jednego franczyzobiorcę przypadało 1,29 placówki, a w 2014 r. już 1,32 placówki
(Własny Biznes, Franchising 2014, s. 26–27).
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Tabela 1. Liczba systemów franczyzowych w Polsce w latach 1995–2015
Rok

Liczba systemów franczyzowych
w Polsce

Zmiana w % w porównaniu
z rokiem poprzednim

1995

23

x

2000

95

313

2005

309

225

2006

328

6

2007

402

23

2008

512

27

2009

618

21

2010

742

20

2011

814

10

2012

892

10

2013

941

5

2014

1057

12

2015*

1100

4

* Prognoza na 2015 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Tysiąc pomysłów na biznes 2014, s. 26–27; Franchising.pl.
Tabela 2. Liczba jednostek franczyzowych w Polsce w latach 2005–2015
Rok

Liczba jednostek franczyzowych
w Polsce

Zmiana w % w porównaniu
z rokiem poprzednim

2005

19111

x

2006

21431

12

2007

23784

11

2008

28629

20

2009

35795

25

2010

42123

18

2011

49535

18

2012

53746

9

2013

58746

9

2014

63367

8

2015*

67000

6

* Prognoza na 2015 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Tysiąc pomysłów na biznes 2014, s. 26–27; Franchising.pl.
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Biorąc pod uwagę dane z lat 2005–2014 zaprezentowane w tabelach 1 i 2,
można zauważyć następujące zmiany: potrojenie się liczby systemów franczyzowych w Polsce oraz ponadtrzykrotny wzrost liczby jednostek franczyzowych.
Ogólne trendy rozwojowe przedstawia wykres 1.
Wykres 1. Systemy franczyzowe i jednostki franczyzowe w Polsce w latach 2005–2015
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Tysiąc pomysłów na biznes 2014, s. 26–27; Franchising.pl.

Polski rynek jest niezwykle atrakcyjny dla sieci franczyzowych, głównie
z powodu dużego potencjału, czyli dużej liczby mikro i małych przedsiębiorstw
jako potencjalnych franczyzobiorców szukających możliwości rozwoju, oraz rosnącego popytu na usługi biznesowe (Alon & Welsh 2002, s. 338-340). Hofmann
& Preble zwracają uwagę na szybki przyrost liczby centrów handlowych w Polsce, a co za tym idzie – możliwość rozwoju dla wielu sieci odzieżowych.
Franczyzodawcy coraz częściej muszą zabiegać o franczyzobiorców, dlatego
decydują się na organizację kampanii zachęcających potencjalnych kandydatów,
biorą udział w Targach Franczyzy i inwestują w reklamę. Ze względu na częściowe nasycenie rynku franczyzowego w dużych miastach nowym trendem jest
koncentracja franczyzy w małych miastach i miasteczkach; sięga po nią coraz
więcej franczyzodawców. Eksperci oceniają, że z każdym rokiem polski rynek
upodabnia się do rozwiniętych rynków Europy Zachodniej, gdzie franczyza zdominowała prywatne przedsiębiorstwa.
W ostatnich latach zauważono także tendencję do ekspansji polskich systemów franczyzowych poza granice kraju. Podobnie jak w przypadku ekspansji
systemów innych krajów, jest to związane z nasyceniem polskiego rynku, rosnącą
konkurencją oraz zwiększającą się międzynarodową orientacją polskich przedsiębiorców. Równocześnie ich dobre wykształcenie, bogate doświadczenie oraz
skłonność do podejmowania ryzyka sprawiły, że chętnie podejmowali decyzję
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o ekspansji, głównie na europejskie rynki wschodnie. Przykładowo strategię taką
zastosowały przedsiębiorstwa odzieżowe: Wólczanka, Polski Len, kosmetyczne:
dr Irena Eris, zajmujące się produkcją obuwia i galanterii skórzanej: Wittchen
i Ryłko oraz produkcją mebli: Kler. Trzeba jednak dodać, że do rozpoczęcia działalności franczyzowej za granicą najczęściej namówił przedsiębiorców zagraniczny dystrybutor ich produktów (Antonowicz 2010). Liczbę i rozmieszczenie polskich systemów w poszczególnych krajach prezentuje wykres 2.
Wykres 2. Polskie systemy sieciowe za granicą
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Zarzuć sieć za granicą 2013, s. 88–89.

Grupa krajów docelowych ekspansji polskich systemów franczyzowych rozszerza się. Jeszcze w 2006 r. były to głównie rynki Europy Wschodniej i takie
kraje jak: Rosja, Słowacja, Czechy, Chorwacja czy Ukraina, jednak w 2013 r. tendencja się zmieniła i do tego grona dołączyły kraje Europy Zachodniej, np. Niemcy, gdzie z reguły wymagania konsumentów i standardy są wyższe niż w krajach
leżących na wschód od Polski. Na wspomnianych rynkach funkcjonują głównie jednostki z branży odzieżowej, np. Reserved czy Cropp Town (Golawska-Witkowska i in. 2014).
Polska jest liderem w Europie Środkowo-Wschodniej zarówno pod względem liczby franczyzodawców, jak i franczyzobiorców. Do 2014 r. na prowadzenie
działalności zgodnie z koncepcją franchisingu zdecydowało się około 59 tysięcy przedsiębiorców. Eksperci oceniają, że co roku ich liczba będzie rosła o około 3 tysiące. Pozwoli to niedługo dogonić takiej kraje jak Niemcy czy Francja,
w których liczba franchisingobiorców wynosi około 65 tysięcy (Dlahandlu.pl
2014). Dojrzałość polskiego rynku franchisingu objawia się nie tylko stabilnym
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wzrostem liczby systemów i jednostek czy rosnącym eksportem rodzimych systemów za granicę, ale także dużą świadomością społeczeństwa co do warunków
prowadzenia takiej współpracy.
Według badań w Polsce głównym czynnikiem wspierającym rozwój franczyzy są rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, popularyzacja wiedzy o franczyzie oraz wzrost konkurencji na rynku. Czynnikami wspierającymi były też
przemiany społeczne i ekonomiczne lat 90. XX w. oraz wzrost dostępności źródeł
finansowania. Natomiast główną przeszkodą w rozwoju, podobnie jak w krajach
Europy Zachodniej o rozwiniętym rynku franchisingu, jest brak potencjalnych
biorców systemu oraz odpowiednich lokalizacji dla jednostek franchisingowych
(Rundo & Ziółkowska 2013, s. 40–41).
Tendencje rozwojowe franchisingu w Europie
Wraz z przyspieszonym procesem globalizacji światowa gospodarka uległa głębokim przemianom, czego skutkiem jest zwiększenie przepływu osób, towarów
i kapitału, inwestycji zagranicznych, technologii oraz informacji. Zakres i zasięg
działalności przedsiębiorstw międzynarodowych rośnie, a to prowadzi do wzrostu
współzależności między regionami i krajami. Gospodarki krajowe nie są już autonomiczne i charakteryzuje je ścisłe zintegrowanie rynków towarowych.
W przypadku franchisingu ważnym wymiarem i motorem napędzającym jego
międzynarodowy rozwój jest regionalna integracja ekonomiczna – płytka bądź głęboka. Pierwsza oznacza integrację ekonomiczną „na granicy”, do której zalicza się
ujednolicenie taryf, norm i kontyngentów, procedur celnych oraz innych procedur
granicznych (np. NAFTA, Unia Europejska). Takie ustalenia handlowe obniżają
koszty transakcyjne i ułatwiają koordynację produkcji, eksportu i importu między krajami członkowskimi (Alon & Welsh 2002, s. 338–340). Głęboka integracja
ekonomiczna występuje wtedy, gdy państwa ujednolicają politykę krajową, standardy produkcyjne i środowiskowe, prawo pracy i politykę przemysłu. Z punktu
widzenia franczyzodawców połączone rynki dają większą możliwość rozwoju niż
jakiekolwiek pojedyncze państwo. Ze względu na wysoki poziom integracji ekonomicznej poziom handlu między regionami rośnie, a upodobania konsumentów
wykazują tendencję do upodabniania się (Alon & Welsh 2002, s. 338–340).
Wraz ze wzrostem konkurencji na globalnym rynku przybierają na sile walka o klienta i chęć zdobycia dominującej pozycji rynkowej. Aby zapewnić sobie
większe tempo rozwoju niż to, które gwarantuje rozwój organiczny, najsilniejsi
gracze stawiają na przejęcia konkurentów i klientów. Wyróżnia się trzy tendencje będące siłą napędową rozwoju światowego franchisingu. Pierwsza to zmiana
systemu dostaw towarów. Niektórzy franchisingodawcy przejęli rolę dostawców,
tworząc w ten sposób sieć dystrybucji i kontrolując marże oraz wartość marki.
Druga to powstanie grup equity i funduszy kapitałowych, które ułatwiają przejęcia i fuzje sieci franchisingowych lub biorą w nich udział, co pozwala na kon62

solidację na rynku franchisingu. Trzecia dotyczy prywatnych grup kapitałowych
poszukujących sposobów na upłynnienie zabezpieczonych aktywów i wyszukiwania przez światowe centra finansowe małych i zdolnych przedsiębiorstw z perspektywami znacznego wzrostu na poziomie narodowym i międzynarodowym
(Eksportuj.pl 2015).
W ciągu ponad stu lat obecności franczyzy na rynku europejskim powstało
około 9 tysięcy sieci franczyzowych i około 350 tysięcy placówek, dzięki czemu
Europa uzyskała status drugiego franczyzowego kontynentu (Antonowicz 2010).
Szybki rozwój franchisingu dotyczy nie tylko Polski, ale też innych krajów Europy
Środkowej i Wschodniej. Jednak na przykład w przypadku Rosji, mimo jej silnej
gospodarki krajowej, szerokiego i mocno zróżnicowanego rynku, uznaje się, że potencjał franchisingu nie jest w tym kraju w pełni wykorzystany. Powolne przemiany mentalnie i sceptycyzm dotyczący zachodnich idei sprawiają, że proces wprowadzania rozwiązań franczyzowych w Rosji jest wolniejszy niż w krajach Europy
Środkowej (Alon & Welsh 2002, s. 338–340). Alon & Welsh zbadali także rynek
bułgarski. Mimo że systemy franczyzowe funkcjonują na nim już od ponad 25 lat,
wydaje się on ospały i w dużej mierze uzależniony politycznie od decyzji rządowych i biurokracji, co skutecznie hamuje rozwój sieci. Biorąc pod uwagę małe
rozmiary i ograniczoność gospodarek Słowenii i Chorwacji, można powiedzieć, że
rynki obu państw rozwijają się porównywalnie i dosyć stabilnie. Hoffman i Preble
zauważyli, że rynki słowacki i czeski, mimo ograniczonej historii przedsiębiorczości, są bardzo chłonne na ideę franchisingu i wprowadzane przez niego struktury.
W Europie Środkowo-Wschodniej działa około 3 tysięcy sieci franchisingowych. W Polsce w 2014 r. było ich ponad tysiąc. Na kolejnym miejscu uplasowały
się Węgry i Ukraina; na obu rynkach funkcjonowało po około 400 firm. Udział
krajowych systemów wśród ogółu systemów franchisingowych wynosił na Węgrzech około 64%, w Czechach i na Ukrainie około 40%. Im dalej na wschód
Europy, tym niższy jest ten udział, np. w krajach Bałkanów Zachodnich wynosi
on około 30% (Dlahandlu.pl 2014).
Na rynku europejskim, pomimo ogólnej recesji i kryzysu gospodarczego w latach 2008–2012, obserwuje się wzrastającą liczbę systemów i jednostek franczyzowych. Pionierami, z dynamicznie rozwijającymi się rynkami, są Polska, Szwecja
i Belgia, gdzie przyrost oscylował w granicach 6% rocznie. Kraje, w których rynek
jest już nasycony systemami franczyzowymi, takie jak Niemcy, Włochy, Wielka
Brytania i Hiszpania, odnotowały wolniejszy wzrost liczby systemów franczyzowych (Golawska-Witkowska i in. 2014). Są to jednak kraje o największym udziale systemów franczyzowych w rynku franczyzy Unii Europejskiej, wyznaczające
trendy rozwojowe dla Europy. Europejskim liderem pod względem liczby systemów jest Francja, jednak Niemcy minimalnie prześcigają ją pod względem liczby
jednostek franczyzowych. Dane dotyczące liczby systemów i jednostek franchisingowych w wybranych krajach Europy przedstawiają wykresy 3 i 4 (w przypadku
braku danych dla danego roku pominięto kraj na wykresie).
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Wykres 3. Liczba systemów franchisingowych w wybranych krajach Europy
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Golawska-Witkowska i in. 2014.
Wykres 4. Liczba jednostek franchisingowych w wybranych krajach Europy
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Golawska-Witkowska i in. 2014.

Pomimo większej świadomości zasad zdrowego żywienia, restauracje szybkiej obsługi, tzw. fast foody, nie wychodzą z mody i nadal odnotowują największy, ponad 20-procentowy, wzrost wśród systemów franczyzowych (Entrepreneur
2012, s. 79–80).
Najnowsze badania pokazują jednak, że również branża produktów typu fast-food ulega przeobrażeniom. Wydaje się, że rynek jest nasycony przedsiębiorstwami, które są w sieci franczyzowej od dekad i utrzymują niskie ceny na stałym
poziomie, dlatego nowi przedsiębiorcy kładą jeszcze większy nacisk na wysoką
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jakość jedzenia i atmosferę w lokalach. Coraz popularniejszy jest „własny model”
biznesu, w którym franczyzobiorcy mogą zmieniać produkty zgodnie ze swoimi
upodobaniami.
Nowym trendem wśród przedsiębiorstw korzystających ze współpracy na
zasadzie franczyzy, szczególnie na rynkach Europy Zachodniej, są tzw. pop-ups,
polegające na udzielaniu przez właścicieli restauracji franczyzobiorcom z branży
spożywczej krótkotrwałych koncesji na dostarczanie żywności do swoich lokali. Rozwiązanie to można nazwać krótkoterminowym franchisingiem. Cieszy się
ono największym powodzeniem w dużych europejskich miastach z tradycją jedzenia na mieście, np. w Londynie, gdzie swoje siedziby ma wiele dużych przedsiębiorstw i banków, zatrudniających potencjalnych klientów takich lokali. Do zalet tego rozwiązania należą: brak konieczności prowadzenia kuchni czy płacenia
wynagrodzeń oraz regularne wpływy z wynajmu. Powszechnie znani i cieszący
się dobrą renomą franczyzobiorcy przyciągają klientów, w związku z czym rośnie
popularność lokalu, a oferowane menu nigdy nie będzie nudne dzięki relatywnie
częstym zmianom wynajmujących. Jest to więc idealny sposób na „odmłodzenie”
oferty i wizerunku restauracji czy pubu. Pomysł ten ma jednak pewne wady – właściciele lokalu tracą często duże zyski oraz nie do końca jasne jest, kto odpowiada
za warunki higieniczne, jakość jedzenia i bezpieczeństwo pracy, ofertę cenową
oraz menu. Minusem jest też nieregularny dochód, jeśli przychody z wynajmu
uzależnione są od wielkości sprzedaży. Jednocześnie to z reguły franczyzodawca
musi ponieść koszty inwestycyjne w często bardzo drogie wyposażenie kuchenne. Franczyzodawca ma też niewielki wpływ na dobór pracowników i jakość ich
pracy, co w przypadku słabej motywacji personelu może się odbijać na renomie
lokalu (Morning Advertiser 2014, s. 22–23).
Boom franchisingowy odnotowuje się także w branży zdrowotnej, np.
w przypadku salonów odnowy biologicznej czy klubów fitness. Roczny wzrost
wynosi około 10%. Do grupy tej zalicza się także opiekę nad osobami starszymi
(Entrepreneur 2012, s. 79–80). Nowym działem w świecie sieci franchisingowych
jest masaż, który poniekąd wyodrębnił się z dziedziny odnowy biologicznej (Entrepreneur 2015, s. 96–97).
Kolejnym zauważalnym trendem jest zdecydowany rozwój franczyzy internetowej, wybieranej głównie przez młode osoby, często jeszcze w trakcie studiów
lub bezpośrednio po ich ukończeniu, powracające na rynek pracy matki preferujące pracę z domu czy też przedsiębiorców, dla których biznes online jest dodatkowym zajęciem.
Warto wspomnieć o ciekawym socjologicznym i demograficznym zjawisku
w procesie franchisingu, czyli podwyższaniu wieku potencjalnych franczyzobiorców. Związane jest to z ogólną tendencją starzenia się społeczeństwa oraz
z faktem, że seniorzy nawet po przejściu na emeryturę chcą pozostać aktywni
zawodowo. Nestorzy, w przeciwieństwie do młodych przedsiębiorców szukających innowacyjnych i modnych przedsięwzięć, stawiają na stabilne, sprawdzone
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koncepcje, np. na produkcję lodów czy usługi na potrzeby domu. Są oni skłonni zainwestować dużo mniej w założenie działalności, aby nie ryzykować utraty
oszczędności życia (Franchising World 2010, s. 44–45). Z drugiej strony w społeczeństwach bogacących się rośnie poziom konsumpcji oraz zapotrzebowania
na usługi oszczędzające czas i ułatwiające życie. Kombinacja tych potrzeb oraz
coraz większe zainteresowanie konsumentów globalnymi markami sprawiają, że
od początku XXI w. franchising przeżywa prawdziwy boom.
Hoffman i Preble zwracają uwagę na eksport rodzimych systemów franczyzowych; wśród krajów europejskich prym wiodą Francja i Niemcy, eksportując
odpowiednio 14% i 10% krajowych systemów. Powodem tak dużej ekspansji jest
powolne nasycenie rynku lokalnego i brak dalszych możliwości rozwoju. Z drugiej strony nawet w rozwiniętych krajach Europy mniejsze krajowe systemy franczyzowe często mają problemy z finansowaniem drogich szkoleń dla franczyzobiorców i inwestycji (Sanghavi 1998, s. 42).
Obserwowane od lat zjawisko rozwoju przez „strategię platformową” nabrało prawdziwego rozpędu. Franczyzodawcy wchodzący na nowe rynki w danym regionie natrafiają na takie bariery jak: niestabilność polityczna, specyficzne cechy kulturowe, różny poziom rozwoju ekonomicznego pomiędzy krajami
regionu. Dlatego najczęściej wybierają kraj najbardziej przychylny założeniu
działalności, a następnie z niego rozszerzają swą działalność na kraje sąsiedzkie
(Hoffman & Preble 2006, s. 35–36). Ogólną tendencją w ekspansji jest wybór
krajów najbardziej zbliżonych ekonomicznie lub kulturowo do kraju pochodzenia
franczyzodawcy, co ma na celu zminimalizowanie konieczności adaptacji i ograniczenie wprowadzania zmian do oryginalnej koncepcji. Badania pokazują, że
takie rozwiązanie ma większe szanse powodzenia niż rzucenie się na głęboką
wodę i rozpoczęcie działalności w zupełnie odmiennym środowisku (Hoffman &
Preble 1995, s. 85–86).
Ogromną rolę w prawdopodobieństwie powodzenia przedsięwzięcia odgrywa czas wejścia przedsiębiorstwa na dany rynek. Badania marketingowe i strategiczne potwierdzają, że bycie pierwszym lub jednym z pierwszych na nowym lub
wschodzącym rynku może mieć pozytywny, długofalowy wpływ na rozwój biznesu. Mianowicie pionierzy korzystają z większego udziału w rynku, ponadprzeciętnych zysków i trwałej przewagi konkurencyjnej w porównaniu z przedsiębiorstwami wchodzącymi na rynek później (Hoffman & Preble 2006, s. 35–36),
dlatego przedsiębiorstwa prześcigają się w poszukiwaniu nisz rynkowych.

Podsumowanie
Przyszłe wyzwania dla rozwoju rynku franchisingowego w dużej mierze są uzależnione od regionu geograficznego. Głównym zmartwieniem franczyzodawców
w Europie jest brak doświadczonych menadżerów gotowych do prowadzenia
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jednostek franczyzowych. Gwałtowny wzrost liczby systemów franczyzowych
wzmógł także obawę przed brakiem wykształconych pracowników i niemożnością utrzymania wysokiej jakości produktów. Z drugiej strony to, co napędza
rozwój franchisingu, czyli rozwój technologii i internetu, proces globalizacji,
kwestie ekonomiczne związane z konkurencją i prawem antymonopolowym, innowacyjność oraz zmiany socjokulturowe, staje się jednocześnie wyzwaniem dla
powodzenia przedsięwzięcia (Hoffman & Preble 2004). W krajach dobrze rozwiniętych gospodarczo franchising jest wykorzystywany do zaspokojenia potrzeb
społeczeństwa dobrobytu i jego rosnących wymagań wobec poziomu usług i produktów. W krajach rozwijających się franchising wspomaga budowę krajowej gospodarki i jest jedną z metod prywatyzacji.
W Polsce co roku rośnie nie tylko liczba systemów franczyzowych, ale także
liczba uczestników w już istniejących sieciach, co pozwala przypuszczać, że chociaż polski rynek franczyzy osiąga dojrzałość, to ma jeszcze duży potencjał rozwojowy. W większości krajów europejskich również obserwuje się stałą tendencję
wzrostową liczby systemów i jednostek franchisingowych. Rezultatem jest wzrost
liczby prowadzących je podmiotów, wzrost zatrudnienia i popularności tej formy
współpracy. Wydawać by się mogło, że na mocno nasyconym rynku nie ma już
miejsca na nowe przedsięwzięcia w sieci, ale okazuje się, że co chwila pojawiają się
inne pomysły i ulepszone technologie pozwalające te pomysły realizować.
Europejskie trendy mają odzwierciedlenie na polskim rynku zarówno pod
względem ilościowym, jak i jakościowym. Podobnie jak w przypadku dojrzałych
rynków europejskich (Niemcy, Francja), w Polsce nasila się tendencja do ekspansji rodzimych systemów za granicę, rośnie popularność współpracy na zasadzie
franchisingu w nowych branżach (zdrowie, opieka) oraz w mniejszych przedsięwzięciach typu biznes online czy usługi dla domu.
Przyszli naukowcy mogą wykorzystać niniejszą pracę i rozszerzyć ją o swoje
badania w celu głębszej analizy zjawiska franczyzy i jej tendencji rozwojowych.
Konkluzje mogą posłużyć także franczyzodawcom i franczyzobiorcom do oszacowania szans i zagrożeń dla rozwoju ich przedsięwzięcia oraz pomóc im w podejmowaniu strategicznych decyzji. Nadzieją autora jest, by przytoczone argumenty i przykłady zachęciły do bardziej wnikliwej dyskusji o kierunku rozwoju
franchisingu na arenie międzynarodowej.
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Streszczenie
Franchising stał się jedną z najpopularniejszych form rozwoju przedsiębiorstw.
Dynamiczny proces globalizacji wymaga internacjonalizacji przedsiębiorstw.
Okazuje się, że ta forma rozwoju jest koncepcją pozwalającą osiągnąć przewagę
konkurencyjną na rynku lokalnym i globalnym. Równocześnie także sama idea
franchisingu z biegiem lat ulegała ciągłym przemianom. Celem tej pracy jest
przedstawienie bieżących trendów rozwojowych franchisingu w Polsce i Europie na podstawie dostępnej literatury przedmiotu oraz danych rynkowych. Jednocześnie praca ta ma za zadanie wspomóc wysiłki naukowe podejmowane w celu
analizy zjawiska franchisingu i zachodzących w nim przemian na tle procesów
globalizacyjnych.
Słowa kluczowe: franchising, franczyza, trendy rozwojowe, przedsiębiorstwo,
firma, globalizacja
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Summary
Franchising development trends in Poland and Europe
Franchising has become one of the most popular forms of enterprise development.
The dynamic process of globalization requires the international presence of enterprises and this form of development turns out to be a concept which allows them
to gain a competitive advantage on both local and global markets. The concept
of franchising has evolved over the course of time. The aim of this study is to
present, based on the available literature and market data, the current franchisingdevelopment trends in Poland and Europe. The study also aims to contribute to
scholarly efforts being undertaken to analyze the phenomenon of franchising and
its transformation.
Keywords: franchising, franchise, development trends, enterprise, company, globalization
JEL: F23, L22, M21
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A historical retrospective and the essence
of strategic financial planning
Olha Nestor*1

Introduction
The environment of enterprises is currently undergoing radical and dynamic
changes which are occurring much faster than in the past. This is due to the
complexity of the system of relationships between all aspects of social life, quantitative and qualitative development of scientific and technological progress,
and increased competition. These factors mean that the financial position of an
enterprise in the future is determined by today’s decisions. Strategic financial
planning is especially important under these conditions. However, it is impossible to use something without knowing about its purpose. The goal of this paper
is to study the essence of strategic financial planning, its historical retrospective
and its importance for an enterprise’s effective functioning.
The various aspects of strategic financial planning have been studied by many
scientists, including Hofer and Schendei (1978), Brealey and Myers (2003), Shvaika (2003), Goncharov, Nepochatov and Pchelynska (2006), Davydenko (2007),
Gerasymchuk and Vahovych (2007), Didenko (2008), Martsyn (2008), Ostrovska
(2008), Ross, Westerfield and Jordan (2010), Brigham and Ehrhardt (2011), Bilyk (2012), Nepochatenko, Bechko, Huzar and Kolotukha (2012), Sytnyk (2012),
Poddyerohin, Bilyk and Buryak (2013), Synchak and Krushynska (2013), Tkachenko (2013) and others. However, some aspects of strategic financial planning
are still unclear. In particular, further research is needed to determine the essence
of strategic financial planning, which will be done through reviewing its history
as well as its main objectives and advantages.

* Olha Nestor – MSc, Department of Finance, Monetary Circulation and Credit, Faculty of Economics,
Ivan Franko National University of Lviv.
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Strategic financial planning: a historical review
Enterprises are at the centre of the theory and practice of planning in emerging
economies. Commercial enterprises were the first to understand the role of financial planning in ensuring effective economic activity and they began to use
it in their practice in market economies. From the beginning, corporate planning
was based on the genetic concept in market economies. In this concept, plans are
based on studying market processes, patterns of development and market conditions, etc. This planning was short-term and was implemented in the form of
budgeting and control. Short-term methods of financial planning were developed
during this period.
The need for long-term planning arose under the influence of scientific and
technological progress and the complications which arose due do different business organizational forms. The theoretical basis and practical tools for long-term
planning, based on the concept of making plans in accordance with predictable
future development trends, appeared and was expanded in the 1950s. At the stage
of economic growth, this approach proved to be very effective.
In the early 1960s, the economic environment began to change rapidly. The
reasons for these changes were insufficient stability of the external environment
and increased competition. In such a situation it was necessary to revise the conceptual foundations of planning. Under these conditions, the theory and practice
of planning were focused on the organic combination of genetic and teleological
(target) approaches. The result of this combination was the targeting character of
planning, which means that resources were seen as the means to achieve goals,
and the plan was a set of possible alternatives regarding the predicted changes
in the external environment. This approach is called “strategic planning”. It was
developed from the early 1960s to the early 1970s. The basic principle of strategic
planning was: “from the future to the present”. It is fundamentally different from
the basic principle of long-term planning – “from the present to the future”.
An important role in strategic planning is the analysis of the prospects of the
company – the trends, threats and opportunities that could change the established
trends. The idea that the future does not necessarily have to be better than the present dominated. This approach fully corresponded to the features of the economy
of the period. In the mid-1970s,the unstable economic environment intensified
and it resulted in the search for new management approaches. “Strategic management” is based on the concept of strategic planning and its theoretical principles
and its practical tools remain relevant today. Planning is an integral part of strategic management, proved by the significant amount of attention it has drawn from
specialists in strategic management planning.
It is important to understand what the word “strategic” means. The “strategy”
concept borrowed from the lexicon of the Army. It means a plan of action in a particular situation, depending on the participants’ response. The term then entered
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the lexicon of business management, thus we can see the concept of “strategic
planning”, “strategic management” and “strategic thinking.”
Business strategy represents a generalized model of actions which are necessary to achieve goals by way of coordinating and distributing resources. The aim
of the strategy is to achieve long-term competitive advantages that will ensure
high profitability of the business in the future.

Approaches to the definition of “strategic
financial planning”
Planning is the most difficult and the most important function of management.
There are many types of planning: production, trade, investment, financial, social
and others. But we will concentrate only on financial planning. Different kinds of
financial planning are distinguished. This is due to the variety of parameters used
for comparison, such as the time horizon, facilities, resources, etc. We believe that
the most important parameter is the time horizon; it is the period on which the financial planning focuses. Because of this the following types of financial planning
are marked out.
Figure 1. The structure of the financial planning system
Strategic financial
planning

▶

Tactical financial
planning

▶

Operational financial
planning

Source: own elaboration.

These three types of financial planning are, at the same time, the levels of
planning, and together they form a system of financial planning. They are closely
linked, and therefore errors or inaccuracies made a tone of the levels may affect
the other two. So we can conclude that the correctness of strategic financial planning affects the accuracy of tactical and operational planning.
However, not all scientists agree on the three-level structure of the system
of financial planning. For example, Gerasymchuk and Vahovych (2007) allocate
another two elements in this system, such as financial forecasting and budgeting.
We believe that a scheme with five tiers of financial planning is not correct. Financial forecasting and budgeting help to get the information needed for decision-making, however, we consider it inappropriate to allocate them separate levels.
When it comes to similarities between financial planning and financial forecasting, the unity of purpose and objectives should be mentioned. Prediction
provides the basis for making planned decisions and generates variants of possible
directions of management. Concerning the differences, they are due to the time
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factor and the level of uncertainty, because forecasting is a research base for planning through proactive forecasts. In addition, forecasting results in establishing
a few possible variants of the future, while planning is a unique solution, even if
it is based on one of the variants.
As for budgeting, it is an effective tool for improving the efficiency of business management, significantly improving performance. As a rule, budgeting
covers a period of one year and is a means of monitoring the effectiveness of
management decisions in finance. It means compiling a planning document that
reflects the income and expenditures of the company’s business operations and
the results related to their implementation. In countries with a developed market
economy, a budget is a quantitative plan of particular indicators such as financial,
economic or natural ones that show the company policy.
It is necessary to clarify the essence of the concept of “strategic financial
planning”. In the scientific literature, the following synonyms of this concept
often occur: “long-term financial planning” and “perspective financial planning”,
but there is no clear distinction between the two. Among the authors there is still
no single approach to the definition of the essence of strategic financial planning.
Most American and European scientists identified the definition of “long-term
financial planning” and “strategic financial planning”. In particular, Ross, Westerfield and Jordan(2010)describe long-term financial planning. We believe that such
identification is not correct because of a change of the planning concept–from
“long-term” to “strategic” planning. The difference between these concepts is the
existence of a clear strategy (in strategic planning) and setting goals to help implement this strategy. Long-term planning helps to achieve goals and solve certain
problems arising during this process, however, it does not provide the development and implementation of the strategy.
Strategic financial planning is an important part of the planning of an enterprise.
During its implementation, the key financial targets of existing business are identified, or clear guidelines for the newly created business are outlined. These objectives
must be consistent with each other in time and resources. Strategic financial planning
specifies the financial strategy of an enterprise and contributes to the achievement
of its objectives. In addition, strategic financial planning has the longest time horizon among all levels of the system – more than 5 years, normally 5–10 years, while
multinationals may set a time horizon of a decade or even several decades. Long-term financial planning is different from strategic planning due to its time horizon
– 2–5 years. However, its main difference, in our opinion, is its purpose – to solve
specific problems of the financial strategy of the enterprise. Financial planning is
also called perspective planning, the word ‘perspective’ meaning “which involves
following the development of something; designed for many years in the future”.
Therefore, we see that strategic financial planning can be called long-term or perspective planning, but note very long-term or perspective financial plan can be called
strategic. Thus, we can conclude that strategic financial planning is the process of
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identifying the key financial objectives of an entity and developing a plan to achieve
them within the financial strategy. Therefore, we believe that the terms “strategic
financial planning”, “long-term financial planning” and “perspective financial planning” differ and their identification is incorrect. They need to be divided.
But there is another point of view. For example, Ehrhardt and Brigham(2011)
believe that most companies have strategic plans, operating plans, and financial
plans. Their point of view on the planning system is in Figure 2.
Figure 2. The planning system by Ehrhardt and Brigham
Strategic plans

▶

Operating plans

▶

Financial plans

Source: own elaborations based on Brigham, Ehrhardt 2011.

Strategic plans usually have mission statements, a corporate scope, corporate
objectives, and strategies. The strategic plan provides a “vision” of what the firm’s
top management expects, and without such a vision, the firm is not likely to be
successful. Operating plans provide detailed implementation guidance to help the
firm realize its strategic vision. And financial plans help to manage the corporate
financial resources in a rational way.
Thus, we can see that strategic and financial planning are different there, so
we don’t see strategic, tactical and operational financial plans. We believe that
financial planning must be linked to the overall strategy of the entity and facilitates its implementation through the development and implementation of financial
strategies. It is therefore advisable to distinguish strategic financial planning in the
financial planning system.
Strategic financial planning as a management tool has advantages and disadvantages (Figure 3).
Figure 3. Advantages and disadvantages of strategic financial planning
Advantages
• High level of probability of the planned scenarios.
• Effectiveness of formal forecasting of future
challenges and opportunities of the enterprise
in the market economy.
• Provides a basis for rational decision-making.
• Promotes reducing risk in decision-making.
• Provides integration of goals and objectives of all
structural units and performers of enterprises.
• Helps to reduce risk in decision-making..
• Promotes efficient use of resources in the
enterprise.

Disadvantages
• It doesn’t provide a detailed description of the
future picture for the enterprise, giving only
a qualitative description of the state to
be reached by the enterprise.
• There is no clear algorithm to draw up and
implement the plan.
• The negative effects of mistakes are quite serious.
• Specific tools of strategic financial planning
depend on specialist skills, professional
experience and intuition.
• Requires a lot of time and resources.

Source: own elaborations based on Martsyn 2008; Ostrovska 2008; Shvaika 2003.
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The set of problems that strategic financial planning solves defines its essence. As strategic financial planning is one of the levels of financial planning, it is
logical to accept that it performs the same tasks as the system of financial planning
in general. The main objectives of strategic financial planning include:
1) defining the methods of effective investment and assessing its rational use;
2) enforcing are a balance between planned revenues and expenses, providing solvency and financial stability.
3) managing companies’ cash flows;
4) providing the necessary financial resources for current operating, investing and financing activities;
5) the distribution of income concerning the interests of the company, share
holders and other investors;
6) establishing sustainable financial relationships with other entities, such as
other companies, banks, investment funds and insurance companies;
7) analysing the availability of the budget or state funds and possible contacts with banks and other creditors;
8) identifying reserves and the mobilization of all resources for profit growth
from ordinary activities and any increase in other income;
9) monitoring the financial condition, solvency and credit worthiness of an
enterprise;
10) analysing the relationships between possible decisions about dividends,
financing and investment;
11) predicting future consequences of decisions to avoid unexpected situations and for a clearer understanding of the relationship of current and
future solutions;
12) efficiently using income and other financial resources;
13) controlling the whole enterprise and the centres of financial responsibility;
14) implementing the objectives developed in the form of specific financial
indicators;
15) assessing the availability of funding laid down in the production plan of
the economic development (Nepochatenko et al. 2012; Poddyerohin et al.
2013; Tkachenko 2013).

Conclusion
We can draw the following conclusions: strategic financial planning is an important part of the concept of the strategic management of an enterprise. It allows for
the identification of the key financial objectives of the transactor and the development of a plan to achieve them within the financial strategy. However, inspite
of this, among scientists there is still no single approach to the definition and the
essence of the concept.
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The review of the historical retrospective of strategic financial planning
shows that the development of strategic financial planning was based on a study
of market processes, patterns of development and market conditions. It allowed
businesses to take into account the dynamics of the market economy for effective
planning of the transactor’s activities. With the development of the theory of strategic planning, its concept changed – the objectives and expected future financial
positions were defined, and planning was carried out to achieve these targets.
This concept differs from the concept of long-term planning which had dominated
before. It is possible to change the view of planning and its potential as a tool for
enterprise management on the market.
The essence of strategic financial planning is revealed through the tasks that it
solves. However, it should be noted that strategic financial planning as a management tool has both advantages and disadvantages. It is necessary to note that errors
and short comings made when using it can have serious negative consequences.
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Summary
The author has reviewed the historical retrospective of strategic financial planning, distinguished the concepts of “strategic financial planning”, “long-term financial planning” and “perspective financial planning” and determined that their
use as synonyms is incorrect. The correctness of three-tier financial planning has
been justified. The difference between financial planning, financial forecasting
and budgeting has been explained. The problem of strategic financial planning, its
advantages and disadvantages, has been considered.
Keywords: strategic financial planning, management tools, historical retrospective

Streszczenie
Historia oraz istota strategicznego planowania finansowego
W pracy rozważono historyczny kontekst wprowadzania i wykorzystywania pojęcia strategicznego planowania finansowego. Zestawiono je z pojęciami długoterminowego planowania finansowego oraz perspektywicznego planowania finansowego, wykazując, że synonimiczne stosowanie tych określeń nie jest uprawnione.
Przytoczono także argumenty przemawiające za trójwarstwowym ujęciem planowania finansowego w podmiotach gospodarczych. Wyjaśniono różnice między
planowaniem finansowym, prognozowaniem finansowym a budżetowaniem. Na
zakończenie rozważono zalety i wady strategicznego planowania finansowego.
Słowa kluczowe: strategiczne planowanie finansowe, historyczna retrospektywa,
instrumenty zarządzania
JEL: B26, G32, O16
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The costs of resource-led development.
An analysis of the economic impact
of the oil extraction boom in Colombia
Paulina Kupisz*1

Introduction
Oil-exporting countries very often shape their policies around the whole process of
the extraction, refining and selling of this natural resource. Even countries with diversified economies are aware of the importance of this source of income for their
development and use it as a policy tool in making policy plans. Oil resources are
usually used to promote a state’s interests and maximize its revenues, which is why
exercising control over them is crucial to ensure the support of society. Although
there is a tendency to liberalize policies in many sectors of the economy – “that
government is best which governs least” – one can observe a high and growing governmental involvement in oil (and gas) extraction plans. This is especially visible
in managing foreign direct investments in the sector, where politicians often set up
strict rules and are highly demanding towards transnational corporations (TNCs)
investing in the country. What is interesting is that states’ objectives in doing business with foreign companies are very often inconsistent with the idea of taking full
advantage of their presence on their land and maximizing incomes. This is because
there are also some political goals that the governments need to fulfill, such as being able to exercise the most power possible over the resources, giving society the
feeling that there is national control over their soil, and distributing resources equally and fairly (for example, taking into account the rights of indigenous people).
Finding a balance between those (sometimes) contrary interests might be a key to
the success of a government of a resource rich country (Lax 1988).
The objective of this article is to present my latest findings on the economic
impact of the oil sector development in Colombia in the 21st century. First, some
* Paulina Kupisz – MSc, University of Wroclaw, Faculty of Social Sciences, Institute of Interna-

tional Studies.
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general, theoretical reflections about the connection between states and oil are
presented. Secondly, a short history of oil extraction in Colombia is demonstrated.
The third part focuses on describing oil sector management in the country, together with an analysis of the economic consequences of oil-extraction policies introduced in the first decade of the 21st century in Colombia, to face an exploitation
boom. The last part is a conclusion.

States and oil: the effects of oil-led development
In many countries, the development of the natural resource sector is followed by
various dilemmas related to the management of the revenues. There are many
differences in natural resource governance between states, especially regarding
developed and developing countries. In developing ones, precious minerals are
used as a fundamental part of national economic plans, a significant part of GDP
and (one of) the most important export goods. Lax calls them the lifeline of the
national economy, referring especially to the members of OPEC, and indicates
a possibility that a lack of these resources would lead those countries to poverty
(Lax 1988, p. 106). In any case, the governments need to make a decision about
the ownership of the companies in the sector, especially if they used to be fully
state-run. The question is whether to leave them public or privatize them, and if
so, to what extent. Another question refers to the spending of oil revenues – what
part of them should be invested in social policies and fiscal reductions? The geographical distribution of wealth might also prove to be a difficulty: on the one
hand, the oil-producing regions are those that possibly need more support, but on
the other, the oil wealth remains under national ownership, a fact that may suggest
a need for its more equal distribution (Humphreys et al. 2007).
Although the objective of this article is to analyze the practical costs of the
oil-led development of a country, it is crucial to mention the existence of a two-fold theoretical vision on natural resources management. The first theory, which
is considered mainstream nowadays, is the one initiated by Jevons in 1865 and
developed by Gray (1913) and Hotelling (1931), which is the objectivist and
neoclassical state-intervention paradigm. It is based on the quite pessimistic conception of the fixity/depletionism of mineral resources, inconsistent with liberal,
entrepreneurship ideas. As Bradley reminds us, A.C. Pigou, an English economist
and strong advocate of the welfare economy, spoke for many others when he said:
“It is the clear duty of Government, which is the trustee for unborn generations
as well as for its present citizens, to watch over, and if need be, by legislative
enactment to defend, the exhaustible natural resources of the country from rash
and reckless despoliation” (Bradley, 2007, p. 70). The theory of state intervention
was broadly criticized by economists such as von Mises, Hayek and Rothbard.
Although they remained in contemporaneous discourse of the exhaustibility of
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natural resources, they pointed toward refusing governmental involvement in making resource availability plans. Von Mises, for example, stated that overexploitation of mineral resource derives from loopholes in the system, an absence of full
private property rights and institutional barriers that prohibit many entrepreneurial
activities (Bradley 2007). The work of Erich Zimmermann, from the institutional
school of economics, added the important term of “resourceship” to the contemporaneously known theories, in the same way rejecting the “fixity paradigm” and
employing the functional factor since, as he stated, the idea of resources is functional, inseparably linked to human wants and human capabilities. As he indicated in his book “World resources and industries”: resources are not, they become;
they evolve out of the triune interaction of nature, man, and culture, in which nature sets outer limits, but man and culture are largely responsible for the portion of
physical totality that is made available for human use… The problem of resource
adequacy for the ages to come will involve wisdom more than limits set by nature
(Bradley 2007, p. 77). According to Zimmerman, there were many factors, such as
culture, laws and governmental policies, which meant that natural resources were
considered dynamic – “they become, not are”. Considering knowledge to be the
greatest human resource, he opted for its predominance over limits set by nature.
As already mentioned, although analyzing various natural resource theories is not
the subject of this article, it is important to highlight that understanding the briefly
described specific contributions made by Austrian economists is vital when analyzing the mineral resource policy of countries, because they may offer new insights
into mainstream theories.
Resource curse
One of the most important topics in analyses of the costs of resource-led development is the phenomenon of the resource curse. In broad terms, it describes how
resource-rich countries lack the ability to take advantage of their natural assets.
According to Soros (Humphreys et al. 2007), the phenomenon can be divided
into three phases. The first of them is the Dutch disease effect, which includes the
appreciation of the real exchange rate, which negatively influences other sectors
of the economy. The second process concerns the troublesome effect of the fluctuation in commodity prices, and the third is the negative influence of the resource
abundance on the political environment.
The resource curse, also called the ‘paradox of plenty’ theory, pays attention
to the fact that those countries that discovered valuable natural resources on their
territory very often show worse economic development than countries that were
not endowed with them. They often also perform worse in political terms, suffering from various kinds of bad governance, such as corruption, weak democracy,
civil wars and other political failures. The term ‘resource curse’ often refers to
a positive relationship between the value of natural resources and civil conflict.
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Ironically, many resource-rich countries yielded economic crises and were not
able to achieve and maintain sustainable economic growth. Resource abundance turned out to be a barrier to self-sustaining development, which was not the
case regarding the lack of resource endowments. As Humphreys et al. (2007) say,
countries such as the Asian Tigers accomplished spectacular economic growth
without being resource-abundant. Nevertheless, a great variation occurs between
countries with a large resource base, such as the cases of Botswana and Sierra Leone, where the first one, with large diamonds endowments, achieved an average of
7% economic growth over the past 20 years, and the second, also diamond-abundant, lost 37% of its GDP per capita from 1971 till 1989. Also, when analyzing
documents such as United Nations’ Human Development Report, together with
the Human Development Index, one can notice a great disparity between resource-abundant countries, such as in the cases of relatively high-ranked Norway or
Qatar on the one extreme, and the Republic of Congo and Chad on the other. These countries very often also suffer from rising inequality. (Humphreys et al. 2007).
Apart from the nature of the precious resources themselves, there are also
other, external reasons for the resource curse. One of them is the strong bargaining position of the private actors in the sector. Especially in the case of oil and
gas, when exploration is capital and technologically intensive, the companies very
often own more expertise and knowledge about the resource, which, particularly
in the situation where there is little competition, may turn out unfavorably for
a country. The aforementioned Dutch disease effect, a sudden increase of a natural resource export and its result – currency appreciation – is another factor that
contributes to the resource curse, making non-natural resource goods less competitive on the international market (the ‘spending effect’). This effect already had
occurred in Colombia in the 1970s in the context of coffee. A shift to international
manufacturers, as well as the ‘resource pull effect’ (a shift of labour and materials
to the natural resource sector), produces consequences such as an increased cost
for companies in the remaining sectors, or, for example, an increase in inequality,
if returns to export sectors such as agriculture or manufacturing are more equitably distributed than returns to the natural resource sector (…) (Humphreys et al.
2007, p. 6). Another problem is the volatility of income from natural resources,
which has three origins: the variation over time in rates of extraction (depending
on production peaks and troughs), the variability in the timing of payments by
corporations to states (which depends greatly on the nature of agreements between the government and the producing companies), and fluctuations in the value
of the natural resources produced (Humphreys et al. 2007, p. 6), so basically the
changing world oil and gas prices. These factors result in problems with long-term
planning, which is always burdened with uncertainty over financing.
In general, the importance of studying the resource curse is that provides
support to the economies of ‘cursed countries’ to develop in sustainable manner,
for the benefit of different sectors of their economies. Nevertheless, there are few
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countries in the world where the resource curse has appeared in the full meaning
of this expression. Many countries face specific symptoms of this phenomenon,
which at times can lead to the more advanced phase of the resource curse, but very
often it ‘just’ affects a country’s economy in a negative way and that is sufficient
to provoke some fundamental changes in the policy. This article’s objective is
to investigate some existent and potential negative economic consequences that
stem from the oil abundance and its management in Colombia. In the next part of
this article some historical background of Colombian extraction industry will be
described, focusing especially on the country’s management models.

Historical view on oil extraction in Colombia
The abundance of oil and gas seems to be a source of ‘easy income’ that endows
the country with a perspective of great welfare for its habitants. Nevertheless,
there are many conditions determining the performance of this highly volatile
sector and there are almost always strict rules behind every success in this matter. Respect for human rights, non-rent seeking behavior of the main actors, and
appropriate, countercyclical macroeconomic policies (fiscal and monetary) in the
sector are only some of them. In Colombia, with the exception of some special
cases, soil and subsoil are owned by the State, not the owner. The history of State
oil extraction management began in 1886, with the Political Constitution. Article
202 established that the State is the owner of the subsoil and non-renewable natural resources, obliging its operators to pay royalties. In 1903, Law 30 arranged
issues connected with fiscal burdens and mines, especially in terms of taxes over
natural resources, such as platinum, gold and silver, introducing concessions or
an annual tax. The concessions over oil were introduced in 1905 with Law 6 and
previous legislation from 1873 about carbon mines, which had established that
only Congress was able to validate a contract undertaken in order to dispose of or
grant the exploitation of coal mines and oil (López et al. 2010).
As López et al. (2010) state, it was only in 1912 when the particular oil legislation was introduced, with Law 110, saying that temporal concessions first need
Congress’s authorization. Oil production began to gain more importance, which
resulted in an increasingly advanced oil legislation. One of the most important
issues was defining what hydrocarbons are and what rules and taxes refer to their
exploitation. The oil and pipeline construction industry was described as a public
utility. Law 120 from 1928 and Law 37 from 1931 introduced the terms of property of land and subsoil and a division between national and particular ownership of
oil. The first one was supposed to generate royalties for the nation, and the second
one taxes. Both were based on the exploitation of the gross product based on the
distance from the sea, another rule announced previously, in 1919. After some advances on the definition making and concession giving process in 1936 (Law 18),
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the Law 160 was introduced in 1952 and the Law 10 in 1961 (a modification of
the first one). The last one established better conditions for the state in terms of
contracts, for example the reduction of the exploratory phase, and increased government involvement in the production process (López et al. 2010)
Concession contracts were established in the late 19th century. They supposed
that the concessionary was charged for all the costs and investments, and additionally was obliged to pay royalties of 11% of the production value to the State.
According to the conditions, they were in force for 50 years, after which all the
goods and installations were passed to the State. As a result of this rule, one of the
most important steps in Colombian oil history was made: the creation of Ecopetrol
– Empresa Colombiana de Petróleos, the Colombian Petroleum Company. It was
established in 1951, and in 1969 the Colombian Government changed the existing
concession regime for the so called association contracts, with a renewable term
of 27 years, production distribution of 20% royalties, 40% associate, and 40%
Ecopetrol, and an agreement of a joint contract management between the Associated and Ecopetrol. The contracts let Ecopetrol participate in operations after
a discovery had been deemed commercial, and contribute 50% to the development
investments (defined by Law 20).
However, despite the successful exploration activities at first (discoveries of
giant oil fields in the 80s and at the beginning of the 90s), a variety of factors
suddenly appeared in the early 90s. That provoked a decline in production levels
and, understandably, investments. According to the Colombian Association of Oil
Engineers (Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo, ACIPET), and the
Latin American Oil Industry Association (Asociación Latinoamericana de la Industria del Petróleo, ALIP), those were especially the politics of tiered royalties,
related to production levels, the so called ‘R factor’12and the lack of new finds in
terms of oil deposits. The Colombian hydrocarbon sector was close to collapse,
especially due to the lack of interest of private, foreign companies in sharing profits after assuming such a risk and in such an unstable security conditions (growing
guerilla and paramilitary attacks on oil infrastructure and extortions from kidnapping oil sector employees). Government liabilities increased after the new Constitution in 1991, which pushed the responsibility for pensions, healthcare system
and education from local institutions to central government. That produced a debt
problem, which the government wanted to fix with oil royalties. These reasons led
to Decree 1760 in 2003, which created the National Hydrocarbon Agency (ANH,
Agencia Nacional de Hidrocarburos) in 2004 and converted Ecopetrol into a state
trading enterprise dedicated to the exclusive integrated activities of the oil induAn R-factor is the ratio of cumulative receipts from the sale of petroleum to cumulative expenditures. This ratio is initially zero during exploration [since] there is no sale of petroleum -while there
may be considerable expenses- and gradually grows in time. An R-factor less than 1 would mean
that costs have not been fully recovered yet: total expenditures exceed total receipts. The larger the
R-factor, the more profitable the operation. The royalty rate or the government’s share of production
may increase with increasing R-factor (World Bank 2007, p. 1).
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stry (exploration, drilling, production, transportation, refining and marketing),
allowing it to compete on equal terms with other energy companies (ACIPET/
ALIP, own translation). This step was similar to the Brazilian energy policy towards its national oil company, Petrobras, and the changes that took place in 1997,
when the National Petroleum Agency (ANP, Agencia Nacional do Petroleo) was
created, a regulatory, monitoring and contracting agency, and the Conselho Nacional de Politica Energética (CNPE), an advisory branch, both created to unburden
Petrobras at the upstream and midstream level2 .3The objective of the Colombian
government was to foster private investment to increase production and reserves
by denationalizing the oil and gas industry. The new policy (dividing the oil sector into a regulating, administrative entity and an oil company) was based on the
following conditions: ANH’s task was promoting petroleum exploration, drafting
and negotiating E&P agreements, creating attractive conditions for private investment in the sector, and collecting royalty payments (Tordo et al. 2011, p. 6),
Ecopetrol on the other hand retained its role as a marketing agent for royalties in
kind, which it sold on behalf of the ANH in addition to a large portion of third-party production in Colombia (Tordo et al. 2011, p. 6). At the same time, a new
fiscal regime was introduced and some important progress in national security
issue took place (especially protecting pipelines from terrorist attacks), which resulted in an increased attractiveness of the country for exploring and producing oil
in Latin America. In 2007, Ecopetrol became a joint stock company, which meant
it received an investment budget, separate from the national budget of the country
and its funds limits. Thanks especially to access to international capital markets,
the partially privatized company increased its capital expenditures from $617 million in 2004 to almost $3 billion in 2008. One of the important questions in terms
of growth and development the hydrocarbon sector was fuel price subsidies. As
the World Bank’s experts highlight: Ecopetrol’s competition and growth prospects
were largely dependent on the Colombian government’s ability to address the issue of fuel price subsidies. Up to Through 2007, Ecopetrol provided significant
gasoline and diesel price subsidies to domestic consumers, which cost the company about $10 billion annually. Law 1151/2007, provided for the government to
reimburse Colombian refiners annually for the price subsidies provided. But the
government reimbursement of the 2008 fuel subsidy (approximately $7 billion)
provided by Ecopetrol was significantly delayed. (Tordo et al. 2011, p. 6).
In Figure 1, one can observe total oil production in Colombia between 1951
(the creation of Ecopetrol) and 2013. Additionally, there are data for the production of oil from Ecopetrol and the private sector in the years 1951–2008. It is
noticeable that after the production peak in 1999 (more than 815 MBls [thousand
barrels] per day), an abrupt drop occurred (541.3 MBls per day in 2003), due to
Industrial production of oil and gas is divided into three main levels. The upstream level covers
exploration and production of the raw material. The midstream level includes the logistics and transport sector. The downstream level is the refining process, sales and distribution.
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the already mentioned reasons. However, the amount of oil production has increased continuously since 2008, with more than 549 MBls per day, to 2013, when
oil production in Colombia passed 1 million barrels per day.
Figure 1. Total Colombia oil production 1951–2013, Ecopetrol and private oil production 1951–
2008, MBls
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Source: own elaboration based on Sistema de Información de Petróleo y Gas Colombiano.

Oil sector management in Colombia: selected problems
and their economic repercussions
The history of oil exploration and production in Colombia shows the large weight
of the reforms introduced in 2003. They had a significant influence on the performance of the oil sector, Ecopetrol as a partially privatized oil company, and the
country’s economy. First of all, a production boom occurred, and the number of
barrels per day (bpd) nearly doubled between 2003 and 2013. Due to the improvements in the investment climate, the country attracted foreign direct investment,
as shown in Figure 2 (a dramatic increase from 278 million dollars in 2003 to
its peak of 5,471 million dollars in 2012). As Tye (2013) mentions, the influx of
foreign capital resulted in a growth of the exploration acreage from 12.5 million
hectares in 2003 to 102 million hectares eight years later, which brought important
oil recovery technology to the country, and ensured important advances in the
transportation infrastructure (though, recently again an object of terrorist attacks).
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Figure 2. Foreign direct investment in Colombia in USD millions, 1994–2014
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pr – provisional, p – preliminary; data for 2014 is till September only
Source: Asociación Colombiana del Petróleo.

As already mentioned, Ecopetrol’s situation changed significantly only in
2006, when, according to Law 1118, 20% equity ownership of the company was
sold through initial public offering (IPO) in 2007. Since then, Ecopetrol has been
present on stock exchanges in four countries: Colombia (Bolsa de Valores de Colombia, BVC), Peru (Bolsa de Valores de Lima, BVL), the United States (the New
York Stock Exchange, NYSE), and Canada (the Toronto Stock Exchange, TSX).
It is the fourth largest oil company by market capitalization in Latin America, with
a value of $98.25 billion, overtaking Petrobras in May 2012 (Tye 2013).
Nevertheless, in terms of the country’s economy, there are still many challenges for handling Colombia’s oil and mining sector. One of them is revenue policy,
more specifically the management of taxes and royalties. Their values increased
from 5.2 billion dollars in 2009 to 17.7 billion dollars in 2012, but only since
2011, after a constitutional amendment, have they been distributed more equitably among the producing and non-producing departments (Viscidi et al. 2014).
Between 1995 and 2010 there was a strong concentration of direct royalties in
producing areas, namely, eight departments where 17% of the country’s population is concentrated, and which received 80% of these royalties. The problem of
the General Royalty System (Sistema General de Regalías) before the amendment
was especially the fragmentation of projects, non-efficiency in both the planning
and execution on the part of the non-producing regions, and, on the other hand,
high dependency on the royalties, low sustainable development and low taxation
in the producing ones. The new system increased the number of municipalities
receiving royalties for investments from 522 in 2011 to 1089 in 2012 (Cárdenas
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2013). However, as Lisa Viscidi, the director of the Energy, Climate Change and
Extractive Industries Program at the Inter-American Dialogue points out, the reforms, instead of making income distribution more efficient and giving more control over revenues to the central government to eradicate corruption, brought some
unexpected problems. First of all, the producing departments became a victim of
a sudden revenue loss, when their share decreased from 74% to 9.5% in 2015,
which disturbed the carrying out of projects in such important sectors as health
and education. At the same time, it turned out that the non-producing regions
were not prepared to receive an additional source of income and efficiently use it.
Problems surged with local corruption as well, something that still has not been
dealt with by the government. Additionally, there exists a risk that the producing
departments might start to put more and more pressure on the central authorities
to give them back their rights by, for example, boycotting (or not supporting) oil
and mining projects on their land (Viscidi 2014).
Another serious problem of the Colombian petroleum sector that may influence the performance of the country’s economy seems to be the investment
plans of the oil companies operating on the Colombian land. A survey carried
out by the Colombian Oil Association (Asociación Colombiana del Petróleo,
ACP) on 37 oil companies, which represent 96% of the oil production in Colombia, showed some important tendencies that might endanger the country’s oil
sector performance in the near future. The survey was carried out in October and
November 2014, so before the first debate on the wealth tax reform and before
the abrupt fall in oil prices. It demonstrated, however, a decreasing tendency in
exploration plans and caution in terms of production plans and transport. At the
exploration level, about 47% of the companies had a reduction and 3% cancelled plans. The main reasons acknowledged by the enterprises for the ideas of
dropping investment were environment problems (41%) and, more importantly
(52%) economic problems such as: the fall in oil price, tax reform and fewer investment opportunities. Economic problems were also the first reason (indicated
by 67% of the responders) for the production level plans. In comparison with
2013, in 2014 more companies were ready to displace their investment to another country, Mexico being the first competitor, followed by the United States,
Brazil, Peru, Argentina and Canada. The main factors responsible for the potential displacement decisions would be lower prospectivity (50%), difficulties for
operating (43%) and fiscal regulations (income tax, government take – 36%)
(ACP 2014).
According to the ACP’s report, the oil sector is the one with major GDP
growth in 2008-2012, providing possibilities for other important sectors, such as
construction, and it was responsible for accomplishing a large part of the fiscal goals. Nevertheless, it faces many challenges to fully progress and be able to attract
more investment, together with maintaining the existing investments. Apart from
some specific aspects, such as fiscal incentives for offshore exploration, there
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are problems with stable and clear rules, as well as various operating difficulties.
Some examples are shown in Table 1.
Table 1. Challenges for the Colombian government in order to ensure stable and clear rules and
eradicate operating difficulties
Stable and clear rules
•
•
•
•

stable taxation
stable contract conditions
clarity in the application of norms
control of the new environmental restrictions

Operating difficulties
•
•
•
•

expenditure on licenses and consultations
prevent attacks and blockages
timely prosecution
redistribution of royalties

Source: ACP 2014, p. 10.

In general, according to the Report, the Colombian Oil Association indicates
three main causes for the investment drop: operating difficulties (costs), tax reform (a disincentive) and falling oil prices. The mentioned tax reform may refer
especially to the governmental plans of funding social programmes by legislating
Law 1739, which took effect in January 2015. The reform changed the rules of
personal and corporate taxation by introducing a new form of a wealth tax for
individuals or companies with liquid resources exceeding 1,000 million pesos in
gross assets, increasing complementary taxes (i.e. CREE, ‘income tax for equity’) and maintaining tax on financial transactions (Gravamen a los Movimientos
Financieros, GMF). According to Article 76, the resources raised thanks to the
reform will finance subsidies for a partial covering of the costs of public services
such as electric energy and gas for domestic use in the 1st and 2nd socio-economic
strata (the so called estratos socioeconómicos in Spanish, i.e. the poorest social
groups) (Law 1739). These charges create new burdens for various industries,
however, the hydrocarbon sector (especially exploration and production) is one
of the most vulnerable to changes due to the high regional potential of new oil
discoveries and competing policies of various Latin American countries to attract
new investment. In such a competitive environment, every sign of legal instability
may be the reason for a displacement of operation activities.
The other reason for cautiousness in introducing new fiscal burdens may be
falling oil prices3,4which can be compensated with growing oil production that
depends strongly on the fiscal and political stability of a country. According to the
calculations in a Report launched by the United Nations Development Program, if
the fall in oil prices to 60 dollars per barrel happens in 2015, the GDP growth value, estimated in 2014 at 4.3%, will stand at 1.4% annually in 2015. By 2021, i.e.
over the course of seven years, the reduced oil price would result in a 13% loss of
accumulated GDP. Additionally, the repercussions will be observable especially
In the time of writing this article, price per barrel stands at 49.67 dollars (WTI classification), according to Bloomberg
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at the sectorial level, with mining and construction being the most affected industries. Due to the high dependence on oil exports in Colombia, the country may
suffer from increasing unemployment and poverty levels, as well as the contraction of the middle class. For example, it is estimated that the poverty levels would
grow from the current 29% to 31% in 2010, which means that six years of fighting
this phenomenon would be lost. The dependence may also result in a decreasing
level of investment in the country, especially that foreign direct investment in the
energy sector during last few years represented around 35% of the total. One of
the important challenges for the country is also fighting exchange rate volatility, which affects trade and may delay the recession. There is a possibility of the
overshooting phenomenon occurring, which means that the exchange rate is more
volatile than expected (devaluation in excess of the long-run equilibrium level).
Other possible dangers could be, for example, a decline in public investment due
to the fiscal adjustments (UNDP 2014).
Last but not least, there has been an ongoing discussion about the possibility
of the Dutch disease and resource curse occurrence in the country. The report
made by Perry and Olivera (2009) reveals that (…) oil and coal production in
recent decades has generally had a positive and significant impact on the level of
development (measured in GDP per capita) in the municipalities in which these
51 operations are located. For the departments, there is a positive effect of the
coal production on economic growth, but, in contrast, a negative effect on hydrocarbon production. Also, the royalties seem to have a positive impact on the level
of development of the municipalities that receive them, but a negative one in the
case of the departments. (Perry and Oliveira 2009, p. 50–51, own translation)
Those phenomena are possibly related to the ‘resource curse’ effect, which
seems to be confirmed by case studies of the departments such as Arauca, Casnare and Guajira, where the weak economic activity and poor institutionalism
were additionally challenged by the oil boom. The result of those phenomena
existing concurrently was corruption, rent-seeking behaviour and inefficient use
of royalties. In terms of the last problem, and royalty incomes in general, it was
revealed that they have a positive impact on the municipalities, increasing public
investment levels, but a negative influence on the departments in the same terms
(the phenomenon is not explained by the Authors though). The aforementioned
departments deal with the problem of low public savings and low tax effort and
although their performance in education or health is high, the results are still “not
robust”. The overall evaluation in 2009 shows that there was some evidence of the
natural resource ‘curse’ in the very abundant and oil-dependent (and in one case
oil and coal-dependent) departments, especially in the cases when the oil /mining
boom came at an early stage of a weak institutional development and other economic activities (Perry and Oliveira 2009, p. 53, own translation). On the other
hand, the Authors notice that the case of the municipalities shows that the oil and
mining sector performance possibly contributed to a higher development in gene90

ral. Among other things, they draw attention to the positive influence of the high
institutional quality at the growth and income level (Perry and Oliveira 2009).
However, as noticed in 2013 by Carlos Gustavo Cano, co-director of the
Bank of the Republic of Colombia, there might be a ghost of Dutch disease in
Colombia. The boom in the energy sector is slowly losing its impetus, existing
simultaneously with increasing deficit in the commercial balance of the industrial
sector and an equilibrium in the agricultural one, with a strong decrease of the
involvement in world coffee production (a 10% drop in 20 years). The industry
plummeted in 2012, by 6%. At the same time, a rapid growth of imports of commodities occurred, 12% in 2012, which is two times more that the value of total
imports. The growth of the annual internal demand is weakening, revealing a tendency to substitute national goods with imported ones. Between 2004 and March
2013, the Colombian currency, the peso colombiano, appreciated by 37%, much
more than in Chile or Peru, i.e. countries that increased their productivity more
than Colombia. This results in lower national production of goods and tradable services. Although in 2012 the Colombian peso was the most appreciated currency
in the region, the intervention of the Bank of the Republic resulted in depreciation
at the end of 2012, however, as it is presented by Cano, its impact seems insufficient. There was the additional risk of the ‘voracity effect’, which means increased
public spending in the time of bonanza. This pro-cyclical policy may result in the
decreasing activity of non-oil, tradable sectors, such as agriculture and industry,
jeopardizing employment. (Cano 2013).

Conclusion
Exercising control over natural resources often creates various dilemmas connected with their efficient management. Colombia found itself in a situation when,
after a short-lasting euphoria related to the influx of new foreign direct investment
to the energy sector, together with a spectacular increase in the production level, it
is forced deal with several economic consequences of the management of the oil-sector and some external factors, such as falling world oil prices. Some negative
effects are already visible. Those are, for example, withdrawal plans of foreign
investors related to, among others, the unstable fiscal environment; problems with
equal distribution of oil revenues; and some symptoms of the Dutch disease. Additionally, the competitive Latin American environment means that every policy
needs to be analysed from the point of view of the possibility of business displacement to another oil-rich country, such as Mexico, Brazil or Argentina. The government needs to find a balance between accomplishing the goal of funding social
programmes, introducing stable and trustworthy policies for the investors in the
hydrocarbon industry and projecting its sustainable development. Nevertheless,
the authorities of every country are often unprepared for abrupt changes in the
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oil environment, which can destroy many years of building public and investors’
trust. This fact creates another big challenge for the current and forthcoming Colombian governments.
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Summary
Oil-rich countries often face negative consequences of natural resources-led development on their overall economic performance. One of the reasons is that a country’s rising extraction rates frequently lead to various changes in its public policy
and revenue management. Colombia has spectacularly increased its oil production
by almost 500,000 barrels per day (bpd) in ten years, which was the effect principally of the implementation of strongly market-oriented petroleum policies in
2003. It is now the fourth largest crude producer in Latin America, registering
nearly ten times more export sales than at the end of the 20th century. The economic effects of the oil-boom are already visible, which has created many new
challenges the government must face in order to ensure sustainable development
in the country, and to be able to mitigate the impact of the recently dropping world
oil prices. The purpose of the article is to present the latest findings on the impact
of the oil sector development on the Colombian economy in the 21st century, focusing especially on the current situation.
Keywords: Colombia, mineral resources, Dutch disease, oil, development, national oil companies, Ecopetrol
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Streszczenie
Koszty rozwoju opartego na surowcach naturalnych.
Analiza gospodarczych konsekwencji boomu w wydobyciu
ropy naftowej w Kolumbii
Państwa bogate w zasoby ropy naftowej często muszą się mierzyć z negatywnymi
dla ich wydajności gospodarczej konsekwencjami rozwoju opartego na surowcach naturalnych. Jednym z powodów jest fakt, że zwiększenie poziomu wydobycia w danym kraju często prowadzi do różnorakich zmian w jego polityce publicznej i zarządzaniu przychodami. Kolumbia to kraj, który spektakularnie zwiększył
produkcję ropy o prawie 500 tysięcy baryłek dziennie w ciągu ostatnich dziesięciu
lat. Było to głównie efektem polityki silnie zorientowanej na przyciąganie inwestycji do sektora naftowego. Kraj jest obecnie czwartym co do wielkości producentem ropy w Ameryce Łacińskiej, odnotowując blisko dziesięć razy większe
wartości eksportu niż pod koniec XX w. Gospodarcze skutki boomu naftowego są
już widoczne, co stwarza wiele nowych wyzwań dla rządu. Konieczne jest szczególnie zapewnienie Kolumbii zrównoważonego rozwoju i ograniczenie wpływu
spadających światowych cen ropy naftowej. Celem artykułu jest przedstawienie
wyników badań na temat wpływu rozwoju sektora ropy na gospodarkę kolumbijską w XXI w., ze szczególnym uwzględnieniem obecnej sytuacji.
Słowa kluczowe: Kolumbia, surowce mineralne, choroba holenderska, ropa naftowa, rozwój, państwowe przedsiębiorstwa naftowe, Ecopetrol
JEL: O54, Q32, Q33
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Rusnano i Skolkovo – czołowe rosyjskie
przedsięwzięcia na drodze do innowacji
Janusz Wdzięczak∗1

Wprowadzenie
Powstanie gospodarki globalnej, rozwój technologiczny oddziałujący na procesy
ekonomiczne, a także inne czynniki wpłynęły na potrzebę odejścia od tradycyjnego spojrzenia na kwestie prowadzenia polityki ekonomicznej przez poszczególne
państwa. Podstawowym warunkiem rozwoju gospodarczego stała się potrzeba
zwiększania konkurencyjności poprzez kładzenie nacisku na wzrost innowacyjności. Część państw stojących przed takimi wyzwaniami zdecydowała się wypracować politykę innowacyjną i wspierać budowę gospodarek opartych na wiedzy,
przez co należy rozumieć kreowanie pozytywnych warunków do powstawania
i rozwoju przedsiębiorstw oraz instytucji, których konkurencyjność opiera się na
posiadanej wiedzy (Ciok 2009, s. 119–145).
Szczególny przypadek stanowi prowadzona przez władze Rosji polityka innowacyjna, mająca na celu wspieranie rozwoju innowacyjnej gospodarki. Celem
artykułu jest zaprezentowanie jej charakteru i metod wdrażania na przykładzie
dwóch inicjatyw podjętych przez władze Federacji Rosyjskiej (FR) (fundusz Rusnano i miasteczko Skolkovo) oraz próba odpowiedzi na pytanie o to, czy tego
typu działania należy uznać za skuteczne. Dodatkowo zostanie zwrócona uwaga
na wykorzystanie polityki innowacyjnej jako funkcji polityki zagranicznej Rosji.
Tytułem komentarza należy zauważyć, że zamierzenia te zostaną zrealizowane na podstawie stosunkowo skromnej bazy materiałów źródłowych i opracowań (szczególnie w zakresie danych liczbowych), gdyż rząd Federacji Rosyjskiej nie publikował precyzyjnych danych dotyczących państwowych inwestycji
zagranicznych. Ponadto od 2014 r. wszelkie informacje dotyczące zaangażowa* Janusz Wdzięczak – mgr, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra
Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej.
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nia kapitałowego podmiotów powiązanych z rządem FR są ukrywane z powodu
możliwości nałożenia na nie sankcji międzynarodowych. Nie zmienia to jednak
faktu, że prowadzenie badań w tym obszarze, nawet na podstawie skromnej bazy
źródłowej, wydaje się konieczne.

Uwarunkowania rosyjskiej polityki innowacyjnej
Do zrozumienia problemu rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Rosji konieczne jest przedstawienie uwarunkowań historycznych, ekonomicznych i społecznych. Federacja Rosyjska jako samodzielne państwo powstała w grudniu
1991 r. w wyniku rozpadu ZSRR1.2Jedną z przyczyn upadku gospodarczego
Związku Radzieckiego było znaczne opóźnienie technologiczne. W panującym
wówczas systemie gospodarki nakazowo-rozdzielczej polityka gospodarcza
opierała się na ideologii marksistowskiej, która w bardzo tradycyjny, XIX-wieczny sposób pojmowała kwestie wzrostu gospodarczego, a jej twórcy nie
przewidzieli problemów pojawiających się wraz z błyskawicznym rozwojem
technologicznym w XX w.
Ponadto w ZSRR wszystkie inicjatywy gospodarcze były planowane centralnie, przez władze partyjne i rządowe. Kierownictwa republik związkowych oraz
przedsiębiorstw aż do roku 1987, kiedy to weszła w życie Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych (Stabilization… 1990) nie posiadały autonomii w podejmowaniu decyzji, przez co nie miały narzędzi do wdrażania innowacyjnych
rozwiązań. Wprowadzanie innowacji (w kwestiach technologii produkcji czy organizacji) było ściśle uregulowane licznymi aktami prawnymi, a za ich rozwój
odpowiedzialne były odpowiednie komórki w rządzie i Komitecie Centralnym
partii komunistycznej. System ten dobrze sprawdzał się w przypadku realizacji
konkretnych zadań, np. w momencie przystąpienia do wyścigu kosmicznego
z USA, kiedy to wygospodarowano znaczne zasoby w celu wysłania pierwszego
satelity, a następnie pierwszego człowieka w przestrzeń kosmiczną. Trudno jednak było zastosować tego typu rozwiązania wobec całej gospodarki.
Innowacje starano się pobudzić państwowymi inicjatywami, takimi jak ruch
racjonalizatorski. Miał on na celu stymulować kadrę techniczną do wprowadzania
racjonalizacji w produkcji, które przyczyniałyby się do sprawniejszej organizacji produkcji lub zmniejszenia kosztów (Ciepielewski 1977, s. 316). Motywacją
dla osób zgłaszających trafne wnioski miały być nagrody i wyróżnienia. Warto
zwrócić uwagę, że wprowadzone innowacje stanowiły własność intelektualną
państwa, a nie pomysłodawcy.
W państwach EWG i USA w II poł. XX w. nastąpił gwałtowny rozwój nowych firm, które bazowały na wprowadzaniu nowych rozwiązań technologiczW grudniu 1991 r. przez przywódców Rosji, Ukrainy i Białorusi zostało podpisane Porozumienie
Białowieskie, w wyniku którego ZSRR przestał istnieć.

1

96

nych (szczególnie w branży komputerowej), a w ZSRR innowacje były traktowane marginalnie. Można to zaobserwować w przypadku wprowadzania reform
„pieriestrojki” przez Michaiła Gorbaczowa. Wśród ogłoszonych przez niego
w 1985 r. postulatów nie było szerszych odniesień do potrzeby rozwoju innowacyjnych sektorów gospodarki2,3co możemy uznać za potwierdzenie tezy, że władze ZSRR nie rozumiały rosnącego znaczenia wiedzy w rozwoju gospodarczym.
Co więcej, w okresie istnienia Związku Radzieckiego nie powstał system, który
mógłby być podstawą współpracy nauki i przedsiębiorstw. Brak tych tradycji okazał się niezwykle problematyczny dla Rosji. W początkowym okresie istnienia
(lata 1991–1999, czyli za rządów Borysa Jelcyna) była wstrząsana sporami wewnętrznymi, panowała w niej trudna sytuacja gospodarcza. Instytucje i mechanizmy odpowiedzialne za rozwój i wykorzystywanie osiągnięć naukowych odziedziczone po ZSRR przestały działać, a wypracowanie nowych nie było wówczas
priorytetem dla władz państwowych. Widoczne to było szczególnie w przypadku
dziedzin nauki powiązanych z sektorem militarnym, który po zakończeniu „zimnej wojny” przeżywał zapaść. Jednocześnie w związku z otwarciem granic miał
miejsce swoisty „drenaż mózgów”, czyli emigracja wielu rosyjskich naukowców
do państw zachodnich i Izraela (OECD… 2011).
Problematyczna stała się kwestia przygotowania kadr. Najlepsze rosyjskie
uczelnie techniczne (Uniwersytet Łomonosowa w Moskwie, Moskiewski Instytut
Fizyki i Techniki, Państwowy Uniwersytet w Sankt Petersburgu, Państwowy Uniwersytet w Nowosybirsku, Moskiewski Państwowy Instytut Fizyki Inżynieryjnej)
są notowane na odległych miejscach w światowych rankingach uniwersytetów.
Jedynie Uniwersytet Łomonosowa pojawia się w pierwszej setce, natomiast inne
na odległych pozycjach wśród 500 najlepszych (Gupta i in. 2013).
Podobnie jest z podmiotami, które mają za zadanie wspieranie współpracy
sektora biznesu i nauki.
Tabela 1. Instytucje wspierające rozwój innowacji w Rosji
Typ instytucji

Liczba

Liczba obiektów na
100 tysięcy naukowców

Technoparki

83

21,3

Inkubatory biznesu

89

22,9

100

25,7

Centra transferu technologii
Źródło: Gupta i in. 2013

Dla porównania warto wspomnieć, że według danych Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości obecnie liczba technoparków w Polsce jest podobna do liczby technopar2

Wyjątek stanowił szeroko rozumiany postulat rozwoju przemysłu elektronicznego.
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ków w Rosji (Parki przemysłowe…). Także baza danych UNESCO obejmująca
jedynie większe technoparki jasno wskazuje, że w Rosji występują nieliczne
ośrodki tego typu (Science Parks…). Wprawdzie ciężko porównywać je pod
względem potencjału badawczego, jednak dane wskazują, że sieć rosyjskich
technoparków nietrudno uznać za gęstą. Należy jednak wspomnieć o powstawaniu nielicznych prywatnych przedsiębiorstw rozwijających innowacje, takich
jak założona w 1997 r. firma informatyczna Kaspersky Lab (Kaspersky Lab…
2016), która stała się jednym ze światowych liderów w produkcji oprogramowania antywirusowego.
Pewną zmianę w podejściu do innowacyjnej gospodarki można zaobserwować po dojściu do władzy Władimira Putina. Jego działania z perspektywy czasu
można określić jako mające na celu odbudowę mocarstwowej pozycji Rosji, co
miało obejmować także rozwój na płaszczyźnie gospodarczej i technologicznej.
Za priorytet uznano sektor obronny i kosmiczny, mający szczególne znaczenie
dla realizacji celów politycznych, będący jednocześnie najbardziej zaawansowaną technologicznie częścią gospodarki Rosji, odziedziczoną jeszcze po ZSRR.
Za kluczowe osiągnięcie astroprzemysłu można uznać stworzenie nowoczesnych
rakiet nośnych typu Angara, będących owocem prezydenckiego programu rozwoju technologii kosmicznych. Rakieta miała modułową konstrukcję i wiele innych
innowacji technologicznych, a wszystkie jej części produkowane były w Rosji
(Mikulska 2014), co wskazywało na sprawność tego sektora rosyjskiej gospodarki i jego ciągły rozwój. O wiele trudniej prześledzić rozwój innych innowacji
na potrzeby militarne, gdyż prawdopodobnie znaczna część informacji na temat
postępu w tym sektorze jest ukrywana przez władze Rosji.
Okresem znacznego rozwoju inicjatyw technologicznych była prezydentura
Dimitrija Miedwiediewa, przypadająca na lata 2008–2012. Ten stosunkowo młody polityk otoczył się licznymi doradcami wywodzącymi się z środowisk pozapolitycznych, rozumiejących zmiany we współczesnym świecie, także w gospodarce i rozwoju technologicznym. Od początku swojej kadencji apelował o wsparcie
innowacji przez rosyjski biznes, a także uczynił priorytetem rozwój nanotechnologii (Ośrodki innowacji… 2011).
Tabela 2. Rosyjskie wydatki krajowe na badania i rozwój (w milionach dolarów)

Rok
Kwota

2009

2010

2011

2012

2013

2014

34 654,59

33 093,50

35 192,08

37 911,49

36 614,14

39 862,97

Źródło: Main Science and Technology Indicators…

Znajduje to pewne odzwierciedlenie w liczbie środków przeznaczanych na
badania i rozwój. Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej będącej efektem światowego kryzysu wydatki na B+R udało się utrzymać na stałym poziomie, a w końcowej fazie prezydentury Miedwiediewa zaczęły one rosnąć.
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Grupa Rusnano
W tym miejscu należy omówić powstanie i działalność funduszu Rusnano. Rusnano jest utworzonym w 2007 r. państwowym funduszem inwestycyjnym, działającym jako spółka akcyjna, wokół którego funkcjonuje Rusnano Group, czyli
sieć powiązanych ze sobą kapitałowo podmiotów. Uchwałę o powołaniu Rusnano
podjęła rosyjska Duma na wniosek parlamentarzystów partii Jedna Rosja stanowiącej bezpośrednie zaplecze polityczne Władimira Putina, co wskazuje na wagę
inicjatywy i bezpośrednie zainteresowanie nią kręgów związanych z Kremlem.
Za punkt wyjścia omawiania zadań, do których realizacji został powołany
ten fundusz, należy uznać „Strategię Rusnano SA do roku 2020” przyjętą przez
Radę Dyrektorów w grudniu 2013 r. Zakłada ona, odwołując się do innych strategicznych dokumentów (Strategy… 2013), że rozwój oparty na nanotechnologii
ma się stać podstawą modernizacji rosyjskiej gospodarki. Według niej Rusnano
ma odgrywać rolę czołowego animatora innowacji na terenie kraju i stanowić
(wraz z takimi ośrodkami jak opisane w kolejnych akapitach dotyczących projektu Skolkovo) podstawę dywersyfikacji rosyjskiej gospodarki.
Zgodnie ze strategią Rusnano rozpoczął aktywną politykę inwestowania w spółki
prowadzące działalność badawczo-rozwojową. Trudno z całą pewnością ustalić liczbę i zakres wszystkich inwestycji, gdyż jedynym źródłem informacji są oficjalne publikacje funduszu. Bazując na tych danych, można stwierdzić, że obecnie (rok 2015)
Rusnano jest inwestorem w kilkudziesięciu przedsiębiorstwach działających zarówno
w Rosji, jak i na terenie UE (głównie Niemcy), a także USA i Izraela. Łączna suma zainwestowanych środków przekracza 100 miliardów rubli (Rusnano Corporation…).
Za typową inwestycję Rusnano można uznać przedsiębiorstwo Soft Machines.
Firma ta powstała w wyniku zaangażowania kapitałów rosyjskiego, indyjskiego
i amerykańskiego (poprzez firmę Samsung Venture Investment) i zajmuje się badaniami nad nowymi typami mikroprocesorów. Soft Machines posiada w Moskwie
centrum rozwoju zajmujące się prowadzeniem prac rozwojowo-badawczych (Soft
Machines…). Podobną spółką wchodzącą w skład portfela Rusnano jest Nesscap
Energy – spółka zajmująca się wytwarzaniem innowacyjnych ultrakondensatorów
na potrzeby energetyki, transportu i przemysłu. Znaczną grupę stanowią przedsiębiorstwa działające w obszarze nanotechnologii, takie jak Metaclay, wykorzystujący nanotechnologię do produkcji tworzyw, czy używający tej samej technologii do
produkcji asfaltu Unicom (Rusnano – Catalogue of Projects…).
Ponadto w skład Grupy Rusnano wchodzą spółki córki, takie jak Rusnano
Israel, która została utworzona w celu reprezentacji funduszu i jego przedsięwzięć
na terenie Izraela i rozwijania rosyjsko-izraelskiej współpracy naukowej. W tym
przypadku Rusnano, oprócz realizacji polityki wspierania innowacji, wpisuje się
także w prowadzenie działań tak zwanej miękkiej dyplomacji3.4Podobnie funkMiękka dyplomacja (ang. soft power) – wywieranie wpływu na inne państwa za pomocą działań
takich jak współpraca kulturalna, naukowa czy gospodarcza.
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cjonuje spółka Rusnano USA działająca w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
W skład grupy kapitałowej wchodzi także firma Rusnano Capital, odpowiedzialna
za wspieranie transferu technologii do Rosji, która deklaruje, że jej misją jest „pozyskiwanie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych dla Rosji” (Rusnano – Subsidiaries…).
W celu przedstawienia sposobu funkcjonowania funduszu należy wspomnieć, że Rusnano utworzyło „technologiczną mapę drogową”, czyli skierowany
do potencjalnych partnerów zarys strategii, w którym określa, w jakie technologie
zamierza inwestować. Można wśród nich znaleźć wykorzystanie nanotechnologii
w produkcji włókien węglowych, obróbce wodą, rafinowaniu ropy, czy tworzeniu
precyzyjnych narzędzi (Strategy… 2013). Biorąc pod uwagę opracowania niezależnych instytucji, np. listę dziesięciu najbardziej innowacyjnych firm na świecie
„Forbes” (Forbes…), należy stwierdzić, że strategia Rusnano dotycząca branż,
w które inwestuje, jest zgodna ze światowymi trendami.
W tym miejscu warto wspomnieć pokrótce o kierownictwie Rusnano. Od samego początku na jego czele stoi Anatolij Czubajs. Był on jednym z „liberałów”
przeprowadzających reformy w Rosji na początku lat 90. XX w. W gabinecie
premiera Gajdara był ministrem odpowiedzialnym za prywatyzację, a następnie wicepremierem (Bloomberg). W trakcie pracy w rządzie zajmował się także
pozyskiwaniem międzynarodowej pomocy finansowej dla Rosji4.5Piastował też
niezwykle wpływowe stanowisko szefa administracji prezydenckiej Borysa Jelcyna, a następnie prezesa strategicznej spółki energetycznej RAO JeES (Paszyc
2002, s. 17). Co ważne, to właśnie Czubajs był jednym z promotorów kariery Władimira Putina – mianował go na pierwsze ważne stanowisko zarządcy
nieruchomości administracji prezydenckiej. Wobec tego można powiedzieć, że
Czubajs to niezwykle wpływowa postać, mająca bezpośrednie relacje z Putinem,
a powierzenie mu w przeszłości odpowiedzialnych zadań w dziedzinie gospodarki należy uznać za potwierdzenie tego, że posiada on opinię sprawnego i dobrze
odbieranego w krajach zachodnich managera. Sprawowanie przez niego stanowiska prezesa Rusnano oznacza, że fundusz ten ma strategiczne znaczenie dla
polityki gospodarczej Rosji.

Projekt Skolkovo
Kolejną inicjatywą mającą się przesłużyć rozwojowi innowacji na terenie Federacji Rosyjskiej jest projekt Skolkovo, który docelowo ma się przyczynić do powstania „Doliny Krzemowej”, czyli skoncentrowanego na jednym terenie ośrodka
odpowiedzialnego za prowadzenie innowacyjnych badań i wdrożeń na potrzeby
biznesu. Ponadto można wysnuć wniosek, że autorytarny reżim Władimira Putina
stara się z powodów stricte politycznych zachować kontrolę nad sektorem inno4

Przede wszystkim kredytów Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
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wacyjnej gospodarki i środowiskiem start-upów, obawiając się, że w przyszłości
mogą się one stać opozycyjne wobec jego władzy.
Działalność naukowa Skolkova koncentruje się wokół Instytutu Nauki i Technologii Skolkovo. Instytut, znany też jako Skoltech, został utworzony w 2011 r. we
współpracy z jedną z najlepszych na świecie uczelni technicznych, czyli Massachusetts Institute of Technology (MIT). Za cel stawia sobie prowadzenie innowacyjnych badań oraz edukacji na najwyższym poziomie. Obecnie Skoltech kształci
specjalistów wybranych dziedzin uznawanych za strategiczne, będących podstawą działania całego Skolkova: informatyki, energetyki, biomedycyny, technologii
kosmicznych, a także nuklearnych, zarówno na poziomie studiów magisterskich,
jak i doktoranckich (Skoltech – History…).
Podstawą działania Skolkova jest pięć klastrów, wokół których koncentruje
się działalność badawcza w strategicznych obszarach:
1. Klaster IT zajmujący się badaniami i rozwojem sprzętu komputerowego
i oprogramowania. W ramach klastra działają liczne firmy zachodnie, takie
jak IBM, Nokia, Microsoft, Cisco, Intel, Siemens i wiele więcej.
2. Klaster technologii energetycznych, który prowadzi prace nad pozyskiwaniem nowych źródeł energii, efektywniejszym magazynowaniem
i przesyłaniem energii, a także nad nowymi technologiami przetwarzania
surowców energetycznych. W ramach klastra działają takie firmy jak Łukoil, Siemens czy Kamaz.
3. Klaster technologii nuklearnych podejmujący badania z zakresu rozwoju
technologii nuklearnych, technik radiacyjnych, a także ich wykorzystania.
W klastrze uczestniczą przedsiębiorstwa takie jak Bayer, Alstom, Siemens.
4. Klaster biomedyczny prowadzący działalność w obszarze medycznego
i klinicznego IT, farmacji oraz diagnostyki. W inicjatywach klastra udział
biorą udział firmy takie jak Johnson & Johnson czy Siemens.
5. Klaster kosmicznych technologii i telekomunikacji, który specjalizuje się
w tematyce związanej z eksploracją kosmosu, lotami kosmicznymi i telekomunikacją. W skład klastra wchodzą firmy takie jak Airbus czy Boeing
(Skolkovo – Clusters…).
Omawiając klastry, warto zwrócić uwagę na to, że zaangażowane w prace
badawcze przedsiębiorstwa wywodzące się z USA lub Europy Zachodniej często
są liderami w swoich branżach i mają dominującą pozycję na rynku, dzięki czemu
na działalność rozwojową mogą przeznaczać znaczne środki.
Skolkovo nie tylko prowadzi działalność badawczą, ale też pełni funkcje niezwykle rozbudowanej instytucji otoczenia biznesu. Na jego terenie organizowane są rozmaite działania mające inicjować współpracę biznesu z nauką, a także
wspierać rozwój postaw przedsiębiorczych i tworzenie firm. Za przykład tego
typu inicjatyw można uznać organizację konferencji „Startup Village”, jednej
z największych imprez związanych z branżą start-upów w Europie Wschodniej
(Startup Village…).
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Niezwykle interesującym aspektem związanym z projektem Skolkovo jest
koncepcja utworzenia „City”. Docelowo „City” ma być „miastem przyszłości”,
które zapewni optymalne warunki do prowadzenia biznesu i działalności badawczej. Znajdą się w nim laboratoria, biura, budynki mieszkalne i centrum kongresowe. Funkcjonowanie miasta ma się opierać na innowacyjnych technologiach,
które umożliwią oszczędności w wykorzystaniu energii elektrycznej i wody
(Skolkovo – City…). O ile celowość i faktyczna możliwość realizacji tej koncepcji
stoją pod znakiem zapytania, o tyle spójność planów i waga podmiotów w nią zaangażowanych świadczą o niezwykle ambitnym podejściu władz Rosji do kwestii
rozwoju Skolkova i wdrażania polityki wspierania gospodarki opartej na wiedzy.

Podsumowanie
W ramach podsumowania należy stwierdzić, że Federacja Rosyjska prowadzi niezwykle aktywną i konsekwentną politykę wspierania innowacyjnej gospodarki.
Jej specyfika, będąca pochodną historycznych i kulturowych uwarunkowań, polega na powierzeniu wszystkich zadań instytucjom państwowym, zgodnie z narzuconymi odgórnie wytycznymi. Charakterystyczną cechą jest także koncentracja
terytorialna i organizacyjna podmiotów odpowiedzialnych za rozwój innowacji,
czego dowodem jest prowadzenie licznych projektów i inwestycji na terenie
ośrodka Skolkovo, przy jednoczesnym braku szerszego wsparcia rozwoju innowacji na poziomie regionalnym.
Pewnym odstępstwem od tradycyjnego rosyjskiego sposobu prowadzenia
polityki gospodarczej jest szerokie otwarcie się na współpracę z podmiotami zagranicznymi, dysponującymi nowoczesnymi technologiami oraz know-how w zakresie ich wdrażania. Efektem tej polityki jest powstanie grupy innowacyjnych
spółek prowadzących działalność badawczo-rozwojową w najbardziej perspektywicznych sektorach, w których państwo rosyjskie (za pośrednictwem funduszu
Rusnano) ma udziały i na które może wywierać pośredni wpływ. Jednocześnie
przedsiębiorstwa te często lokują swoje centra badawcze na terenie Rosji, co
może pozytywnie wpływać na transfer technologii do Rosji. Podobnie rzecz ma
się z projektem Skolkovo, który dzięki znacznym nakładom państwowym w ciągu
kilku lat stał się niezwykle innowacyjnym ośrodkiem, prowadzącym działalność
badawczą i wdrożeniową we współpracy z przedsiębiorstwami będącymi światowymi liderami branż, w których działają. Wprawdzie trudno ocenić efektywność
tych inicjatyw z perspektywy stricte finansowej, gdyż władze Rosji nie informują
o kosztach i stopie zwrotu poszczególnych inwestycji, jednak można stwierdzić
występowanie licznych korzyści pośrednich, takich jak stworzenie sieci powiązań
umożliwiającej transfer technologii czy rozwój gospodarki opartej na wiedzy.
Za ten stan rzeczy odpowiedzialny jest, będący pochodną uwarunkowań
historycznych, rosyjski sposób prowadzenia polityki gospodarczej narzędziami
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bezpośrednimi, który w tym wypadku umożliwił szybki rozwój innowacyjnej gospodarki dzięki znacznemu zaangażowaniu się instytucji państwowych. Rusnano
i Skolkovo są tego doskonałymi przykładami. Jednocześnie pojawia się pytanie:
czy rosyjski sektor innowacji będzie się w dalszym ciągu rozwijał? Według licznych badaczy, np. Jegora Gajdara, tego typu bezpośrednia polityka gospodarcza
była efektywna jedynie w krótkiej perspektywie czasu (Gajdar 1999).
Pewnego rodzaju wstępnej oceny skuteczności polityki wspierania innowacyjności Federacji Rosyjskiej można dokonać na podstawie danych dotyczących
wniosków patentowych składanych przez podmioty działające na jej terenie. Należy zauważyć, że po rozpoczęciu realizacji inicjatyw Rusnano i Skolkovo w krótkiej
perspektywie czasowej nie zaobserwowano znaczących zmian w dynamice przyrostu oraz liczbie inicjatyw. Utrzymuje się ona na mniej więcej podobnym poziomie,
z tendencją do lekkiego wzrostu. Jest jednak znacznie mniejsza niż w przypadku takich państw jak USA (dziesięciokrotnie więcej wniosków patentowych składanych
rocznie) czy Niemiec (prawie dwa razy więcej wniosków). Zdecydowanie najniekorzystniej wypada Rosja w porównaniu z Chinami, państwem które również przeszło
transformację, a obecnie corocznie zwiększa liczbę składanych wniosków patentowych o około jedną czwartą. Nie można jednak wykluczyć, że w przyszłości obie
inicjatywy będą w większym stopniu wpływać na wzrost liczby rosyjskich wniosków.
Tabela 3. Liczba wniosków patentowych złożonych w danym kraju
Rok
Państwo

2011

2012

2013

Rosja

26 495

28 701

28 765

USA

247 750

268 782

287 831

Chiny

415 829

535 313

704 936

46 986

46 620

47 353

Niemcy

Źródło: Patent applications, residents…

Nie można również zignorować faktu, że polityka rozwoju innowacji prowadzona poprzez fundusz Rusnano inwestujący w państwach Unii Europejskiej
i USA może stanowić pewną funkcje polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej.
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Streszczenie
W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z rozwojem rosyjskiej gospodarki opartej na innowacji, a także rolę, jaką odgrywa państwo we wspieraniu
rozwoju innowacji. Dokonano tego na przykładzie dwóch inicjatyw: Skolkovo
i Rusnano, a także przeprowadzono próbną ocenę efektywności tych działań.
Słowa kluczowe: innowacje, klastry, gospodarka rosyjska, nowe technologie,
państwowe fundusze inwestycyjne

Summary
Rusnano and Skolkovo – leading Russian initiative on the road to innovation
This paper explains the issues related to the development of the Russian economy
based on innovation, and the role of government in supporting the development
of innovation. In particular, attention is drawn to two examples: Skolkovo and
Rusnano, with a preliminary evaluation of their effectiveness.
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