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Słowo wstępne
Drodzy Studenci i Młodzi Naukowcy,
nasza Alma Mater jest uczelnią, w której wartości takie jak: innowacyjność,
otwartość i współpraca przyświecają twórczym działaniom podejmowanym przez
społeczność akademicką, naszych studentów i badaczy. Tutaj każdy może odkrywać i realizować swoje różnorodne pasje naukowe, podążając swoją własną drogą intelektualnego rozwoju. Prowadzimy dyskusje, realizujemy innowacyjne badania, w których wyjaśniamy i szukamy odpowiedzi na nurtujące nas pytania.
Nie zamykamy się na opinie innych badaczy spoza naszego ośrodka akademickiego, czerpiąc ze współpracy inspiracje do naszych nowych pomysłów i działań
na niwie naukowej, zarazem dążąc nie tylko do odkrywania i poszerzania nowej
wiedzy, ale także do jej rozpowszechniania.
Przygotowane z myślą o Was czasopismo naukowe „Academic Review of
Business and Economics” stanowi platformę do dzielenia się wiedzą. Możecie
w nim zaprezentować swoje badania i tym samym włączyć się aktywnie w dyskusje koncentrujące się wokół zróżnicowanych problemów z zakresu ekonomii
i finansów, nauk o zarządzaniu i jakości, biznesu. Mam nadzieję, że artykuły
ujęte w tym pierwszym i w planowanych kolejnych numerach czasopisma będą
stanowiły inspirującą lekturę i zachęcą studentów oraz młodych naukowców
z naszej uczelni, a także z innych krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich do dzielenia się wynikami swoich badań i staną się przyczynkiem do
dalszych twórczych działań oraz zdobywania dorobku naukowego.
Celina M. Olszak, Rektor

Edytorial
„Piękno naukowej przygody polega na tym,
że nigdy nie zabraknie dalszych znaków zapytania”.
ks. prof. Michał Heller

W Wasze ręce oddajemy pierwszy numer czasopisma naukowego, w którym studenci i młodzi naukowcy prezentują wyniki swoich badań, stawiając
pierwsze kroki na drodze swojego naukowego rozwoju i awansu. Tematyka poszczególnych artykułów wpisuje się w szeroko rozumiane nauki ekonomiczne
oraz studia interdyscyplinarne. Podjęte przez autorów problemy stanowią nie
tylko wyraz zainteresowań młodych badaczy, ale i wolności naukowej prowadzonych przez nich badań. Wśród analizowanych zagadnień znajdują się zarówno
aktualne zjawiska i procesy, jak i tematy z zakresu historii myśli ekonomicznej;
problemy o wymiarze lokalnym, jak i globalnym. Przedmiotem szczegółowych
badań, których wyniki przedstawiono w artykułach zawartych w tym numerze,
są m.in. konsekwencje pandemii COVID-19 dla działalności przedsiębiorstw, proekologiczne i ekonomiczne aspekty działalności klubów sportowych (ekonomia
sportu), dynamicznie rozwijający się marketing online, a wreszcie globalne reguły handlu z perspektywy ich znaczenia dla konkretnego rynku.
Opublikowane na łamach czasopisma artykuły stanowią źródło nie tylko
wiedzy naukowej, ale też nowości ze świata nauki oraz wskazują na sposób postrzegania problemów społeczno-gospodarczych przez osoby stojące na progu
kariery zawodowej. W tym miejscu spotykają się pasja, zaangażowanie, wiedza
i rzetelność naukowa, które łącznie prowadzą do postępu i składają się na dokonania naukowe młodych osób. Od ich działalności zależeć będzie przyszłość
społeczeństw i gospodarek. Ciekawe zagadnienia podjęte w badaniach i ich wyniki stanowią zachętę do lektury zarówno dla młodych, jak i doświadczonych
naukowców oraz wszystkich osób zainteresowanych tą problematyką.
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Sustainability or protectionism in palm oil trade:
The case (DS593) of Indonesia vs. the EU
Barbara Margarita Radmann
Deree College – The American College of Greece, Greece, b.radmann@acg.edu

Abstract: This paper examines the case DS593 to understand whether the developments
in question represent an attempt to further well-justified policy objectives relating to
sustainability or represent protectionism in disguise. DS593 came as Indonesia’s reaction
to the EU Renewable Energy Directive II (RED II) that limits and bans palm-oil imports
for the “foreseeable future”. Indonesia’s strong economic dependence on palm oil exports
led it to look at the justification of RED II critically and thus to highlight some inconsistencies. These inconsistencies center around the EU’s definition of high and low Indirect
Land Use Change (ILUC) risk biofuels. A review of already existing literature on the
subject, in combination with the actual WTO agreements were studied to query the issue.
It is argued that further deliberation is needed on the side of the EU on what constitutes
high or low ILUC risk and on other biofuels apart from palm-oil which are considered
unsustainable for EU regulations to not be considered protectionist.
Keywords: biomass fuel, palm-oil, WTO, international trade.
JEL Classification: Q2, Q270.

1. Introduction
Globalization and market liberalization has brought the modern world more
diverse and bountiful products, ease of trade, global communication, and technological advancements. Furthermore, statistical reviews indicate that nations who
are more politically globalized tend to have better performance regarding environmental indexes and less pollution (Destek, 2019; Tang et al., 2020). Sustainability aims to perpetuate socio-economic growth globally while ensuring the
protection of the environment. Thus, the political interconnectedness that globalCite as: Radmann, B. M. (2021). Sustainability or protectionism in palm oil trade: The case
(DS593) of Indonesia vs. the EU. Academic Review of Business and Economics, 1(1), 1-16.
https://doi.org/10.22367/arbe.2021.01.01
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ization promotes allows for better transparency regarding environmental policy
and allows for global cooperation in environmental sustainability (Destek, 2019;
Tang et al., 2020).
However, current worldwide economic trends are pointing towards the exact
opposite of globalization. Deglobalization is a contagious movement that many
countries are starting to follow through protectionist policies because of immigration crises, shared global financial crises and rising inequalities that have
been linked to the interdependence of globalization (Balsa-Barreiro, Vié, Morales,
& Cebrián, 2020). For example, Trump’s US administration undermined globalization by promoting trade-wars, running on protectionist policies, and increasing tariffs on international trade (Ritchie & You, 2021). This rise in deglobalization came hand in hand with disregard of global environmental protection
treaties as seen by US’s temporary exit from the Paris Treaty under the Trump
administration.
Sustainability and protectionism have been linked together by many researchers (Bechtel et al., 2011; Mukherjee & Rathi, 2017; Vargas-Hernández,
2020). This is because environmental policies are met with less backlash when
they restrict trade, which can lead to some nations taking advantage. This is very
relevant to recent developments in worldwide palm oil trade.
When traditional energy sources, such as fossil fuels, are increasing cost of
energy imports and undermining energy security through their fluctuating prices,
the demand for alternative energy sources worldwide is only rising. Alternative
energy sources, such as biofuels, derived from oil crops. Palm oil is the most popular oil-crop biofuel feedstock produced in Southeast Asia (Mukherjee & Sovacool, 2014). Apart from the region’s ideal climactic conditions for the feedstock,
palm oil is so popular because it has a high return on land and lower production
costs than other biofuels, leading to higher reliable employment in rural areas
and economic development (Ayompe, Schaafsma, & Egoh, 2021; Mukherjee
& Sovacool, 2014). However, there has been much debate among scientists on
whether the palm oil crop is a more sustainable option rather than traditional
energy sources.
The debate focuses on three main aspects regarding environmental sustainability of the palm oil crop, the greenhouse gas (GHG) emissions, the biodiversity threat, and the indirect changes in land use (ILUC) consequent of the production and use of palm oil biofuel. In relation to the GHG emissions, several
studies show that the GHG emissions of palm oil are comparable to that of fossil
fuels, and to counteract the emissions of the palm oil the same amount of crop
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used in combustion needs to be grown again (Haberl et al., 2012; Meijide et al.,
2020; Searchinger, 2010). Certainly, critical voices exist. Research indicates that
if a palm oil crop farm uses the excess co-products of palm oil processing, rather
than throwing them away, and if the farm itself is Roundtable on Sustainable
Palm Oil (RSPO) certified, major decrease in GHG emissions could be seen
(Pleanjai & Gheewala, 2009; Schmidt & De Rosa, 2020). Regarding the biodiversity threat of the palm oil crop, the deforestation practices to clear land for the
crop and the lower species diversity the palm oil crop land can hold endanger
indigenous species. In Southeast Asia, only 8% of all forest ground remains
completely intact from palm oil crop activities (Meijaard et al., 2020). In Indonesia specifically, 39% of new expansion of smallholder palm oil farmers went
into forest areas, meanwhile these palm oil croplands hold 47%-90% less biodiversity than forests (Meijaard et al., 2020). This expansion directly threatens
forest-dependent animals, such as Panthera tigris, Helarctos malayanus, Pongo
pygmaeus, Casuarius unappendiculatus, and Dendrolagus goodfellowi (Meijaard
et al., 2020). On the other hand, ILUC risk is high when forests and grasslands
are cleared because of activity sparked from biofuel production in another area
indirectly (Mukherjee & Sovacool, 2014). Scientists all agree that ILUC risk is
difficult to be observed and measured (Mukherjee & Sovacool, 2014). However,
many different authorities claim that palm oil biofuel is a high-ILUC risk.
One of those authorities is the European Union (EU). With its new agenda
to reach more sustainable energy targets, the EU adopted the Delegated Regulation
2019/807 that labelled palm oil as the only high-ILUC risk biofuel (WTO, 2019;
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/807). Through Article 26 (2) of
its 2018 Renewable Energy Directive II (RED II) the EU acted against the biofuel by capping palm oil biofuel imports at 2019 level and having the imports
slowly phase out by 2030 (Directive (EU) 2018/2001; WTO, 2019). This has
consequently led to public outcry from palm oil farmers and governments in
Southeast Asia who base their livelihood on the biofuel’s sale. One of those
governments was that of Indonesia, who has the most at stake as the largest producer of palm oil in the world.
Indonesia brought their concerns to the WTO using the Dispute Settlement
Mechanism (DSM) by requesting consultation on December 9th, 2019. Their
Dispute Settlement case “DS593: European Union – Certain measures concerning palm oil and oil palm crop-based biofuels” was built on Indonesia’s claims
that these recent measures EU had adopted against the palm oil biofuel were
going against the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT) and
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Technical Barriers of Trade (TBT) Agreement (WTO, 2019). Under these claims,
Indonesia was indicating that the palm oil measures taken by the EU were of
protectionist nature and causing unnecessary barriers to trade.
The objective of this paper is to discuss whether the EU was acting in a protectionist manner when defining palm oil as high ILUC risk in the context of
WTO case DS593. The paper will further discuss how the GATT and TBT
Agreement of the WTO safeguards international trade by ensuring that there is
a fair playing field and, in that framework, whether the EU is in violation of
those agreements in case DS593. In this examination Articles I:1, III:4 and X:3
of GATT and Articles 2 and 5 of TBT will be examined more closely to ascertain whether the EU measures were taken to enhance sustainability goals or in
a protectionist frame. Conclusions will follow.

2. ILUC risk or protectionism
2.1. Protectionism: A growing threat
Cletus, Chrystal and Wood (2004) define protectionism as actions and any
type of protection that allow a government to improve the position of a domestic
firm or industry over a foreign one. Literature on protectionism is rich and covers the recent trends of the rise of protectionism on a global scale. According to
Walter (2021), backlash against globalization relates to the rising trend of protectionist and isolationist trade and government policies worldwide. In Walter’s
research, the way in which this backlash is realized is through the growing populism plaguing many countries’ leadership such as Trump’s “America First” mentality and Brexit. All of these are examples of protectionism as populist leaders
tend to guard and protect domestic firms disproportionately to foreign ones,
since populism is a political mentality that shifts the trade focus of a nation inward to invest on the “people”. This inward focus of populism is a result of the
perceived “losers” of globalization that political parties take advantage of to
promote their populist campaigns (Norris & Inglehart, 2019). These “losers” of
globalization are a result of the loss felt by certain populations of a country (especially the middle class) when the rising inequality within countries is contrasted by the rising equality between countries due to globalization (Van Aaken
& Kurtz, 2019). Thus, although countries are becoming more able to gain access
to the same resources and investment through trade, the internal state of many
industries within countries is deteriorating with the increased competition from
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worldwide products creating the “losers” of globalization. Furthermore, some
researchers have found that deglobalization, or the limit and decline of worldwide trade is not temporary and is increasing proportionally to the rise of disdain
against globalization. Kim et al. (2020) found that deglobalization trends are
strongest in developed countries and predict that the expected continuation of
deglobalization will lead to more conflict, uncertainty, and protectionism
worldwide. The “losers” of globalization, deglobalization trends, and the rise of
populism in tandem with the rise of protectionism has led to an overall rise in
negative attitudes towards international organizations such as the WTO (Bearce
& Jollif Scott, 2019). The current ongoing COVID-19 pandemic crisis is not
helping this situation as it is accentuating extreme protectionist trade measures
that go against WTO agreements such as the banning of exports under the guise
of health protection (Curran et al., 2021). Hence, a global trend can be seen
where countries are not only moving away from globalization and embracing
protectionism but also actively finding ways to go against WTO agreements
through questionable excuses.
Walter (2021) states that this deglobalization and protectionism trend is
limiting the power of the WTO’s DSM. The WTO uses its DSM to fight protectionism and to limit trade wars by allowing its members to voice when they believe violations of WTO agreements have occurred. The DSM then allows an
independent panel, the appellate body, to review the cases. The panel rulings are
usually followed because of the economic weight protectionism and consequent
trade wars put on global value chains (Yildirim, 2020). Yet, with the global
trends towards protectionism and deglobalization showcased through the recent
Appellate Body crisis where no new judges were appointed because of the
Trump administration, this economic weight is perceived less as a threat and
consequently WTO’s DSM is becoming dismantled (Gantz, 2018; MacIsaac
& Duclos, 2020; Sacerdoti, 2018).

2.2. Environmental protectionism and indirect land use
change risk
One of the most recent ways in which the WTO’s agreements and DSM are
becoming disregarded is through environmental protectionism. Also referred to
as green protectionism in literature, environmental protectionism occurs when
countries implement environmental policies to favor domestic industries and
firms (Bai et al., 2021). Given that the EU is being suspected of protectionist
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action against Indonesia due to RED II environmental policy, it could be considered a case of environmental protectionism. The EU has been suspected of environmental protectionism in the past. Levinson (2017) sites a 2016 case where car
emissions regulations in the EU were stricter than those in the US regarding
carbon dioxide emissions but not nitrogen oxide emissions. These regulations
benefited the EU because cars that are made in the EU favor diesel engines that
emit more nitrogen oxides than carbon dioxides. This resulted in a 13-16% tariff
on imports of cars from the US. Although stricter regulations on carbon dioxide
emissions in cars is helping the environment, the fact that it is leading to a tariff
and that nitrogen oxide emissions in cars are not as regulated in the EU brings
suspicion as to whether this is environmental protectionism. In the case of Indonesia, the relevant justification as to why palm oil was singled out by it being
labelled as high ILUC risk can help shed light on whether the EU was committing environmental protectionism.
When considering how to calculate ILUC risk, only two scientifically approved methods are available (Mukherjee & Sovacool, 2014). The first method
is called equilibrium modelling and uses prices of land (Mukherjee & Sovacool,
2014). The second method is called causal descriptive modeling and is dependent on providing a contrast between worldwide land use while the production of
biofuel feedstock ensues and worldwide land use after no additional demand for
biofuel (Mukherjee & Sovacool, 2014). In relation to Indonesia, the rich peat
soils that are native to the area absorb carbon at a high rate. Fargione et al. (2008)
found that a third of new palm oil farms in Indonesia are operating on these rich
peat soils. Degrading these soils for palm oil farming releases tons of carbon and
creates ILUC risk (Hooijer et al., 2006).
Although documented evidence exists concerning ILUC risk related to palm
oil farming with the destruction of peat lands, the EU in their Delegated Regulation 2019/807 do not use any of the aforementioned methods of ILUC calculation. Instead, they use an equation which uses the annual expansion of the land
use since 2008 in relation to the amount of that expansion that goes into land
with high-carbon stock (WTO, 2019). Using this specific formula, only palm oil
out of all oil crops is singled out as high-ILUC risk. This is considered peculiar
by many researchers, such as Hinkes (2019) who evaluates this decision and
concludes that treating palm oil biofuel differently is not adequately scientifically justified. Additionally, Hinkes (2019) adds that a clear understanding of what
constitutes low-ILUC risk biofuels has not yet been established by the EU.
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This puts the EU in a difficult situation regarding their reasoning and has allowed many scientists to publish research countering the EU’s findings. Recent
articles criticize the ambiguity of the Delegated Regulation 2019/807 and the
fact that palm oil is singled out as the only high-ILUC risk biofuel through RED II
(Arief et al., 2020; Tyson & Meganingtyas, 2020). The articles frame this different treatment as protectionist due to crops like the palm oil that are grown in the
EU such as rapeseed and sunflower seed which were not listed as high-ILUC
risk. This information is corroborated by recent research stating that first generation biofuels, such as rapeseed, are the least sustainable (Mat Aron et al., 2020).
Additionally, rapeseed biofuel makes up the majority of domestic EU biofuel
which makes the selection of only palm oil even more questionable (EBB, 2016).
When considering whether the EU’s regulations are environmentally protectionist in case DS593, one must look at the fact that palm oil was singled out
as a sustainability threat with high-ILUC risk. The fact that palm oil is a sustainability threat in its current production conditions is supported by scientific research, but only palm oil being singled out as high-ILUC risk is not. Other unsustainable EU-domestic oil crop biofuels exist and are not listed as high-ILUC
risk because what constitutes low-ILUC risk is not properly defined.

3. Methodology
Qualitative descriptive research was conducted to explore the issues underlying case DS593. Hence, the research is focused less on numerical data since
the purpose of this research is not to indulge in hypothesis testing and has the
goal to describe and understand whether the EU’s new environmental regulations regarding palm oil are protectionist (Zegeye et al., 2009). This research
paper uses secondary data. This means that existing research and work relating
to ILUC-risk, protectionism, globalization, the WTO, and palm oil sustainability
were reviewed and used to critically evaluate case DS593 (Zegeye et al., 2009).
The analysis conducted by the Author included primary data in the form of the
legal texts of WTO regarding GATT and TBT agreements.
Case studies focus on the contextual conditions of a specific event and collect detailed information about this specific event (Palmquist et al., 2020). They
aim to analyze issues relating to specific events, organizations, or environments.
Looking in-depth at case DS593 and studying the context of the case indicates
that the research design followed in this paper is a case study.
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This paper follows the format of similar WTO DSM case studies such as
Anwarul’s (2021) and Bown’s (2020). These case studies are explanatory case
studies because they aim to create a cause-effect relationship and discuss real-life situations that cannot be explored through experimental methods (Baxter
& Jack, 2009).

4. Findings: WTO agreements
Currently experiencing a standstill in relation to market liberalization and
multilateralism, the future of the WTO is dependent on its members deviating
from protectionism (Flach, 2021). The main WTO agreements that shield the
WTO members from protectionism are the GATT 1994 and TBT Agreement.
The system under which WTO members can solve issues regarding potential
breaches of these WTO agreements is the Dispute Settlement Mechanism. Yet,
as discussed previously, the DSM is facing some critical issues regarding its
Appellate body temporarily being inoperative. Even though there seems to be
a sense that the DSM is being dismantled, it is important to note that many countries have stated their faith in the future of the WTO DSM. This is evident by the
fact that WTO member-countries are still voicing their disputes to the DSM even
during and after the Appellate body crisis, like case DS593.
It is also vital to understand that there has been precedent in the DSM regarding a case similar to the environmental protectionism disputed in the DS593
case. This means that the DSM has been well-equipped to handle cases like
DS593; when countries use environmental policy to limit trade in an unfair and
discriminatory way, such as the EU is in DS593. The case which provides precedent is DS58 USA Import prohibition of certain shrimp and shrimp products
(WTO, 2021a). Under this case, India, Malaysia, Pakistan, and Thailand brought
a complaint against the US in 1997 regarding its policy mandating that all
shrimp fishers use special mechanisms that do not harm local turtle populations.
This US policy resulted in a huge import ban of Indian, Malaysian, Thai, and
Pakistani shrimp, affecting local economies. The complainants used the GATT
agreement to state that this policy was discriminatory because the US allowed
their Western allies more time to implement changes in their fishing mechanisms
and even gave financial and technical support to those allied countries regarding
these changes. Under the DSM, the US lost, and the complainants won until the
US changed its policy introducing flexibilities for the complainants. This precedent can help in strengthening the consequent conclusion after the analysis of
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how the EU followed or went against GATT and TBT agreements in case
DS593. If the EU put in place a discriminatory policy, then by precedent the
DSM should acknowledge that.
The GATT is the main instrument used by the WTO to limit international
trading barriers and protectionism. Its Most-Favored-Nation Clause is the basis
of GATT agreement’s operation. This clause which is also referred to as Article
I:1 of GATT, states that any preferential treatment given to a product or industry
of a member must be given to a like product of a different member when trading
with each other (WTO, 2021b). As the second most prominent WTO agreement
shielding against protectionism, the TBT Agreement tries to ensure that any
standards or conformity assessments do not discriminate and create unnecessary
barriers to trade (WTO, 2021c). The agreement also recognizes the need for
WTO members to create standards that protect the environment and enforce
sustainability practices, thus do not consider these sorts of practices as a violation. By looking at how the EU followed or disregarded the GATT and TBT
agreements a strengthened conclusion on whether, in the context of case DS593,
the EU enacted environmental protectionism can be assessed.

4.1. General Agreement on Tariffs and Trade
In case DS593, Indonesia claimed that the EU is in violation of GATT and
of TBT agreements when adopting the measures against palm oil. Under GATT
agreement, the Most-Favored-Nation clause is relevant to this situation because
by imposing sustainability criteria on palm oil and labelling it as high-ILUC risk
while not naming any other biofuels as low-ILUC risk or high-ILUC risk, the
EU is not giving similar treatment to like products. This action also goes against
Article III:4 of the GATT which states that imported products from WTO members shall be faced with no less favorable treatment than similar domestic products (WTO, 2021b); similar products such as the EU’s rapeseed biofuels. Finally,
through the Delegated Regulation 2019/807 that the EU adopts, the EU seems to
be in violation of Article X:3(a) of the GATT. The aspects of Delegated Regulation 2019/807 that are problematic are the unclear and vague criteria it adheres
to palm oil when labelling it as high-ILUC risk and the exclusion of proper explanation of what low-ILUC risk biofuels consist of. Article X:3(a) states that all
regulations put into action by WTO members must be reasonable, impartial, and
uniform, none of which is followed by the EU (WTO, 2021b).
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By not properly and scientifically elaborating what the EU considers as
high-ILUC risk and low-ILUC risk, the EU singled out palm oil and does not
offer other biofuels as sustainability risks. This goes against GATT Articles I:1,
III:4 and X:3 (a). However, the EU can argue that the measures against palm oil
were used parallel to GATT Article XX (b). GATT Article XX (b) lists the exceptions under which GATT Articles can be disregarded and not followed. In
case (b) GATT allows for discriminatory regulations that protect human, animal
or plant life on earth (WTO, 2021b). As discussed before, palm oil can be considered environmentally unsustainable and an ILUC risk due to the rich peat soil
that is destroyed and the carbon emissions from that peat soil destruction. Furthermore, it is scientifically agreed upon that palm oil biofuel in Indonesia emits
high Greenhouse gas (Germer & Sauerborn, 2007). The effects of such emissions are known to cause climate change and damage to plant life on earth.
Hence, the discriminatory regulation of the EU can be justified against palm oil.
Yet, the singling out of palm oil amongst like biofuels is not justifiable through
the explanation the EU offers and thus, can still be considered to go against
GATT agreement.

4.2. Technical Barriers to Trade Agreement
Indonesia has further claimed that the EU is going against Article 2.2, 2.9
and 5.8 of the WTO’s TBT Agreement regarding the measures against palm oil
(WTO, 2019). Article 2.2 of the TBT discusses how members must make sure
that all measures and conformity assessment criteria they adopt do not have the
goal or the effect of producing unnecessary barriers to international trade (WTO,
2021c). Furthermore, these regulations should not be overly trade-restrictive and
should be only as restrictive as necessary to achieve a legitimate objective. Within
the legitimate objectives listed in Article 2.2 of the TBT, protection of plant life
and health of the environment is included. To evaluate these legitimate objectives, there must be scientific and technical basis to the objectives. Given what
Article 2.2 of the TBT Agreement entails, it does not seem as though the EU is
violating it. Although certification schemes exist, operating to verify the sustainability of palm oil such as the Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), the GHG
emissions and ILUC risk of palm oil is a legitimate reason to want to limit the
consumption of palm oil biofuels. Furthermore, according to research on Indonesia by Carlson et al. (2017), although these certification schemes have lowered
deforestation regarding palm oil production by 33%, these schemes have done
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nothing to counteract the destruction of peat soils which emit carbon and increase GHG emissions. In this regard, the EU’s measures against palm oil do
have a legitimate objective of protecting the environment and thus, even though
they are restrictive to Indonesian palm oil farms, are necessary. It is a different
story regarding Article 2.9 and Article 5.8 of the TBT Agreement, however.
In Article 2.9, the WTO specifies the process under which regulations who
do not have relevant international standards should be addressed, given that the
regulation will have a considerable impact on the trade of other members (WTO,
2021c). This Article is directly relevant to case DS593 given that 8.4 million
Indonesians are employed in the palm oil industry and the third and fifth biggest
export markets for Indonesian palm oil are EU-members (Richardson, 2019;
Statista, 2019). It is safe to say that the restrictions against palm oil in the EU
will have a severe impact on the Indonesian industry. Under Article 2.9(1) the
EU would have been required to make a publication to enable the affected member to understand the regulation at an early stage and under 2.9 (2) notify all
members through the Secretariat of what products the regulations will target
early enough to be able to make amendments to the regulations (WTO, 2021c).
The EU did not take these steps. Moreover, the EU did not adhere to Article 2.9 (4)
which states that there must be enough time allocated for discussion and allow
for creation of a relevant commenting process about the regulation. Finally, in
violation of Article 5.8 of the TBT Agreement, the EU did not make available in
a timely manner the conformity assessment procedures relevant to what constitutes a low-ILUC risk biofuel in Delegation Regulation 2019/807.
The legitimate need to limit consumption of palm oil biofuel can justify the
EU’s trade restrictions on Indonesian palm oil, confirming that the EU is not
violating Article 2.2 of the TBT Agreement. Yet, this legitimate need cannot
justify the disregard of the appropriate notifying procedure under Article 2.9 and
the lack of conformity assessment procedures regarding low-ILUC risk biofuel
under Article 5.8 of the TBT Agreement, which EU is in violation of.

5. Discussion and conclusions
In assessing whether the EU has adopted protectionist measures one must
focus not on the classification of palm oil as a high-ILUC risk but on the fact
that the EU has not identified other high-ILUC risk biofuels. Additionally, the
EU has not clarified what comprises low-ILUC risk. This lack of information
can lead to the conclusion that the EU did not adequately structure their argu-
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ment to provide concise regulations to protect the environment from the sustainability threat that palm oil poses. This sustainability threat is composed of the
high GHG emissions, high biodiversity loss threat and ILUC risk associated with
the degradation of rich peat soil lands in Indonesia because of palm oil farming.
The fact that the EU does not provide any scientific justification for why domestic EU crop biofuels are not included as high or low-ILUC risk, paints the relevant EU regulations, Delegated Regulation 2019/807 and Article 26 (2) of RED
II, as protectionist and discriminatory. This indicates that the relevant EU regulations can be considered an example of environmental protectionism.
In singling out palm oil and imposing restrictions on it the EU has also violated WTO agreements put in place to prevent protectionism. It has violated
Articles I:1, III:4, and X:3 of the General Agreement on Tariffs and Trade and
Articles 2.9 and 5.8 of the Technical Barriers to Trade Agreement against Indonesia.
Looking at case DS593, further deliberations and explanations are needed
from the side of the EU. Yet, currently, developments regarding case DS593
have stalled with the formation of a panel on November 12th, 2020. The current
timetable for when a report will be made available is 2022. Without these clarifications, the restrictive measures imposed on palm oil cannot have the desired
effect of enhancing sustainability by eliminating the aforementioned threats and
instead are environmentally protectionist.
This is problematic when looking at the implications of this for the whole
WTO and its mechanisms as the growing protectionism only further creates
more conflicts between countries. Specifically to this case, other interested parties such as other Southeast Asian countries that produce palm oil may also
speak up against the EU regulation, creating more conflicts and complications.
Overall, the EU, as a global power, is projecting the image of deglobalization by
not following WTO agreements and partaking in environmental protectionism.
Barbara Margarita Radmann – Bachelor of Science student of the International Business
specialization in the American College of Greece (Deree)
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Streszczenie: Niniejszy artykuł ma charakter przeglądowy i podejmuje problematykę
zachowań strategicznych przedsiębiorstw w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
(ZZL) w warunkach niepewności na przykładzie pandemii COVID-19. Rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 skłoniło rządy do wdrożenia ekstremalnych środków,
takich jak zamknięcie całych sektorów, tworząc globalną presję oraz znacząco wpływając
na wszystkie obszary gospodarki. Relatywnie najpoważniejsze konsekwencje tej sytuacji
ponoszą nowo powstające firmy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). W czasie
tego rodzaju kryzysów postawione w trudnej strategicznie sytuacji przedsiębiorstwa
nierzadko podejmują pochopne decyzje. Są one skutkiem braku jakiegokolwiek przygotowania czy prewencyjnego zabezpieczenia funkcjonowania poszczególnych obszarów
działalności firmy. Problem dotyczy przede wszystkim sfery zarządzania kadrami, która
(jak podają raporty) została najbardziej dotknięta przez pandemię. Z każdym komunikatem wprowadzającym obostrzenia rosły niepewność zatrudnienia i ryzyko jego utraty.
Faktycznie, wzrosła zarówno liczba zwolnień, jak i niechęć do tworzenia nowych stanowisk i zatrudniania nowych pracowników. Celem artykułu jest identyfikacja i zestawienie działań będących wspólnym, znaczącym elementem zarządzania strategicznego
(ze szczególnym uwzględnieniem ZZL) realizowanego w warunkach niepewności, a także
zaproponowanie działań prewencyjnych dla przedsiębiorców. W opracowaniu zastosowano metodę analizy dokumentów w postaci raportów będących efektem badań ilościowych wśród przedsiębiorców. Realizując działania zapobiegawcze i ochronne, przedsiębiorstwa mogą zwiększyć prawdopodobieństwo utrzymania płynności finansowej, a poprzez
odpowiednią strategię – także przygotować się do działania w nowych warunkach.
Słowa kluczowe: zachowania strategiczne, kryzys, strategia przedsiębiorstw, ryzyko, niepewność, zarządzanie zasobami ludzkimi.
Kod JEL: M51, D81.
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1. Wstęp
Niniejszy artykuł podejmuje problematykę zachowań strategicznych przedsiębiorstw w warunkach niepewności na przykładzie pandemii COVID-19, która
została ogłoszona 11 marca 2020 r. przez Światową Organizację Zdrowia (WHO,
2020). Rozprzestrzenianie się koronawirusa Sars-Cov-2 skłoniło rządy do podjęcia ekstremalnych działań, takich jak zamknięcie dużych sektorów społecznych
i gospodarczych, tworząc globalną presję oraz znacząco oddziałując na wszystkie obszary gospodarki (Kuckertz et al., 2020). Ostateczny czas trwania tego
kryzysu i jego długoterminowe skutki dla przedsiębiorstw i przedsiębiorców są
nadal nieznane. Relatywnie największe konsekwencje tej sytuacji odczuwają
nowo powstające firmy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) (Brown
& Rocha, 2020). Kryzys ten zwiększa potrzebę znalezienia alternatywnych rozwiązań, które mogą być wykorzystane do łagodzenia szkód, przygotowania,
interwencji i odbudowy społeczeństwa (Alexander, 2019; Pheng et al., 2006).
Dzięki badaniom związanym na temat kryzysu podejmowanym w ciągu ostatniej
dekady w obszarze przedsiębiorczości (Doern, 2016; Williams & Vorley, 2015),
możliwe jest przeanalizowanie nie tylko istoty kryzysu, ale także reakcji na niego. Biorąc pod uwagę wiele definicji tego pojęcia, należy podkreślić, iż wiąże się
on przede wszystkim z ekstremalnym, niespodziewanym i nieprzewidywalnym
zdarzeniem, które wymaga reakcji ze strony organizacji (Doern et al., 2019).
W obecnej sytuacji można zauważyć, że pandemia COVID-19 jawi się jako
„wielki kryzys”, który dotyka wiele krajów jednocześnie, powodując zakłócenia
społeczne i gospodarcze, w tym załamanie systemu opieki zdrowotnej, wymagające
pilnych rozwiązań, które nadal nie są do końca rozpoznane (Bacq et al., 2020).
W artykule dokonano identyfikacji zachowań strategicznych przedsiębiorstw
w obszarze ZZL w warunkach niepewności, a także zestawienia działań będących wspólnym, znaczącym elementem zarządzania strategicznego (ze szczególnym uwzględnieniem ZZL). Zaproponowano również możliwe działania, prewencyjne dla przedsiębiorców, będące efektem wykorzystanej metody analizy
raportów – badań ilościowych przeprowadzonych przez instytucje badawcze wśród
przedsiębiorców.
Według badań CBOS1 spośród różnych wydarzeń z 2020 r. w Polsce 37,6%
badanych za najważniejsze uznało pandemię COVID-19 i związane z nią uwa1

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (368) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej
z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach od 4 do 14 stycznia 2021 r. na próbie liczącej
1150 osób (w tym: 44,1% metodą CAPI, 42,8% – CATI i 13,1% – CAWI).
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runkowania. Jednocześnie ponad połowa respondentów (50,2%) uznała tę sytuację za najważniejsze wydarzenie w skali światowej. Społeczny odbiór sytuacji
związanej z Sars-Cov-2 sprawia, iż uzasadniona jest analiza wpływu pandemii
na funkcjonowanie zarówno Polski, jak i całego świata. Potrzebne są też rozważania dotyczące tego, jak w obliczu tych uwarunkowań radzą sobie przedsiębiorstwa (Pankowski, 2021).

2. Kryzys i ryzyko w warunkach niepewności
W literaturze naukowej z początku XX w. Willett jako jeden z pierwszych
naukowców wskazał, że pojęcia takie jak ryzyko oraz niepewność stanowią
spójne elementy w procesie podejmowania kluczowych decyzji w zarządzaniu
przedsiębiorstwem. Ważne jest także nadmienienie, że z pojęciem kryzysu wiążą
się zagadnienia ryzyka oraz niepewności otoczenia wpływającego bezpośrednio
i pośrednio na organizację.
Willett (1901) definiuje ryzyko jako stan otoczenia, do którego zmierza organizacja w procesie podejmowania decyzji. Zaobserwował on relacje pomiędzy
realizacją zamierzonych celów a stopniem niepewności, przy założeniu, że niepewność to subiektywne odczucie wynikające z niepełnych informacji oraz
ograniczonej wiedzy osoby podejmującej decyzje. Autor podkreślał powiązanie
pomiędzy stanem ryzyka a niepewnością. Wraz ze wzrostem ryzyka wzrasta
również poziom niepewności (Willett, 1901). Z kolei Knight (1921) określił, że
niepewność to stan między stanem oczekiwanym (pożądanym) a zastanym. Według niego istnieją dwa rodzaje niepewności: policzalna i niepoliczalna. Ta pierwsza
(kwantyfikowana) to zdaniem autora ryzyko, zaś niepewność niepoliczalna (niekwantyfikowana) to właśnie niepewność w dosłownym tego słowa znaczeniu
(Knight, 1921). Inne objaśnienie pojęcia niepewności można znaleźć w Encyklopedii organizacji i zarządzania, zgodnie z którą jest to „sytuacja, dla której
nie można określić, jakie elementy składają się na nią, jaka jest ich wartość lub
jakie jest prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Taka sytuacja często występuje
w przypadku problemów, które nie pojawiły się w przeszłości, a charakteryzują
się dużym stopniem złożoności” (Pasieczny, 1981).
W sytuacjach, w których jasne zdefiniowanie ryzyka zaistniałego w przedsiębiorstwie jest niemożliwe, pojawia się potrzeba posiadania przez menedżera
zdolności do umiejętnego radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Cecha ta
nie jest oparta na wiedzy i doświadczeniu, ponieważ menedżer jest zmuszony do
podejmowania decyzji często wykraczających poza dotychczasowe kompeten-
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cje. Zarządzanie ryzykiem polega na konieczności określenia charakteru, specyfiki oraz warunków niepewności, podczas której menedżer według własnego
subiektywnego odczucia podejmuje decyzje w celu załagodzenia występującego
zagrożenia.
Wraz z rozwojem nauki i ciągłym poszerzaniem się sfer gospodarczych pojęcia ryzyka i niepewności wykorzystywane są zamiennie, co budzi pewne wątpliwości podczas klasyfikacji poszczególnych zdarzeń. Znajomość różnic pomiędzy ryzykiem a niepewnością pozwala uniknąć mylnej interpretacji tych
pojęć. Różnice te zestawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Różnice pomiędzy ryzykiem a niepewnością
Ryzyko
Uświadomiona przez podmioty gospodarcze część
niepewności
Charakter wymierny, obiektywny, empiryczny
A posteriori – odnosi się on do poznania, powstałego
na doświadczeniu, rozumowania o czymś drogą
indukcji
Niepewne zdarzenie, ale o znanym prawdopodobieństwie wystąpienia
Niepewne zdarzenie, którego skutki materializacji
można wcześniej oszacować
Mierzalna niepewność osiągnięcia zakładanych
celów
Łączy się z premią za podjęcie

Niepewność
Przypadkowość zdarzenia wynikająca z nieprzewidzianych zachowań czy przebiegów zjawisk
Charakter niewymierny, subiektywny, podświadomy
A priori – odnosi się on do poznania czystego,
niezakłóconego wiedzą z innych podobnych
doświadczeń
Nieprzewidywalne lub mało prawdopodobne
zdarzenie
Przypadkowe zdarzenie, którego skutki materializacji nie są możliwe do wcześniejszego oszacowania
Nieprzewidywalność nieosiągnięcia zakładanych
celów
Brak premii za działanie w stanie niepewności

Źródło: Dudziak & Szpakowska (2013).

W powyższym porównaniu można dostrzec znaczące różnice pomiędzy ryzykiem a niepewnością, oparte na posiadanych informacjach, dostępności doświadczeń, a także znaczeniu jakości w procesie podejmowania decyzji (Gostkowska-Drzewicka, 1999). Według literatury przedmiotu ryzyko interpretowane
jest przez badaczy dokładniej niż niepewność cechująca się podświadomym
pochodzeniem. Ryzyko bowiem cechuje możliwość wcześniejszego zdiagnozowania jego występowania oraz zmierzenia występującego zagrożenia, a także
szansa ogólnego zarządzania nim.
Interesujące z punktu widzenia niniejszego opracowania staje się pytanie
o sposoby radzenia sobie przedsiębiorstw w sytuacjach kryzysowych. Autorki
Castro i Zermeño w ramach systematycznego przeglądu literatury z ostatnich 10 lat
zidentyfikowały czynniki, które mogą pomóc określić działania zaradcze przedsiębiorców wobec kryzysu. Dokonując przeglądu publikacji, wskazały one na
kilka grup czynników determinujących działania przedsiębiorców w czasie kryzysu, którymi są: cechy przedsiębiorców, rodzaje ryzyka, postawy przedsiębior-
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ców, cechy biznesu, relacje z instytucjami, zagadnienia dotyczące kapitału ludzkiego oraz zarządzanie strategiczne (Portuguez Castro, & Gómez Zermeño, 2020).
Posiłkując się wnioskami autorek, warto skonfrontować je z perspektywą biznesu, prezentowaną w raportach przygotowanych m.in. przez firmy świadczące
usługi profesjonalne dla biznesu, np. Sedlak&Sedlak, Deloitte, Devire i inne.
Analiza najważniejszych wniosków z tych opracowań zostanie zaprezentowana
w kolejnej części artykułu.

3. Działania zapobiegawcze i zaradcze przedsiębiorstw
w warunkach niepewności
Niniejsza część artykułu zostanie poświęcona działaniom strategicznym
przedsiębiorstw m.in. w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, jakie były
podejmowane w 2020 r. od momentu wybuchu pandemii COVID-19.
Na wstępie warto zaznaczyć i zobrazować sytuację rynku pracy w Polsce
w czasie pandemii. Według danych statystycznych GUS, w pierwszym kwartale
2020 r. odnotowano spadek o 35% liczby nowych miejsc pracy względem roku
poprzedniego – 2019; podobne zjawisko wystąpiło w drugim kwartale 2020 r.,
kiedy odnotowano spadek o ponad 40% względem roku poprzedniego (GUS, 2020).
Kryzys wywołany epidemią wpływa również na redukcję miejsc pracy. W pierwszym kwartale 2020 r. zlikwidowano prawie 120 tysięcy miejsc pracy, co stanowi wzrost o ponad 35% względem roku poprzedniego. Według statystyk GUS
nastąpił nieznaczny wzrost stopy bezrobocia z 5,4% w marcu 2020 r. do poziomu 6,2% w grudniu 2020 r. Zmiana tego wskaźnika pokazuje, iż rynek pracy nie
zareagował bardzo gwałtownie (GUS, 2021), co może świadczyć o tym, że podejmowane przez krajowe przedsiębiorstwa i instytucje działania pomagały w bieżącym radzeniu sobie z dynamicznie zmieniającą się sytuacją.
Aby zidentyfikować zachowania strategiczne przedsiębiorstw w obszarze
ZZL w warunkach niepewności, wykorzystano metodę analizy dokumentów
w postaci raportów będących efektem badań ilościowych prowadzonych wśród
przedsiębiorców zatrudniających pracowników. Raporty zostały sporządzone
przez organizacje: Devire, PwC Advisory, Crowe, Sedlak & Sedlak i Deloitte.
Analiza treści raportów ma na celu porównanie zagadnień będących wspólnym
znaczącym elementem zarządzania strategicznego w czasie kryzysu wywołanego
pandemią, a także zaproponowanie działań prewencyjnych dla przedsiębiorców.
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W celu zidentyfikowania przykładów działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa przeanalizowano wybrane raporty prezentujące wyniki badań prowadzonych wśród osób pracujących i zarządzających przedsiębiorstwami. Tabela 2
zawiera zestawienie wybranych raportów odnoszących się do reakcji przedsiębiorstw na sytuację pandemii oraz określa wpływ, jaki miała zmiana uwarunkowań na funkcjonowanie tych firm.
Tabela 2. Zestawienie raportów dotyczących sytuacji pandemii w przedsiębiorstwach
w Polsce i na świecie
Data
raportu
marzec
2020 r.

Próba
badawcza
2500 respondentów

PwC:
„Polski mikro, mały i średni
biznes w obliczu pandemii
COVID-19. Przychody, płynność
i reakcja na wstrząs”.
Badanie powstało we współpracy
z SpotData oraz CBM Indicator
Crowe, Contract Administration
i TGC Corporate Lawyers:
„Biznes post-COVID-19”

kwiecień
2020 r.

267 respondentów

lipiec
2020 r.

109 respondentów

Sedlak & Sedlak:
„Raport działań firm w czasie
COVID-19”

wrzesień
2020 r.

103 respondentów

Autor i tytuł raportu
Devire:
„Wpływ koronawirusa na polskie
przedsiębiorstwa”

Deloitte:
“Global Human Capital Trends.
The social enterprise in a world
disrupted”

I kwartał
2021 r.

6000 respondentów

Zagadnienia podjęte
w badaniach









praca zdalna
negatywne skutki pandemii
straty w biznesie
prognozy na przyszłość
prognoza przychodów
sytuacja płynnościowa
źródła trudności
działania podejmowane
w związku z pandemią











skutki pandemii
podjęte środki zaradcze
planowane środki zaradcze
pomoc rządowa
powrót do normalności
praca zdalna
outsourcing
przychody i płynność finansowa
zmiany w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstwa
zatrudnienie
podjęte działania w obszarze ZZL
wynagrodzenia
polityka benefitowa
wyzwania na przyszłość
well-being pracowników
praca zdalna
zmiany w zadowoleniu z pracy
działania dotyczące zadowolenia
z pracy
przywództwo












Źródło: Na podstawie raportów biznesowych: Crowe Contract Administration & TGC Corporate
Lawyers (2020), Deloitte (2021), Devire (2020), PwC (2020), Sedlak & Sedlak (2020).

Prezentowane badania zostały zrealizowane z wykorzystaniem metody ankiety. Stanowią one opracowania przygotowane w różnych momentach pandemii. Główna uwaga badaczy koncentrowała się na tym, jak firmy radzą sobie
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z kryzysem. Wśród najczęściej poruszanych wątków pojawiały się wdrażanie
pracy zdalnej, odczuwane skutki pandemii oraz polityka zatrudniania i wynagradzania pracowników. Tabela 3 przedstawia analizowane zagadnienia i ich charakterystykę na podstawie danych z raportów.
Tabela 3. Wnioski z wybranych raportów na temat skutków pandemii, pracy zdalnej
oraz polityki zatrudniania i wynagradzania pracowników
Zatrudnianie
i wynagradzanie
pracowników

Raport

Skutki pandemii

Praca zdalna

1
Devire:
„Wpływ koronawirusa na polskie
przedsiębiorstwa”

2
Znacząca większość
przedsiębiorców negatywnie ocenia obecną
kondycję firmy, tłumacząc to m.in. redukcją
popytu na produkty i
usługi w następujących
obszarach:
‒ doradztwo i consulting
‒ transport, spedycja
i logistyka
‒ produkcja przemysłowa

4
 co drugi przedsiębiorca
zadeklarował, że pandemia i towarzyszące
jej obostrzenia wpłynęły na znaczącą redukcję
zatrudnienia
 spadek popytu na dobra
i usługi przyczynił się
do zmniejszenia płynności finansowej firmy,
co w efekcie rzutuje na
stan zatrudnienia personelu

PwC:
„Polski mikro,
mały i średni biznes
w obliczu pandemii
COVID-19. Przychody, płynność
i reakcja na
wstrząs”. Badanie
powstało we
współpracy
z SpotData oraz
CBM Indicator
Crowe, Contract
Administration
i TGC Corporate
Lawyers:
„Biznes
post-COVID-19”

 zakłócenia działalności
wynikające ze społecznej izolacji i zmiany zachowań klientów
 spadek przychodów
 opóźnienia w płatnościach klientów

3
W czasie epidemii ponad
80% pracowników skorzystało z możliwości pracy
zdalnej, jednakże nie obyło
się bez występujących barier:
‒ brak sprzętu elektronicznego
‒ brak zabezpieczeń
w dostępie pracowników
poza firmą
‒ brak regulacji, regulaminów świadczenia pracy
zdalnej
‒ specyfika wykonywanej
pracy
 ok. 60% badanych firm
z różnych sektorów
wdraża pracę zdalną
i/lub telepracę
 relatywnie najwięcej
firm wdraża pracę zdalną
w sektorze usług biznesowych

 ponad 70% respondentów zadeklarowało wykorzystanie pracy zdalnej
 prawie 12% badanych
negatywnie oceniło wpływ
możliwości pracy zdalnej

 prawie 13% przedsiębiorstw zadeklarowało
redukcję zatrudnienia
 w 10% firm ograniczono
wynagrodzenia

 ograniczenia inwestycyjne
 zmiana modelu biznesowego
 renegocjacje umów
z dostawcami
 przymusowe urlopy
aktualne i zaległe
 wymuszona innowacyjność
 wzmożona aktywność
windykacyjna
 przestój ekonomiczny

 ograniczanie zatrudnienia (ok. 37% badanych),
w tym zwolnienia pracowników
 stosunkowo najwięcej
działań ograniczających
zatrudnienie dotyczy
sektora przemysłowego
i usług konsumenckich
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cd. tabeli 3
1
Sedlak & Sedlak:
„Raport działań
firm w czasie
COVID-19”

2
 spadek przychodów
 płynność finansowa
wśród ponad połowy
badanych nie zmieniła
się
 ogólny spadek nastrojów dotyczących przyszłości

3
 96% firm natychmiast
wprowadziło pracę zdalną dla pracowników
umysłowych

Deloitte:
“Global Human
Capital Trends.
The social enterprise in a world
disrupted”

 doświadczenie wstrząsu w organizacjach,
które przed pandemią
nie były przygotowane
na funkcjonowanie
w tak ekstremalnych
warunkach
 zaskoczenie i nastawienie na strategię
przetrwania
 wyciąganie wniosków
przez kadrę zarządzającą

 przenoszenie pracowników do pracy zdalnej
jako element dbałości
o ich dobrostan
(wellbeing)
 wykorzystanie technologii do budowania „superzespołów”, czyli nowego
modelu pracy opartego
na współdziałaniu ludzi
i technologii

4
 20% badanych firm
zdecydowało się na
redukcję zatrudnienia,
a 64% zadeklarowało,
że w kolejnych miesiącach utrzyma obecny
poziom zatrudnienia
 35% ankietowanych
zamroziło budżet wynagrodzeń, a 15% na
początku pandemii planowało to zrobić,
 15% badanych zdecydowało się na obniżenie
budżetu wynagrodzeń
 wynagrodzenia jako
narzędzie wspierające
dobrostan pracowników
 wynagradzanie pracowników za ich gotowość
do zmian
 upatrywanie w kapitale
ludzkim szans na przetrwanie, a następnie
rozwój organizacji

Źródło: Na podstawie raportów biznesowych: Crowe Contract Administration & TGC Corporate
Lawyers (2020), Deloitte (2021), Devire (2020), PwC (2020), Sedlak & Sedlak (2020).

Na podstawie analizy raportów można dostrzec, że w początkowym etapie
pandemii badane przedsiębiorstwa odnotowały odmienne reakcje, czego w żadnym wypadku nie należy oceniać negatywnie, nawet jeśli konsekwencje dla
pracowników były najtrudniejsze i wiązały się z utratą pracy. Warto obserwować
i wdrażać rozwiązania benchmarkingowe w przedsiębiorstwie, idąc za przykładem doświadczonej organizacji, jaką jest np. Deloitte. W raporcie Deloitte’a
zebrano opinie kadry zarządzającej i HR-wców z przedsiębiorstw na całym
świecie, pokazujące, że kapitał ludzki jest niezbędnym czynnikiem umożliwiającym poradzenie sobie w sytuacji kryzysowej. Zatem jego „pozbywanie się” może oznaczać ograniczanie działań zaradczych i rozwojowych w organizacji. Z tym
wiąże się wniosek mówiący, że funkcja zarządzania zasobami ludzkimi we
współczesnych organizacjach staje się coraz ważniejszym obszarem, w którym
jednocześnie osoby sprawujące funkcje kierownicze stoją przed dużym wyzwaniem zmiany myślenia o ludziach w organizacji, których należy nie tylko postrzegać, ale również traktować jako najbardziej wartościowy zasób.
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4. Propozycje działań dla przedsiębiorstw
na czas kryzysu
Na podstawie wcześniejszej analizy raportów można sformułować propozycje działań, jakie powinny być wdrażane w organizacjach, aby ochronić je
w przyszłości przed potencjalnym ryzykiem wywołanym nie tylko przez pandemię, ale również inne czynniki, niezależnie od charakteru działalności przedsiębiorstwa. Poniżej przedstawiono wytyczne dla przedsiębiorstw w warunkach
niepewności:
1. Powołanie zespołu ds. zarządzania sytuacjami kryzysowymi organizacji –
zespół ten powinien być odpowiedzialny za sprawne i szybkie reagowanie na
pojawiające się problemy wymagające większej ostrożności w podejmowaniu
decyzji. W skład zespołu powinny wejść osoby posiadające umiejętności z poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa.
2. Ustalenie procedur, polityk mających na celu ocenę występującego ryzyka
oraz ustalenie działań łagodzenie zagrożenia – w przedsiębiorstwach międzynarodowych realizowane są plany utrzymania ciągłości operacyjnej w sytuacjach potencjalnego i występującego zagrożenia. W sytuacji braku takich
procedur oraz polityk należy powołać zespół audytorów bezpieczeństwa w celu
analizy i oceny krytyczności zasobów organizacji przede wszystkim zasobów
ludzkich, tak aby finalnie sporządzić dokument i zaprojektować działania będące „mapą, drogowskazem” łagodzenia występujących zagrożeń.
3. Ustalenie odpowiedniego dla działalności mechanizmu komunikowania
się w i poza organizacją – utrzymanie stabilnego poziomu komunikowania
się pomiędzy pracownikami oraz z partnerami zewnętrznymi jest wyjątkowo
istotne. Świadome zarządzanie komunikatami i informacjami, jakie udostępniane są w mediach, stanowi ważny element w celu uniknięcia negatywnej
opinii publicznej spowodowanej trudną sytuacją, kryzysem w przedsiębiorstwie. Organizacja może dodatkowo gromadzić informacje dotyczące epidemii
oraz analizować je tak, aby przygotować odpowiednie komunikaty ostrzegające przed występującym ryzykiem.
4. Tworzenie i utrzymanie odpowiednich warunków zdrowia psychicznego
i fizycznego pracowników – dokonanie analizy stanowisk pracowniczych
z perspektywy ergonomii i poczucia bezpieczeństwa. Umożliwienie pracownikom korzystania z elastycznych form/warunków pracy. Wprowadzenie systemów do elektronicznej formy realizowania spraw pracowniczych, np. urlopów, aby w miarę możliwości uniknąć kontaktu bezpośredniego, ograniczając
potencjalne zagrożenie zakażenia. Należy również, przy zachowaniu pełnej
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poufności informacji (zgodnie z regulacją GDPR), monitorować stan zdrowia
pracowników, a także zagwarantować bezpieczeństwo stanowiska pracy poprzez regularne sprzątanie i dezynfekcję pomieszczeń. Warto jeszcze dodać realizację szkoleń z obszaru bezpieczeństwa w czasie zagrożeń i sposobów ich zapobiegania.
5. Opracowanie planu utrzymania łańcuchów dostaw w czasie zagrożenia
ciągłości dostaw – w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstwa międzynarodowe zawczasu wprowadzają działania zaradcze, tak aby utrzymać ciągłość
produkcji poprzez podtrzymanie zdolności zaopatrzenia w surowiec. Podczas
realizowanego procesu zarządzania zapasami należy założyć wyższy wskaźnik
rotacji, wywołany mniejszą konsumpcją produkowanych dóbr wynikającą ze
wzrostu kosztów. Natomiast w przypadku produktów o dłuższym cyklu produkcyjnym, należy przygotować się na zwiększoną konsumpcję po czasie epidemii, tak aby uniknąć występowania deficytu towarowego w magazynach.
6. Weryfikacja postanowień umownych z klientami w sytuacji braku możliwości produkcyjnych – przedsiębiorstwa powinny zagwarantować możliwość zmiany warunków umowy z aktualnymi klientami. Jeżeli sytuacja tego
wymaga, to należy uwzględnić możliwość zawarcia nowej umowy oraz sporządzić szczegółową dokumentację na potrzeby ewentualnych postępowań
prawnych.
7. Uwzględnienie budżetu kryzysowego oraz mechanizmów wczesnego ostrzegania – sytuacja kryzysowa często wymusza na przedsiębiorstwach ponoszenie
dodatkowych nieplanowanych kosztów. Przedsiębiorstwa powinny utworzyć
budżet kryzysowy, aby zachować płynność i zadbać o bezpieczeństwo finansowe organizacji, zapewniając pokrycie należności względem dostawców
oraz przede wszystkim wypłat dla pracowników. Należy również monitorować
sytuację polityczno-gospodarczą w zakresie importu i eksportu z uwzględnieniem regionów kluczowych dla produkcji.
Realizacja wyżej wymienionych wytycznych może przyczynić się do poprawy strategicznego funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także może je ustrzec
przed niepożądanymi skutkami potencjalnych zagrożeń oddziałujących pośrednio i bezpośrednio na organizację.

5. Podsumowanie
W dobie globalnego kryzysu, jakim jest pandemia COVID-19, wiele przedsiębiorstw zostało postawionych w trudnej strategicznie sytuacji, podejmując
nierzadko pochopne decyzje, które są skutkiem braku jakiegokolwiek przygoto-
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wania czy prewencyjnego zabezpieczenia funkcjonowania wszystkich obszarów
działalności. Problem dotyczył przede wszystkim obszaru pracowniczego, którego (jak podają raporty) pandemia dotknęła najbardziej. Na podstawie przeprowadzonej analizy dostrzeżono koncentrację przedsiębiorców i menedżerów
na problemach związanych z zatrudnianiem ludzi, często wynikających z trudnej
sytuacji finansowej czy upadającego biznesu. Warto podkreślić, że prawidłowe
funkcjonowanie przedsiębiorstw uwarunkowane jest istnieniem wykwalifikowanego i zaangażowanego personelu. Jednocześnie trudne jest podtrzymanie tego
stanu w czasach kryzysu. Z każdym komunikatem wprowadzającym obostrzenia
niepewność zatrudnienia i ryzyko utraty pracy zwiększały się, co faktycznie
przejawiało się zmianami w stanie zatrudnienia i wynagrodzeniach oraz niechęci
do tworzenia nowych stanowisk. Takie działania wpływają negatywnie nie tylko
na pracowników, ale i na całe przedsiębiorstwo, które popada w coraz większe
kłopoty, nie radząc sobie z realizacją określonych zadań czy funkcji. Takie osłabienie organizacji mogą opanować tylko kompetentni menedżerowie, przywódcy, którzy zaangażują potencjał ludzki w działania zaradcze i opracują strategię
działania na przyszłość. Kluczem do sukcesu stanie się odpowiednia polityka
obejmująca działania zapobiegawcze i ochronne, dzięki którym przedsiębiorstwa
mogą zwiększyć szanse utrzymania płynności finansowej, a także przygotować
się do działania w nowych warunkach.
Jakub Kol – doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
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Strategic behavior of enterprises in uncertainty
conditions in the HRM area
Abstract: This article is a review of the strategic behavior of companies in human resource management (HRM) area under conditions of uncertainty, based on the example
of the COVID-19 pandemic. The spread of COVID-19 has prompted governments to
take extreme measures such as closing large social and economic sectors, creating global
pressure, and significantly impacting all areas of the economy. Relatively, start-ups and
small and medium-sized enterprises (SMEs) are the most affected. A crisis begins when
a paradigm does not function properly to explain the phenomena that have occurred.
Consequently, other approaches emerge that contribute to a reconsideration of the field.
During the crisis, many companies have been placed in a strategically difficult situation,
often making hasty decisions that are the result of a lack of any preparation or preventive
security of the functioning of all areas of activity. The problem primarily concerns the
area of employees, which (according to reports) has been most affected by the pandemic.
With each announcement of tightening restrictions, job insecurity and the risk of losing it
increased, which translated into a real increase in decisions to lay off employees and
a significant reluctance to create new positions and hire new staff. In this article used the
method of document analysis like a reports that are the result of quantitative research
among entrepreneurs. The aim of the analysis is to juxtapose issues that are a common,
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significant element of strategic management during the crisis in conditions of uncertainty, as well as to propose preventive actions for entrepreneurs. By implementing preventive and protective measures, enterprises can increase the probability of maintaining
financial liquidity, as well as help to prepare, through a properly prepared strategy, to
operate in new conditions.
Keywords: strategic behavior, crisis, corporate strategy, risk, uncertainty, human resources management.
JEL Classification: M51, D81.
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Abstract: Technological development has resulted in the digitization of many areas of
life. The modern society is particularly defined as the “information society”, because of
the fact that most of their activities take place on the Internet and thus the society is
information-dependent. The introduced governmental sanitary restrictions (also in terms
of the functioning of the economy) to limit the spread of the coronavirus caused that life
has shifted to a greater extent to the Internet sphere. The aim of the study is to determine
the potential impact of a pandemic on the virtualization of buying behavior. The conducted research is exploratory in nature and constitutes a valuable starting point for potential further directions of analyzes. The results of this study showed that excavating the
topic of the impact of the pandemic on buying behavior in the area of consumption virtualization is justified, because in all the analyzed product categories there was a statistically significant change in the form of purchases.
Keywords: virtualization, buying behavior, customer behavior, pandemic, COVID-19.
JEL Classification: D10, D12, E21.

1. Introduction
Contemporary socio-economic development is increasingly accompanied
by the progressive process of digitization, which covers many different areas of
life. Thus, due to far-reaching changes, modern society is often referred to as the
Cite as: Kubiczek, J., Derej, W., & Hadasik, B. (2021). Virtualization of Poles’ buying behavior
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information society (Demczuk, 2016). The basic technology that has contributed
particularly to digitization is a computer and the ability to connect it to the Internet (Dąbrowska & Janoś-Kresło, 2010, pp. 13-15). The information society, in
order to access information via the Internet, also uses portable devices such as
a smartphone, tablet, smartwatch, and even devices connected to the so-called
Internet of Things (IoT) apart from the computer in the traditional sense. Such
modern technologies are considered to be the digital marketing components
which are contemporarily used as the e-communication fundamentals (Chedda,
2019; Marie & Grybś, 2013). They also come in handy, because of its consumer
behavior-shaping character in terms of online purchasing processes.
In the 21st century, people live in a digital world, the forms of which continue to change as a result of the development of information technologies and
their new applications (Grybś-Kabocik, 2017). Technological changes are also
followed by changes in the ways of thinking and managing, which were also
present before – during the industrial revolution itself, or the existence of industrial or post-industrial society (Grybś-Kabocik, 2017; Patrzałek, 2014). Johnson
et al. (2001) underline that at the beginning of the 21st century one of the most
important roles in the already diversified commercial sphere is performed by
e-commerce as one of the key axes of multichannel trade.
Digitization, technological development and the possibilities of the Internet
significantly affect consumers and their behavior (Tarapata & Krzepicka, 2018).
A particularly important phenomenon in the context of the aforementioned
changes is the virtualization of modern consumer behavior (Patrzałek, 2014,
pp. 263-277). Kolny (2016) suggests that virtualization of consumer behavior
consists in meeting the needs through electronic means of communication, especially the Internet.
It is the process of virtualization that is a symbol of the information society
and changes in buying behavior in the 21st century. Virtualization provides remote and real-time monitoring, control, planning, and optimization (Verdouw et al.,
2016). Kucia (2014) stressed that although virtualization is widespread on a large
scale, the multidimensional character of this term implies the strong need for
further investigation, in particular scientific research and analysis in terms of the
notations associated with virtualization.
More and more research focus on people who grew up in the surrounding
digitization (Burgiel & Sowa, 2017). In the literature, this generation is most
often referred to as Z (next after Y). In addition, there are also alternative names,
such as the C generation (from the words “connected”, “communicating”, “con-
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tent-centric”, “computerized”, “community-oriented”, “always-clicking”), as well
as iGeneration, Gen Tech, Gen Wii, Net Gen, Digital Natives, Gen Next, Post
Gen (Bieleń & Kubiczek, 2020; Sowa & Zrałek, 2015; Żarczyńska-Dobiesz
& Chomątowska, 2014). It is worth noting that the representatives of the abovementioned generation obtain information in two ways: in real life and online
(Burgiel & Sowa, 2016). This also applies to the sphere of consumer goods.
The use of information and communication technologies (ICT) by producers in adapting their market offer in retail trade has a particularly significant
impact on the consumers’ purchasing behavior. Adapting a website or application in such a way as to be user-friendly causes that more and more purchasing
behavior of consumers is virtualized (Kucharska, 2015). One of the studies dealing more broadly with the issue of consumer virtualization is the research conducted by Kucharska and Malinowska (2019), where they identified the possibilities of customer service virtualization in retail trade, presented of selected
solutions in this area and recognized of customer behavior in the field of customer service virtualization. It is vital to define the determinants shaping the
purchasing process. Social factors, especially interpersonal influence, play an
immensely salient issue (Burgiel, 2010). Moreover, Hoque, Ali, and Mahfuz
(2015) note that consumer attitudes toward shopping in the online sphere is usually shaped by two pivotal factors: one is trust, and another is perceived benefits.
Rahman et al. (2018) in the exploratory part of their study also mention further
factors formatting consumer attitudes towards online purchases, i.a.: information
quality, merchandise attribute, website design, customer service, payment security/privacy self-consciousness, or state of mind. In addition to traditional online
stores, among modern forms of online shopping, there is also social commerce
as a segment of e-commerce (i.e. online stores associated with social networks),
which is characterized primarily by irrational and impulsive behavior among
buyers (Chung, Song, & Lee, 2017).
Knowledge and understanding of the market behavior of consumers is the
basic aspect of the company’s success (Burgiel & Kieżel, 2000). At the same
time, perceiving the need and managing knowledge about their clients is associated with the implementation by enterprises of more and more complex IT systems. This poses challenges in information management and advanced big data
analytics (BDA), in particular in acquiring customer insight (Mach-Król & Hadasik, 2021). However, with help of such modern technologies like BDA or
aforementioned Internet of Things, also in connection with artificial intelligence
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(AI) approach, an enormous amount of data can be processed and therefore consumer insight can be wringed on-the-go (Kaczorowska-Spychalska, 2018).
At the beginning of the 21st century, Kisielnicki (2002) noticed that virtualization can be seen as a business strategy. Nowadays, the company’s activity on
the Internet is a recognized and widespread standard, and the digitization process
itself implies many benefits for its active participants. However, running a business is associated with high costs, and consumers themselves are not always able
to use the Internet. Hence, the significant role of the activities of public institutions, including international organizations such as the European Union, that
support digitization, which in turn leads to the reduction of digital inequalities
and an increase in the number of Internet users (Dziembała, 2021; Dziembała
& Kłos, 2021).
The outbreak of the SARS-CoV-2 coronavirus pandemic has had many impacts on society. In addition to issues directly and indirectly related to health, the
pandemic has had social, economic, and development consequences (McNeely,
Schintler, & Stabile, 2020). The introduced lockdown, aimed at stopping the
growth of new coronavirus infections, has significantly limited the functioning
in many sectors of the economy, translating into the virtualization of the activities of many institutions (Wnukowski, 2020), like healthcare (Mishkind, Shore,
& Schneck, 2021), education (Affouneh, 2021; Cicha et al., 2021; Rizun & Strzelecki, 2020), or culture (Kantor & Kubiczek, 2021).
The pandemic also uprose the perceived, i.a., by Włodarczyk (2015) the
problem of consumer market behaviors in the age of globalization. Nowadays,
“new consumption” becomes even more important and up-to-date subject of study,
as well as requiring further investigation. Understanding how consumers buy
online and what they buy, as well as the determinants of it, is still a popular area
of research (Kucia, 2014). Subsequent studies fill this research gap, but due to
the outbreak of the pandemic, it was naturally widened.
The aim of the study is to determine the potential impact of the pandemic
on the virtualization of buying behavior. In order to achieve it, the following
research questions were posed:
 Which product groups were purchased online before the pandemic, and which
were bought online?
 How has the pandemic affected the form of shopping in these categories?
 Has purchasing process become virtualized in all groups?
The research conducted is exploratory in nature and constitutes a point for
further research, setting its potential directions.
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This work consists of the following parts. Section 2 contains a description
of the research methodology, along with the characteristics of the research sample,
where its structure is presented. Section 3 focuses on the results of the study, which
compares consumer behavior before and after the outbreak of the pandemic.
This section also includes summary tables with descriptive statistics data and the
interpretation of the results. Section 4 is a summary of the whole study, with
a brief discussion, limitations, and an indication of further research directions.

2. Methodology
The research tool was a survey questionnaire, which was shared in various
student groups of the University of Economics in Katowice (CAWI method). Its
filling was possible from May 12. to June 24., 2021. The questionnaire was completed by 120 respondents.
The respondents were asked to determine on a 7-point scale how often they
buy products from a given category in the period before and after the outbreak of
the pandemic, where “–3” meant more often stationary, “0” – as often stationary
as online, “3” – more often online. The products were divided into 13 categories:
books, CD/DVDs, computer & accessories, public transportation tickets, clothing,
footwear, perfumes & cosmetics, household appliances & electronics, home furnishings, pharmaceutical products, building materials, detergents, consumer chemistry, groceries. Then, three ranges were specified: more offline (from –3 to –1), both
equally (0), more online (from 1 to 3).

2.1. Characteristics of the sample
Identifying the characteristics of the sample is the first step in analyzing the
collected responses. As many as 72 women and 48 men took part in the survey,
which is 60% and 40% of the respondents, respectively. Moreover, 94 respondents came from Generation Z (born after 1995), the rest were representatives of
the older generation – Y (born between 1980 and 1994).
Another characteristics of the respondents was the level of their studies (see
Figure 1). People studying at a given degree are compared in Table 1 with the
type of the respondents’ studies, which gives a broader picture of the sample in
terms of the type of studies. Most of the respondents studied at the first degree,
of which over 68% were full-time studies. The smallest group of respondents
were representatives of part-time studies on the II degree (master’s).

Jakub Kubiczek, Wojciech Derej, Bartłomiej Hadasik

36

Figure 1. Sample characteristics by respondents’ level of education
Source: Authors’ own study.

Table 1. Level of education vs. type of the respondents’ studies
I degree (bachelor’s, engineering)
II degree (master’s)
overall

part-time
23
32%
3
8%
26
23%

50
35
85

full-time
68%
92%
77%

73
38
111

overall
100%
100%
100%

Source: Authors’ own study.

The next questions concerned the respondents’ place of residence and their
financial situation. The results are presented in Figure 2 and Figure 3, respectively.

47%

0%

10%

20%

34%

30%

40%

City over 100,000 residents

50%

70%

80%

City below 100,000 residents

Figure 2. Place of residence of respondents
Source: Authors’ own study.

60%

19%

90%
Village

100%
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Almost half of the respondents live in large cities with over 100.000 residents. In turn, 34% of the respondents are people living in the cities below
100.000 residents. The remaining 19% live in the villages.
The respondents’ financial situation varies. As many as 7.5% of respondents assess their situation below the average, while 87.4% say that their financial
situation is at least average. 5% of the respondents refused to answer this question.
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

38,3%

38,3%

10,8%

7,5%

below the
average

5,0%

average

above average

definitely above refusal to answer
average

Figure 3. The financial situation of the respondents
Source: Authors’ own study.

3. Results
The proportion of replies in individual form of purchasing (more offline,
both equally, more online) was calculated based on participants’ responses, both
before and after the pandemic’s emergence. The results are presented in Table 2.
Table 2. The form of shopping before and after the outbreak of a pandemic
in a given product category [in %]

books, CD/DVDs
computer & accessories
public transportation
tickets
clothing
footwear

before
after
before
after
before
after
before
after
before
after

more offline
41.9
24.3
42.0
32.1
51.4
40.0
62.5
34.7
63.9
39.1

both equally
20.5
18.3
21.4
19.6
21.1
12.0
15.8
17.8
16.0
19.1

more online
37.6
57.4
36.6
48.2
27.5
48.0
21.7
47.5
20.2
41.7
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Table 2 cont.

perfumes & cosmetics
household appliances
& electronics
home furnishings
pharmaceutical products
building materials
detergents
consumer chemistry
groceries

before
after
before
after
before
after
before
after
before
after
before
after
before
after
before
after

more offline
66.1
45.2
59.3
46.2
70.5
53.6
84.7
75.2
82.4
70.2
87.4
83.6
85.8
80.4
91.7
87.4

both equally
19.5
16.5
13.0
19.2
17.0
13.6
11.0
12.0
13.9
21.2
9.2
7.8
8.0
12.5
7.5
7.6

more online
14.4
38.3
27.8
34.6
12.5
32.7
4.2
12.8
3.7
8.7
3.4
8.6
6.2
7.1
0.8
5.0

Source: Authors’ own study.

Before the pandemic over 90% of respondents stated that they purchase of
groceries in brick-and-mortar stores. After the outbreak of the COVID-19 pandemic this fraction decrease to 87.4%. Before pandemic 0.8% of respondents
preferred to shop groceries in the Internet, while in the pandemic it is 5%.
Respondents still make purchases of consumer chemistry, detergents, building materials and pharmaceutical in stationary stores. 85.1% on average of respondents purchased from these categories in stationary stores before the
COVID-19 pandemic, while 4.4% (on average) of respondents made purchases
in these categories on the Internet. After the outbreak of the COVID-19 pandemic 77.4% on average of the respondents made purchases from these categories in
stationary stores, what means 7.7 pp less than before.
Based on the presented results, it can be seen that there is a significant difference between the changes before and after the outbreak, depending on the
product category. The smallest increase in online purchases was recorded in the
“consumer chemistry” category (0.9 pp), while the largest in the “clothing” category (25.8 pp). This leads to the aspect of varied sensitivity of products to the
form of sale, i.e. in particular to the increase in online sales after the outbreak of
the pandemic.
It is worth noting that the categories of books, films, CDs/DVDs, computer
& accessories, and public transportation tickets show three distinct types of indi-
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viduals: those who prefer stationary shopping, those who prefer online shopping,
and those who are ambivalent. Furthermore, more than one-fifth of respondents
buys products from these categories in a stationary store as well as online.
There is also a noteworthy change in respondents’ preferences for shopping
locations in the following categories during the pandemic: footwear, clothing,
public transportation tickets, computer & accessories and books, CD/DVDs. The
majority of people intended to buy at brick-and-mortar stores before the pandemic, but now, during the COVID-19 pandemic, they prefer to shop online.
The observed changes were then examined for statistical significance using
non-traditional data analysis approaches. The results of a bootstrap test with
N = 1000 replicates are provided in Table 3.
Table 3. The form of shopping before and after the outbreak of a COVID-19 pandemic
in a given product category (tests)
The COVID-19
pandemic
groceries
detergents
clothing
footwear
computer and
accessories
household
appliances
and electronics
home furnishings
building materials
pharmaceutical
products
perfumes
and cosmetics
books, films, CDs
consumer chemistry
tickets for public
transport

Difference in means

t

df

p-value

before
–2.68
–2.48
–0.97
–1.20

after
–2.38
–2.06
0.29
–0.07

actual
–0.297
–0.419
–1.255
–1.132

bootstrap
–0.265
–0.434
–1.193
–0.976

–3.406
–3.677
–6.271
–6.496

118
115
117
114

0.021
0.026
<0.001
<0.001

–0.28

0.38

–0.661

–0.590

–4.512

108

<0.001

–0.93

–0.42

–0.503

–0.578

–3.517

102

0.004

–1.59
–2.24

–0.68
–1.69

–0.907
–0.548

–0.880
–0.518

–5.156
–3.781

108
103

<0.001
0.002

–2.27

–1.77

–0.502

–0.434

–3.703

116

0.009

–1.36

–0.19

–1.165

–1.012

–5.721

114

<0.001

–0.07
–2.22

0.83
–1.90

–0.903
–0.319

–0.892
–0.325

–4.981
–3.055

113
111

<0.001
0.015

–0.42

0.28

–0.702

–0.843

–4.260

98

<0.001

Source: Authors’ own study.

Changes in the mean scores are significant at the significance level of 0.01
for the following categories: clothing, perfumes and cosmetics, footwear, books,
films, CDs, home furnishings, public transportation tickets, computer and accessories. All changes are statistically significant at the significance level of 0.05.
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As a result, it can be argued that the location where the products in all categories
are purchased has changed significantly.
The most significant alterations were observed in terms of purchasing products related to personal appearance. Following the outbreak of the COVID-19
pandemic, respondents were more likely to shop for clothes, shoes, perfumes,
and cosmetics online. The smallest changes were noticed in the case of purchases from areas such as consumer chemistry, groceries, and detergents goods.

4. Conclusions
The SARS-CoV-2 coronavirus pandemic has caused changes in the functioning of societies, also in the area of the form of making purchases. The government restrictions introduced had a significant impact on the dynamization of
the progressing process of virtualization. Companies must understand buying
behavior in order to successfully match their offer and enable the purchase of
their products and services.
The results of this study showed that deepening the topic of the impact of
the pandemic on buying behavior in the area of consumption virtualization is
justified, because in all the analyzed product categories there was a statistically
significant change in the form of purchases. It has been shown that consumers
had to change their habits due to the emergence of a new and unpredictable pandemic situation, causing purchasing uncertainty. Due to the ubiquitous and severe lockdown, consumers had to move their activity to the Internet sphere, because many industries had to close their brick-and-mortar stores. In connection
with the fact that stores with basic necessities ensuring subsistence (such as grocery stores, household chemicals stores, or pharmacies) had to remain open, the
smallest fluctuations in purchasing habits are also noticeable in these industries.
The limitation of the study is that the conducted research cannot be generalized to the entire population, as the sample was selected non-randomly. Nonetheless, this is the starting point for future research that could focus on the impact of the pandemic on Poles’ buying behavior.
The direction of future research may be the comparison of the results presented in this paper with the newly conducted survey in the near future. Full
economic lockdown is not expected to occur as severely as it does right after the
outbreak of the pandemic, so it can be explored whether consumers will revert to
pre-coronavirus habits or whether the change of habits will remain sustained.
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Streszczenie: Promowanie masowych dóbr luksusowych w Internecie jest tematem
nowym i szybko zyskującym na popularności. Internet ułatwia promocję, sprzedaż i pozyskiwanie wiedzy o klientach oraz trendach na rynku, a do tego ma zasięg globalny. Marketing produktów luksusowych charakteryzuje się unikatowymi zasadami, które określa
się mianem odwróconych. Oznacza to, że jest on przeciwieństwem promocji dóbr masowych, ponieważ częstymi zabiegami marketingowymi są podwyższanie ceny oraz
ograniczanie dostępności produktów. Nieodpowiednie działania promocyjne mogą nieść
za sobą niepożądane przez firmy skutki, takie jak utrata luksusowego charakteru lub
niechęć klientów do marki. Celem artykułu było rozpoznanie specyfiki masowych dóbr
luksusowych oraz działań marketingowych z nimi związanych, prowadzonych w Internecie, a także rozpoznanie znaczenia marketingu online w kreowaniu postrzegania masowych marek luksusowych przez klientów. Aby tego dokonać, przeprowadzono badania
pierwotne za pomocą kwestionariusza ankietowego. Po analizie wyników stwierdzono,
że tego typu marketing wpływa pozytywnie na rozpoznawalność marki wśród konsumentów i nie pozbawia jej luksusowego charakteru. Reklamy budzą w odbiorcach przede wszystkim pozytywne emocje i nie zniechęcają do kupowania produktów danej marki
luksusowej. Respondenci w szczególności zwrócili uwagę na promocje masowych marek luksusowych za pomocą takich mediów społecznościowych jak Facebook i Instagram, a w reklamie – na obecność ambasadorów marek oraz oprawę graficzną.
Słowa kluczowe: dobra luksusowe, masowe dobra luksusowe, marketing internetowy,
marketing online.
Kod JEL: M310, M370.
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1. Wstęp
Szybki rozwój technologii oraz rosnąca popularność Internetu sprawiły, że
przedsiębiorcy częściej rozpoczynają działalność i prowadzą zarówno marketing, jak i promocję swoich produktów online. Dzięki takim działaniom firmy
przy niskich nakładach finansowych mogą uzyskać zasięg globalny, a także
zwrócić na siebie uwagę konsumentów. Szerokie grono potencjalnych klientów,
bogaty wachlarz narzędzi marketingowych i sprzedażowych sprawiły, że na
rynku istnieje duża konkurencja, a marki aby pozyskać i zatrzymać konsumenta,
zmuszone są do prowadzenia kampanii marketingowych w Internecie. Wykorzystanie narzędzi marketingowych online umożliwia markom precyzyjniejsze zbieranie informacji o zmieniających się gustach klientów oraz trendach na rynku.
Marki mogą śledzić reakcje odbiorców, którzy nie tylko są obserwatorami, lecz
mogą również reagować i wyrażać swoją opinię na temat produktów i kampanii
marketingowych marek. Daje to firmom możliwość zbierania dużej ilości informacji, szybkiego reagowania i dostosowywania się do gustów klientów i wymagań rynku (Śliwińska, 2002, s. 20).
Internet to medium, które jest trudne w kontrolowaniu. Trudności te wynikają z jego globalnego charakteru, szybkiego i niekontrolowanego obiegu informacji, a także olbrzymiej konkurencji, ponadto jest to medium o charakterze
masowym, na skutek czego przez długi czas nie obserwowano działań marek
luksusowych online. Argumentem przeciw promowaniu się i sprzedaży produktów w Internecie była obawa przed utratą wizerunku i chęcią zachowania aury
niedostępności. Ponadto marki luksusowe uważały, że rozszerzenie sprzedaży
online może doprowadzić do kanibalizacji sklepów stacjonarnych. Jednak zmieniające się gusta klientów i powszechność Internetu wymusiły na tego typu markach rozpoczęcie działalności w tym medium (Constantinides, 2004, s. 111).
Obecnie w Polsce prawie 60% zakupów produktów luksusowych dokonywanych jest przez Internet, zatem promocja online stała się istotnym elementem
działalności marek luksusowych (KPMG, 2020, s. 64).
Celem artykułu było rozpoznanie specyfiki dóbr luksusowych masowych
oraz działań promocyjnych prowadzonych w Internecie, a także rozpoznanie
znaczenia marketingu online w kreowaniu postrzegania marek luksusowych
masowych przez klientów. Ten obszar badawczy jest szczególnie aktualny, ponieważ rozwój i upowszechnienie Internetu trwają od roku 2000, a termin masowych dóbr luksusowych funkcjonuje w literaturze od ponad dekady. Zatem
obecność masowych marek luksusowych w Internecie i promocja tych produk-
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tów jest zjawiskiem nowym i słabo zbadanym, jednak w ostatnim czasie zyskuje
coraz większą popularność. Problemem badawczym analizowanym w artykule
było rozpatrzenie wpływu promocji masowych marek luksusowych na wizerunek firmy oraz wykazanie efektywnych form reklamowania się. Istotne było
także zbadanie stosunku klientów do marek luksusowych masowych promujących się w Internecie. Założono, że promocja marek luksusowych zwiększa rozpoznawalność marki, jednocześnie nie zniechęcając do niej klientów.

2. Przegląd literatury
Literatura wykorzystana w artykule dotyczy zagadnienia dóbr luksusowych
i marketingu tego typu dóbr w Internecie. W celu kompleksowego objaśnienia
wykorzystano zarówno pozycje ciągłe, jak i zwarte w językach polskim i angielskim. Użyto także informacji dostępnych na stronach internetowych. Wykorzystana w artykule literatura jest nowa i aktualna. Do najbardziej znanych publikacji dotyczących marketingu dóbr luksusowych należą prace autorstwa Heinego
(2012) oraz Kapferera (1997). Do scharakteryzowania dóbr luksusowych i ich
promocji wykorzystano także pozycje literaturowe polskich autorów (Dryl, 2012;
Stępień, 2019; Trawka, 2020). Analizą rynku dóbr luksusowych zajmują się m.in.
Delloite, KPMG oraz Bain&Company. Informacje i statystki niezbędne do charakterystyki konsumentów dobór luksusowych w Polsce zaczerpnięto z przeprowadzanych przez KPMG raportów z lat 2020 i 2021 na temat rynku dóbr
luksusowych w Polsce.

2.1. Marketing masowych marek luksusowych w Internecie
2.1.1. Dobra luksusowe a masowe dobra luksusowe
jako przedmiot badań
Pojęcie dóbr luksusowych w ekonomii pojawia się w ujęciu mikroekonomicznym i opisywane jest za pomocą dochodowej elastyczności popytu E. Engela
oraz paradoksu veblenowskiego. Dla tego rodzaju dóbr elastyczność dochodowa
popytu przyjmuje wartości dodatnie i jest większa od jedności. Oznacza to, że
wielkość popytu rośnie szybciej niż poziom dochodów ludności. Popyt ten jest
wysoce elastyczny, ponieważ nie ma górnej granicy zapotrzebowania. Natomiast
paradoks veblenowski polega na tym, iż wielkość popytu na tego typu dobra
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rośnie wraz ze wzrostem ich ceny, co jest niezgodne z prawem popytu, dlatego
stanowi paradoks. Ponadto konsumpcja dóbr luksusowych określana jest mianem ostentacyjnej (ang. conspicuous consumption) i ma świadczyć o statusie
konsumenta. Są to produkty o wysokiej cenie i marży, dobra te często występują
w niedoborach. Dobra luksusowe cechuje acykliczność, czyli zachowują swoją
wartość niezależnie od fazy cyklu koniunkturalnego (Milewski & Kwiatkowski,
2006, s. 46).
W literaturze można znaleźć wiele definicji tego pojęcia, a wyznaczenie
konkretnych kryteriów opisujących dobra jako luksusowe jest niezwykle trudne,
ponieważ postrzeganie samego luksusu jest kwestią indywidualną i subiektywną.
Trudno zatem wyznaczyć wyraźną granicę pomiędzy dobrami luksusowymi a masowymi. Istnieją jednak specyficzne cechy, które pomagają w klasyfikacji tego
typu dóbr. Według J. Kapfera są to dobra o wysokiej cenie i jakości. Cechuje je
unikatowość, niepowtarzalność i wyjątkowość, przez co nie można ich ze sobą
porównywać. Są to produkty o niespotykanym designie i estetyce. Dobra te są
rzadkie, niedostępne dla masowego klienta, lecz produkowane dla wąskiej grupy
najzamożniejszych klientów, co dodatkowo podkreśla ich niepowtarzalny charakter. Często produkty luksusowe wytwarzane są przez firmy o bogatej historii
i rodowodzie. Dobra luksusowe dają jego posiadaczowi dodatkową przyjemność
z ich konsumpcji, jednak nie są niezbędne do jego egzystencji, charakteryzuje je
zatem zbytkowość. Posiadanie tego typu dóbr często wiąże się z manifestowaniem statusu społecznego, pozycji zawodowej bądź sukcesu (Kapferer, 1997,
s. 251-254).
Z kolei KPMG, firma zajmująca się świadczeniem usług doradczo-audytowych, w swoich raportach dotyczących rynku dóbr luksusowych publikowanych
corocznie definiuje dobra luksusowe jako „każde dobro (w tym także usługę)
opatrzone marką powszechnie uznawaną za luksusową na danym rynku lub takie, które ze względu na swoją specyfikę (unikalność, wysoką cenę) nabiera
luksusowego charakteru” (KPMG, 2019, s. 8).
Dobra luksusowe można także opisać za pomocą poziomu ich wartości luksusowej określonej przez takie cechy, jak wysokość ceny, stopień niedostępności
oraz jakość wykonania. W celu ich zobrazowania stworzono piramidę luksusu,
która na poszczególnych poziomach przedstawia przedziały ułatwiające klasyfikację dóbr luksusowych. W literaturze istnieje wiele propozycji piramidy luksusu, różniących się liczbą i nazewnictwem poszczególnych poziomów. Klasyfikacja dóbr i marek do poszczególnych poziomów także jest bardzo subiektywna.
Rysunek 1 przedstawia jedną z piramid luksusu.
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Rysunek 1. Piramida dóbr luksusowych
Źródło: Na podstawie: Stępień (2019, s. 138-139).

Na szczycie piramidy znajdują się dobra, klasyfikowane jako griffe. Ich cena jest bardzo wysoka, a produkty niezwykle rzadkie i trudno dostępne. Często
są to dobra wykonywane na zamówienie dla wąskiej grupy odbiorców. Cechuje
je najwyższe, mistrzowskie wykonanie oraz najlepszej jakości materiały. Im
niższy poziom piramidy, tym dobra stają się tańsze, bardziej dostępne, a ich
wykonanie jest gorszej jakości. Nazwa kolejnego poziomu to absolutny luksus.
Zalicza się do niego dobra, których wykonanie jest utrzymane na bardzo wysokim poziomie, a produkty posiadają nieprzeciętne walory estetyczne, jednak są
one bardziej dostępne niż dobra klasyfikowane jako griffe. Poniżej znajduje się
aspirujący luksus zwany też popularnym. Dotyczy on produktów o wyższej cenie niż dobra masowe, które są dostępne dla stosunkowo szerokiego grona odbiorców. Dobra popularnego luksusu mają wywoływać wśród klientów poczucie
wyjątkowości i elitarności. Do najniższego poziomu należą produkty, które
znajdują się na pograniczu dóbr masowych i luksusowych. Określa się je mianem masowych dóbr luksusowych (z ang. luxury for masses) bądź masstige.
(Heine, 2020). Są to produkty dostępne dla dużej grupy odbiorców, a ich jakość,
wykonanie i cena są wyższe niż dóbr masowych, jednak niższe od dóbr luksusowych. Klientami tego typu dóbr są zazwyczaj osoby należące do klasy średniej, aspirujące do wyższej klasy społecznej. Zarówno dobra, jak i marki należące do tej kategorii częściej się promują po to, by zachęcić do ich kupna większą
liczbę klientów, co jest niespotykane w przypadku wyższych poziomów luksusu
(Stępień, 2019, s. 138).
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Z roku na rok rośnie liczba osób, których zarobki są wysokie, przez co rośnie też grupa potencjalnych klientów marek luksusowych. Dzięki temu w Polsce
można zauważyć wzrost wielkości rynku dóbr luksusowych. Na wzrost zamożności Polaków wpływa przede wszystkim dobra koniunktura, niskie bezrobocie
oraz dynamicznie wzrastające zarobki. Według danych przekazywanych corocznie przez KPMG (2021) rynek tego typu dóbr w Polsce osiągnął w I połowie
2020 r. wartość 24 mld PLN. Stanowi to wynik o 4,9% niższy niż w roku poprzednim, a biorąc pod uwagę wybuch globalnej pandemii COVID-19, nie jest
to relatywnie duży spadek.
Najszybciej rozwijającymi się sektorami rynku dóbr luksusowych w Polsce
są usługi hotelarskie i SPA, a największym segmentem – samochody luksusowe
i premium. Dobra luksusowe Polacy postrzegają przede wszystkim przez pryzmat marki, jednak zwracają także uwagę na wygląd i jakość produktów (KPMG,
2020).
KPMG dzieli konsumentów tego typu dóbr ze względu na osiągane miesięczne zarobki brutto na osobę. Przedziały zarobków, według których klasyfikuje się osoby jako zamożne, bogate i bardzo bogate, zmieniają się. W raporcie
z 2020 r. prezentowały się następująco (KPMG, 2020):
 osoby zamożne – ich zarobki miesięczne przekraczają 7100 PLN brutto,
 osoby bogate – ich zarobki miesięczne przekraczają 20 000 PLN brutto,
 osoby bardzo bogate – ich zarobki miesięczne przekraczają 50 000 PLN brutto.
Dla Polski przedziały, według których klasyfikuje się kluczowych odbiorców dóbr luksusowych, nie uległy zmianie od 2017 r. Łączne dochody osób
zarabiających powyżej 7,1 tys. PLN brutto miesięcznie w 2019 r. wyniosły
174,2 mld PLN, a ich liczba wynosiła 265,4 tys. osób. Natomiast średni miesięczny zarobek osób bardzo bogatych w tym roku wyniósł 192,6 tys. PLN brutto.
KPMG wyróżnia także grupę osób, która jest w posiadaniu przynajmniej
1 mln USD w płynnych aktywach netto, czyli gotówce lub depozytach. Jest ona
nazywana grupą osób posiadających wysoką wartość aktywów netto – HNWI
(ang. High Net Worth Individuals). Niezmiennie najwięcej osób osiągających
w 2020 r. wysokie zarobki mieszka w województwie mazowieckim. W Polsce
konsumentami dóbr luksusowych częściej są osoby młode, czyli mające od 18
do 35 lat, niż osoby powyżej 50. roku życia. Dokonują one zakupów dóbr luksusowych głównie przez Internet, a działania tego typu marek śledzą przez media
społecznościowe.

50

Sylwia Wajnbrener

2.1.2. Narzędzia marketingu online masowych dóbr
luksusowych
Marketing marek luksusowych nazywany jest odwróconym bądź paradoksalnym, ponieważ w celu promowania dóbr luksusowych stosuje się odmienne
zasady niż podczas promocji dóbr masowych. Paradoks wynika z zależności: im
dobro jest bardziej luksusowe, tym jest ono rzadziej spotykane i mniej promowane. Działania tego typu mają istotny wpływ na klientów, których zainteresowanie marką i produktem rośnie tym silniej, im dobro jest bardziej unikalne
i rzadkie. Konsumenci produktów luksusowych to osoby o bardzo wysokich
dochodach oraz wygórowanych wymaganiach, dlatego oprócz podstawowej
funkcjonalności produktu oczekują od niego wysokiej wartości dodanej. Może
nią być niesamowite doświadczenie związane z procesem zakupu, wyróżnienie
społeczne czy prestiż (Sienkiewicz, 2021).
Kampanie marketingowe marek luksusowych opierają się na kilku zasadach. Pierwszą z nich jest podwyższanie ceny lub utrzymywanie jej na jednakowym, wysokim poziomie. Stosuje się tutaj odmienne zasady niż w przypadku
dóbr masowych, gdzie częstą praktyką jest stosowanie obniżek i promocji.
W przypadku dóbr luksusowych wyższa cena wpływa na zwiększenie wielkości
popytu na dany produkt. Zazwyczaj w kampaniach sygnalizuje się także wysokie koszty poniesione na produkcję, co ma świadczyć o jakości użytych materiałów i staranności samego wykonania (Dryl, 2012, s. 55-57).
Cechą charakterystyczną marketingu dobór luksusowych jest ograniczanie
dostępności produktów i podkreślanie ich rzadkości. Ma to na celu wywołanie
wokół produktu i marki aury unikalności i niedostępności. Sam proces zakupu
również jest specyficznym doświadczeniem, ponieważ firmy starają się utrudnić
klientowi zakup produktu (Dryl, 2012, s. 55-57). Dzięki przeszkodom i utrudnieniom występującym podczas zakupu nabywca może czuć się wyróżniony,
wchodząc w posiadanie takiego dobra. Warto zwrócić uwagę, że podczas procesu zakupu obsługa oprócz dbania o satysfakcję klienta często sprawdza, czy
spełnia on oczekiwania i wymagania stawiane przez markę luksusową (Poradnik
przedsiębiorcy, 2020).
Marki, aby pozostać widoczne dla konsumentów, stosują różne strategie
i schematy, które dostosują do swoich potrzeb. Często schematy te są łączone ze
sobą. Jednym z nich jest nawiązywanie współpracy z artystami w celu nadania
statusu sztuki produkowanym dobrom i pokazanie potencjalnym klientom, że ich
działalność ma wpływ na kulturę. W celu zainteresowania oraz zbudowania z klien-
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tami wyjątkowej więzi organizują wystawy, na których prezentują historię i rodowód marki. Przedstawiają też proces jej powstawania i kultywowania oraz
podkreślają, że ich produkty mają miano kultowych. Nierzadko wykorzystywanym narzędziem marketingowym jest storytelling, czyli opowiadanie historii,
która zaciekawi klienta i przeniesie go w świat marki. Może ona odnosić się do
jej rodowodu lub przekazywać inne treści w taki sposób, aby wzbudzić ciekawość, a nie przytłoczyć nimi odbiorcę. Częstym zabiegiem stosowanym w celu
zwiększenia rozpoznawalności marki jest współpraca z ambasadorami, czyli znanymi, publicznymi osobami, lub promowanie się na wydarzeniach sportowych
(Trawka, 2020, s. 10-134).
Marki dla przyciągnięcia uwagi, zachęcenia konsumenta i nawiązania z nim
relacji posługują się narzędziami marketingowymi. Są to środki stosowane w kampaniach, pozwalające na osiągnięcie założonego celu. Do podstawowych narzędzi marketingowych należą: cena, produkt, dystrybucja i promocja. Marki luksusowe każdym z tych narzędzi posługują się w unikatowy sposób, co zostało
zaprezentowane powyżej. W artykule skupiono się na działaniach promocyjnych
masowych marek luksusowych, ponieważ charakterystyczne dla tego segmentu
dóbr luksusowych jest intensyfikowanie przekazów promocyjnych. Internet
natomiast daje nowe możliwości w kreowaniu multimedialnego przekazu. Promocja online nie tylko umożliwia firmom komunikowanie konsumentom i innym interesariuszom o dostępnych produktach i usługach, ale także pozwala na
nawiązanie interakcji pomiędzy przedsiębiorstwem a konsumentem. Komunikacja nawiązywana jest poprzez ocenę działań i produktów firmy oraz wyrażenie
opinii na ich temat, co jest bardzo ważnym i wartościowym źródłem informacji
dla firmy (Chaffey, 2006, s. 243). Firmy mogą skorzystać z różnorodnych narzędzi w celu wygenerowania niepowtarzalnego przekazu, który zachęci klienta
do zapłacenia większej ilości pieniędzy za masowe dobro luksusowe. Tymi narzędziami mogą być social media, czyli portale takie jak Facebook, Instagram,
YouTube, a także oficjalne strony marek, które pozwalają na nawiązanie dwustronnego kontaktu pomiędzy marką a klientem oraz umożliwiają dostarczenie
mu treści w różnych formach, np. fotografii, wideo czy tekstu.

3. Metodyka badania
W celu zbadania skutecznych narzędzi marketingu marek luksusowych
w Internecie oraz rozpoznania znaczenia marketingu online w kreowaniu postrzegania marek luksusowych masowych przez klientów wykorzystano badanie
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pierwotne w formie kwestionariusza ankietowego. Wybrano tę metodę badawczą ze względu na możliwość podziału badanych w na grupy w szczególności
uwzględniające wiek oraz dochody, a także poznanie ich opinii na temat działań
marketingu marek luksusowych online. Badania zostały przeprowadzone po to,
aby przedstawić efektywne formy promocji marek luksusowych masowych
w Internecie oraz wpływ reklam na kreowanie wizerunku marki. Na początku
badań założono, że promocja online masowych marek luksusowych zwiększa
ich rozpoznawalność, jednocześnie nie zniechęcając do nich klientów.
Link do kwestionariusza został zamieszczony na forach internetowych i w mediach społecznościowych, takich jak Facebook i Twitter. Formularz składał się
z 27 pytań podzielonych na dwie części oraz metryczki. Pytania i przedziały
zawarte w metryczce były wzorowane na pytaniach zastosowanych podczas
badania rynku dóbr luksusowych w Polsce przez KPMG w 2020 r. Pierwsza
cześć kwestionariusza odnosiła się do definicji dóbr luksusowych, natomiast
druga – do charakterystyki działań marketingowych masowych marek luksusowych w Internecie.
W badaniu wzięło udział 111 respondentów, z czego 3/4 stanowiły kobiety,
ponieważ znacznie częściej są one użytkownikami social mediów. Ankietowani
zostali podzieleni na trzy niemal równe pod względem liczebności przedziały
wiekowe, prezentujące się następująco: od 18 do 35 lat, od 36 do 50 lat i powyżej 50 lat. Większość ankietowanych pochodziła z miast, tylko 20% respondentów mieszkała na wsi. Zdecydowana większość badanych posiadała wykształcenie wyższe bądź niepełne wyższe. Respondenci zostali też zróżnicowani ze
względu na osiągane zarobki brutto. W badaniu uwzględniono osoby zarabiające
poniżej 7100 PLN, które stanowiły prawie 2/3 badanych, osoby osiągające zarobki od 7100 PLN do 20 000 PLN, stanowiące około 30% respondentów, oraz
najmniej liczną grupę badanych, stanowiącą 10%, czyli osoby osiągające zarobki od 20 000 PLN do 50 000 PLN brutto miesięcznie. Z dalszych analiz zostały
wykluczone osoby o najwyższych dochodach (powyżej 50 000 PLN brutto miesięcznie) ze względu na niemożność dotarcia do tej grupy respondentów. Osoby
te niechętnie biorą udział w badaniach i dzielą się swoimi preferencjami zakupowymi.

4. Wyniki badań
W pierwszej części badania ankietowani zostali poproszeni o scharakteryzowanie pojęcia dóbr luksusowych. Na początku zapytano ich, czym są dla nich
dobra luksusowe i mieli oni możliwość zgodzenia się lub niezgodzenia się
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z zaprezentowanymi w badaniu stwierdzeniami. Dla większości są to produkty
o wysokiej cenie i ponad przeciętnej jakości oraz doskonałym wykonaniu. Według respondentów produkty luksusowe są pożądane przez innych, jednak niewiele osób może je posiadać. Badani nie mogli jednoznacznie zdecydować, czy
posiadanie dóbr luksusowych świadczy o wysokiej pozycji społecznej. Około
40% ankietowanych zgodziło się z tym stwierdzeniem, a 39% nie zgodziło się
lub całkowicie się nie zgodziło. Kwestię sporną wśród ankietowanych stanowiło
również stwierdzenie mówiące, iż za luksus można uznać wartości niematerialne, takie jak wolny czas czy świeże powietrze. Tylko dla niecałej 1/3 respondentów te wartości są luksusem, natomiast aż połowa badanych nie zgodziła się
wyżej wymienionym stwierdzeniem.
Ankietowani w tej części mieli również wymienić znane przez nich marki
luksusowe. Średnio badani wskazywali od 8 do 9 marek i najczęściej były to:
Chanel, Gucci, Armani, Versace, Prada, Louis Vuitton i Valentino. Natomiast zakupy produktów luksusowych dokonywali w sklepach takich marek jak Chanel,
Gucci, Dior, Louis Vuitton i Rolex. Respondenci mieli wymienić rodzaje produktów luksusowych, których zakupów najczęściej dokonywali, a także wskazać
częstotliwość oraz miejsce, w którym je nabywali. Przeważnie kupowanymi
przedmiotami były perfumy i odzież. Ankietowani nabywali tego typu dobra
kilka razy w ciągu roku lub rzadziej niż raz na rok. Prawie połowa respondentów
dokonywała zakupów dóbr luksusowych zarówno w Internecie, jak i stacjonarnie. Około 1/4 badanych robiła zakupy tylko w sklepach stacjonarnych, a kolejne 25% respondentów – tylko w Internecie.
Druga część badania dotyczyła oceny skutecznych działań marketingowych
masowych marek luksusowych w Internecie oraz wpływu tych działań na postrzeganie marki przez badanych. Ankietowani zostali poproszeni o udzielenie
odpowiedzi na pytanie, czy mieli kontakt z działaniami tego typu w Internecie.
Jeśli odpowiedź była negatywna, zostali oni przekierowani do metryczki, a jeśli
pozytywna – przechodzili do drugiej części badania. Około 80% ankietowanych
miało kontakt z działaniami promocyjnymi online tego typu marek, jednak aż
35% osób powyżej 51. roku życia nie miała styczności z marketingiem tego rodzaju. Osoby starsze wyrażały też częściej irytację i niechęć do tego typu promocji.
Następnie ankietowani zostali poproszeni o wybranie narzędzi marketingu online,
z jakimi się spotkali; było to pytanie wielokrotnego wyboru (rysunek 2).
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banery reklamowe na stronach sklepów
internetowych
posty sponsorowane
kampanie marketingowe na social mediach
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współpraca marek luksusowych z
influencerami
video marketing, czyli materiały reklamowe
w formie video dostępne na portalach
internetowych, na przykład YouTube
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Rysunek 2. Działania marketingowe marek luksusowych w Internecie
Źródło: Na podstawie przeprowadzonej ankiety.

Najczęściej badani spotykali się z video marketingiem, czyli materiałami
w postaci video zamieszczanymi na różnych portalach czy w mediach społecznościowych. Ankietowani często wskazywali, iż spotkali się w sieci z takimi
działaniami marketingowymi, jak współpraca marek luksusowych z influencerami oraz kampanie marketingowe prowadzone w social mediach.
W kolejnym pytaniu respondenci mieli dokonać oceny elementów reklamy
online tego typu marek. Oceny dokonywali w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało
„wcale nie zwracam uwagi”, a 5 – szczególną uwagę (rysunek 3).
Ankietowani najlepiej ocenili grafikę oraz oryginalność i unikalność reklamy. Często zwracali oni też uwagę na wartości, jakie przekazuje reklama, jednak
czynnik ten ma według nich mniejsze znaczenie niż oryginalność i oprawa graficzna. Najmniejszy wpływ na rozpoznawalność reklamy ma przedstawiona
filozofia i historia.
W kolejnym pytaniu ankietowani mieli wskazać, jakie elementy reklamy
w szczególności zwracają ich uwagę. Było to pytanie otwarte i nieobowiązkowe.
Respondenci, którzy udzielili odpowiedzi, w większości podkreślali, że oprawa
graficzna i wszystkie związane z nią elementy, np. sceneria czy kolorystyka oraz
obecność osób znanych w reklamie, zwracają ich uwagę i dzięki temu zapamiętują reklamę.
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Rysunek 3. Ocena czynników, dzięki którym klienci zwracają uwagę na reklamę
marki luksusowej (w %)
Źródło: Na podstawie przeprowadzonej ankiety.

Kolejne pytanie odnosiło się do wpływu promocji dóbr luksusowych masowych w Internecie na postrzeganie marki. Badani mogli się zgodzić bądź nie
zgodzić z pięcioma stwierdzeniami przedstawionymi na rysunku 4.
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Ponad połowa respondentów zgodziła się, że tego typu promocja sprawia,
iż dobra są bardziej pożądane. Tylko 25% ankietowanych nie zgodziła się z tym
stwierdzeniem. Zdecydowana większość całkowicie się zgodziła, że marketing
online zwiększa rozpoznawalność marki luksusowej. Z powyższym zdaniem nie
zgodziło się tylko 10% ankietowanych. Ocena stwierdzenia, że marketing sprawia,
iż dobra luksusowe są dostępne dla szerokiego grona odbiorców była niejednoznaczna, ponieważ około 40% nie zgodziło się z tym stwierdzeniem, a prawie 1/2
zgodziła się. Ankietowani w większości nie zgodzili się ze stwierdzeniami, że
marketing marek luksusowych obniża ich prestiż oraz sprawia, że nie kupują oni
produktów danej marki.
Następnie ankietowanych zapytano o emocje, jakie wywołują reklamy marek luksusowych. Było to pytanie wielokrotnego wyboru, w którym respondenci
mogli wybrać z podanych emocji lub wskazać inną. Zdecydowana większość
ankietowanych stwierdziła, że reklamy marek luksusowych wywołują emocje –
najczęściej pozytywne, takie jak zaciekawienie bądź rozbawienie, rzadziej negatywne, np. smutek, zazdrość czy zdenerwowanie.
Zadano badanym pytania o wpływ promocji marek luksusowych masowych
na zwiększenie rozpoznawalności, przywiązania do marki oraz chęć zakupów
towarów danej marki po obejrzeniu reklamy (rysunek 5).
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Rysunek 5. Wpływ promocji dóbr luksusowych w Internecie na postawy konsumentów
(w %)
Źródło: Na podstawie przeprowadzonej ankiety.
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Ponad 3/4 ankietowanych stwierdziło, że marketing online wpływa pozytywnie na rozpoznawalność masowej marki luksusowej. Niewiele ponad 40%
badanych po obejrzeniu reklamy dokonało zakupu tego typu produktu, a blisko
połowa przyznała, że marketing w Internecie nie wpływa na ich przywiązanie do
marki.

5. Dyskusja i wnioski
Na podstawie analizy danych z raportów KPMG, dotyczących rynku dóbr
luksusowych, wynika, że zamożność Polaków wzrasta. Z powodu polepszającej
się sytuacji materialnej coraz więcej osób jest zainteresowanych kupnem dóbr
luksusowych. Z danych wynika, że polscy konsumenci dóbr luksusowych chętnie obserwują działania marek w Internecie i dokonują zakupów online. Istotne
jest, aby tego typu marki w celu bycia zauważalnymi dla nowych nabywców
oraz utrzymania swojej pozycji promowały swoje produkty w Internecie.
Badanie przeprowadzone na potrzeby artykułu potwierdziło tezę, że marketing masowych marek luksusowych zwiększa ich rozpoznawalność, jednocześnie nie pozbawiając ich luksusowego charakteru. Według większości ankietowanych, którzy spotkali się z jakąś formą marketingu online tego typu marek,
promocja wpływa na zwiększenie ich rozpoznawalności. Połowa respondentów
stwierdziła, że obniża ona ich luksusowy charakter. Ponadto tego typu promocja
wywołuje u odbiorcy przede wszystkim pozytywne emocje i wpływa na zwiększoną częstotliwość i ilość nabywanych dóbr luksusowych, a także sprawia, że
stają się one bardziej pożądane. Ankietowani przyznali jednak, że marketing
masowych marek luksusowych nie powoduje, że są oni bardziej przywiązani do
marki.
Elementami reklamy, dzięki którym stawała się ona dostrzegalna i zapamiętywana przez odbiorców, były grafika oraz obecność znanych osób. Najlepiej
ocenianymi przez respondentów narzędziami promocyjnymi masowych marek
luksusowych w Internecie były współpraca z influencerami, video marketing
oraz kampanie marketingowe w social mediach. W kampaniach promocyjnych
ankietowani często zwracali uwagę na to, czy kampania marketingowa jest unikalna i oryginalna oraz jakie wartości przekazuje.
Wyniki badań potwierdziły tezę, że marketing online zwiększa rozpoznawalność marek luksusowych masowych, ponieważ aż 3/4 ankietowanych zgodziło się z tym stwierdzeniem. Marki luksusowe masowe podczas promocji swoich dóbr nie tracą także swojego unikalnego luksusowego charakteru. Istotnym
ograniczeniem badania była mała liczba respondentów oraz wykluczenie osób
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o najwyższych dochodach, których zachowania mogły być inne niż grup przedstawionych w artykule.
Sylwia Wajnbrener – absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku Przedsiębiorczość i Finanse
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Masstige goods – creating brand image with the help
of online marketing tools
Abstract: Promoting mass luxury goods on the Internet is a new topic, but it is rapidly
gaining in popularity. Factors that influence the growing interest in this medium are tools
that facilitate the promotion, sales, and acquiring knowledge about customers and market
trends, as well as a global reach. The marketing of luxury products is characterized by
unique rules that are referred to as inverted. This means that it is the opposite of the
promotion of mass goods because frequent marketing measures are increasing the price
and limiting the availability of products. Inappropriate promotional activities can have
consequences that are undesirable by companies, such as loss of luxury or customer
reluctance to the brand. The article aimed to identify the specifics of luxury mass goods
and related marketing activities carried out on the Internet, as well as to recognize the
importance of online marketing in creating and perceiving mass luxury brands customers
to do this, primary research was carried out using a questionnaire. After analyzing the
results, it was found that this type of marketing has a positive effect on brand recognition
among consumers and does not deprive it of its luxurious character. The advertisements
in the recipients arouse positive emotions and do not prevent them from buying the
products of a given luxury brand. Respondents in particular pay attention to the promotion of luxury mass brands using such social media as Facebook and Instagram, and in
advertising they notice, above all, the presence of brand ambassadors and graphics.
Keywords: luxury goods marketing, online marketing tools.
JEL Classification: M310, M370.
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Streszczenie: Artykuł skupia się na istocie działań prospołecznych w obszarze troski
o środowisko. W pierwszej części przedstawiono istotę oraz zarys działań CSR. W części
metodycznej dokonano rozpoznania za pomocą studium przypadku. Podmiotem badań
był angielski klub Forest Green Rovers F.C., który uchodzi za najbardziej ekologiczny
klub piłkarski na świecie. Głównym celem artykułu było pokazanie działań, jakie podejmuje klub Forest Green Rovers na rzecz środowiska naturalnego. Eksploracyjnym
celem poznawczym opracowania stało się wskazanie różnic pomiędzy klubami w Polsce
a angielskim klubem Forest Green Rovers, natomiast celem utylitarnym – zwiększenie
świadomości o roli społecznej klubu piłkarskiego. Przedstawione zostały zarówno jego
obecne działania na rzecz wzrostu zainteresowania tematami z obszaru ekologii, jak
i plany na przyszłość. W ostatniej części artykułu znalazły się również implikacje zarządcze dla polskich klubów piłkarskich.
Słowa kluczowe: CSR, ochrona środowiska, ekologia w piłce nożnej.
Kod JEL: Z20.

1. Wstęp
Artykuł porusza kwestię wykorzystania działań proekologicznych podczas
promocji klubu sportowego na przykładzie Forest Green Rovers F.C. (FGR) –
angielskiego klubu piłkarskiego. Dotyczy on tematu szeroko rozumianego sukcesu
przedsiębiorstwa sportowego nie tylko na płaszczyznach sportowej (wygrywanie
spotkań, zdobywania mistrzostw, trofeów) czy finansowej (przychody z transfeSposób cytowania: Pietrzyk, A. (2021). Działania klubów piłkarskich na rzecz ochrony środowiska – studium przypadku Forest Green Rovers. Academic Review of Business and Economics,
1(1), 60-76. https://doi.org/10.22367/arbe.2021.01.05
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rów, sponsorów), ale również w obszarze działań ekologicznych, które z założenia prowadzą do sukcesów społecznych. Piłka nożna jest prawdopodobnie najpopularniejszym sportem na świecie. Według klasyfikacji znajdującej się na
portalu WorldAtlas (ranking opracowany w październiku 2020 r.) piłka nożna to
sport, którym interesuje się około 4 mld osób na świecie (WorldAtlas, 2020);
wyprzedza takie dyscypliny jak: krykiet (2,5 mld fanów), hokej (2 mld fanów),
tenis (1 mld fanów) czy siatkówka (900 mln fanów). Potwierdza to również ranking zamieszczony na portalu SportsShow.net. W badaniach przyjęto kryteria,
takie jak: oglądalność w telewizji, popularność w internecie, wartość umów
sponsorskich oraz telewizyjnych, liczba lig zawodowych, liczba krajów, w których sport jest popularny, średnia pensja, liczba lig. Również według rankingu
Sportshow.pl, który ukazał się 23 marca 2021 r., najpopularniejszy sport to piłka
nożna. Według szacunków interesuje się nią około 3,5 mld ludzi na całym świecie.
Drugi w zestawieniu jest krykiet (2,5 mld), a następnie koszykówka (2,2 mld)
oraz hokej (2 mld). Na piątym miejscu znalazł się tenis, którego szacunkowa
liczba fanów wynosi ok. 1 mld na całym świecie (SportsShow, 2021). Bez wątpienia piłka nożna jest sportem o zasięgu globalnym. Na przykład angielska
drużyna Manchester United posiada kluby kibica na całym świecie – według
danych z dnia 24 marca 2021 r. było ich 262 (Manchester United, 2020). Podobnie sytuacja wygląda z innymi klubami, których kibiców można spotkać w różnych krajach świata. Ponad 300 fanklubów na całym świecie ma Liverpool FC
(Liverpool FC, n.d.).
O tym, że futbol jest sportem globalnym świadczą również miejsca piłkarskich imprez międzynarodowych. Mistrzostwa świata w 2022 r. mają odbyć się
w Katarze, a następne – w USA, Meksyku i Kanadzie. Poprzednie w latach 2018,
2014, 2010, 2006, 2002, 1998, 1994 rozegrano kolejno w: Rosji, Brazylii, RPA,
Niemczech, Korei Południowej i Japonii, Francji oraz w Stanach Zjednoczonych.
Ostatnie mistrzostwa świata w Rosji według FIFA oglądało aż 3,5 mld ludzi. To
ponad połowa populacji świata w wieku od 4 lat wzwyż (Kubiak, 2018). Zostając przy wskaźniku, jakim jest oglądalność, mecz Polska–Portugalia w 2016 r.
zobaczyło prawie 16 mln widzów, co dało 86,57% udziału w rynku. Tylko pogrzeb papieża Jana Pawła II oglądało więcej osób – szacuje się, że ponad 21 mln
widzów (Onet, 2016). Oprócz przytoczonych wcześniej rankingów, liczby fanklubów czy liczby oglądalności o sporej popularności futbolu świadczą również
gaże zawodników. Najlepiej zarabiający piłkarze w sezonie 2020/2021 to: Lionel
Messi – 92,7 mln GBP oraz Cristiano Ronaldo – 90,3 mln GBP (Forbes, 2018).
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Na komercjalizację futbolu wskazują przychody klubów piłkarskich. Według
ostatniego raportu Deloitte Football Money League 2020 (Deloitte, 2020) lider
rankingu – FC Barcelona – osiągnęła przychód za 2019 r. wynoszący 840,8 mln
EUR, czyli około prawie 4 mld PLN. W Polsce pomimo zdecydowanie niższych
przychodów, piłka nożna to coś więcej niż sport dla wielu kibiców, coś więcej
niż biznes dla wielu przedsiębiorców-sponsorów. Mimo że w internecie można
odnaleźć artykuły sugerujące, że najpopularniejszym sportem na świecie jest
koszykówka czy krykiet, to bez wątpienia można stwierdzić, że w Polsce jest to
piłka nożna; nie ma źródeł, które wskazywałby, że może być inaczej. Osoby
trenujące piłkę nożną stanowią prawie 40% wszystkich ćwiczących w klubach
sportowych (Bankier, 2019). W Polsce działa kilka tysięcy klubów piłkarskich –
najwięcej w Małopolsce (616) i na Dolnym Śląsku (590) (Meczyki, 2019). Dlaczego jednak jest to istotne z perspektywy niniejszego artykułu? Kluby międzynarodowe mają globalny zasięg i stanowią globalny środek przekazu informacji
dzięki swoim działaniom, dobrym praktykom czy reklamom. Kluby w Polsce
nie są markami globalnymi, jednak mają olbrzymi wpływ na kształtowanie lokalnej społeczności. Dlatego też rola klubów w edukacji proekologicznej społeczeństwa powinna stać się częścią ich strategii CSR. Ekwiwalent reklamowy,
jaki generują kluby za sprawą swojej medialności, może przyczynić się do propagowania pozytywnych działań na rzecz środowiska.
Artykuł został podzielony na trzy części. W pierwszej części można znaleźć
wyjaśnienie pojęcia społecznej odpowiedzialności biznesu – CSR (Corporate Social
Responsibility), w tym jej komponentów, a także opis klubu Forest Green Rovers.
Druga cześć omawia działania proekologiczne w społeczeństwie i szerzenie dobrych praktyk w trosce o środowisko. W ostatniej części artykułu zamieszczono
dyskusję oraz rekomendacje zarządcze dla klubów piłkarskich w Polsce, które
rzadko wprowadzają do swojej komunikacji akcje związane bezpośrednio z troską o środowisko naturalne. Główny cel opracowania to pokazanie działań klubu
Green Forest Rover na rzecz środowiska naturalnego. Eksploracyjnym celem
poznawczym stało się wskazanie różnic pomiędzy klubami w Polsce a angielskim klubem FGR, natomiast celem utylitarnym – zwiększenie świadomości o roli
społecznej, jaką klub piłkarski powinien realizować.

2. Przegląd literatury
W przeciwieństwie do tematów takich jak sponsoring, marketing, zarządzanie w sporcie, w bazach naukowych (m.in. https://www.researchgate.net, https://
www.scopus.com, yadda.icm.edu.pl) widoczny jest deficyt publikacji na temat
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społecznej odpowiedzialności klubów piłkarskich na rzecz środowiska naturalnego. Nie ma jednoznacznej definicji społecznej odpowiedzialności biznesu.
CSR podkreśla szerokie formułowanie celów danego przedsiębiorstwa, nie tylko
przez pryzmat zysków/zwiększania wartości firmy, ale również biorąc pod uwagę aspekty społeczne (Zuzek, 2012, s. 198). Mimo że obecnie działania CSR są
dość popularne i szeroko omawiane w literaturze, to nie jest to pojęcie nowe.
Wykształciło się na fundamencie etyki biznesu (Kubiczek, 2020), a można było
zetknąć się z nim już na przełomie XIX i XX w. (Bernatt, 2009, s. 5). CSR
w sektorze komercyjnym ma wpływ również na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Działania społeczne według wielu autorów prowadzą nie tylko do poniesienia dodatkowych kosztów oraz spełnienia dobrych uczynków, ale również do
uzyskania przewagi konkurencyjnej (Kubiczek, 2019; Kuraszko & Rok, 2007).
Mimo różnych interpretacji pojęcia CSR, zależnych od rodzaju przedsiębiorstwa, jego zasobów, celów oraz balansu pomiędzy bezinteresowną pomocą
a chęcią osiągnięcia zysku, CSR został zdefiniowany w normie ISO 26000
(Kantor & Kubiczek, 2021; Sznajder, 2013, s. 195). Norma określa zakres oraz
kluczowe obszary społecznej odpowiedzialności biznesu. Są to: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, uczciwe praktyki operacyjne,
zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności
lokalnej oraz środowisko. Można jednak zauważyć, że obszary te w działaniach
praktycznych się przenikają, co oznacza, że przedsiębiorstwo może wykonać
działanie, które będą cechowały np. troska o środowisko i zaangażowanie lokalnej społeczności. Powyższa norma według Polskiego Komitetu Normalizacyjnego powinna mieć wpływ na: przewagę konkurencyjną, reputację organizacji,
zdolność pozyskiwania i zatrzymywania pracowników, konsumentów, klientów,
użytkowników, morale, zaangażowanie i wydajność pracowników, opinie inwestorów, właścicieli, darczyńców, sponsorów i społeczności finansowej oraz relacje organizacji z przedsiębiorstwami, instytucjami rządowymi, mediami, dostawcami, podobnymi organizacjami, klientami oraz społecznością, w obrębie
której organizacja funkcjonuje (PKN, 2013). Mimo że norma kierowana jest do
różnych przedsiębiorstw na całym świecie, to wszystkie jej komponenty idealnie
opisują każdy obszar działania klubów piłkarskich, które są specyficznymi
przedsiębiorstwami ze względu na czynniki takie jak: silna lojalność odbiorców
(kibiców) wobec marki, wpływ na kształtowanie młodzieży, zwiększanie przywiązania do klubu w czasie socjalizacji czy specyficzny proces segmentacji
klientów.
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Sukces klubu piłkarskiego można (w zależności od jego specyfiki) rozpatrywać na wielu płaszczyznach: sportowej, społecznej, finansowej i marketingowej. Aby jednak go osiągnąć, kluby powinny działać jak inne przedsiębiorstwa, zgodnie z regułami biznesowymi. Dlatego też wiele z nich w Polsce
angażuje się w projekty CSR oraz realizuje coroczne raporty z projektów o charakterze prospołecznym (Skałecka, 2017, s. 21). Kluby z roku na rok coraz bardziej angażują się w pomoc lokalnej społeczności, aby promować m.in. marketing przez CSR (reklamować np. sponsorów klubów podczas akcji społecznych).
Niestety, nadal brakuje zaangażowania klubów w Polsce w segment działań
ekologicznych. Pokazują to badania przygotowane przez Sport Impact (Zembura
et al., 2020). W raporcie na wynik klubu składały się trzy obszary: społeczeństwo,
środowisko i rządzenie, które zostały opisane jako przejawy odpowiedzialności
społecznej. Zbadane zostały kluby Fortuny 1 Ligi (druga klasa rozgrywek piłkarskich w Polsce) w sezonie 2019/2020. Każdy z 18 klubów otrzymał punkty
za działania na rzecz społeczeństwa oraz w obszarze rządzenia. Tylko trzy kluby
– Miedź Legnica, GKS Bełchatów i Stomil Olsztyn – zaangażowały się w działania dotyczące ochrony środowiska. Wiele z nich odnosiło się do obszaru stadionu i infrastruktury. Żaden z klubów nie poinformował o wykorzystaniu np.
odnawialnych źródeł energii czy zużycia wody. Kluby nie prowadziły również
działań edukacyjnych, których celem byłoby uświadamianie społeczeństwa (kibiców, adeptów akademii, sponsorów), jak dbać o środowisko. Jedynie 22%
klubów Fortuny 1 Ligi według powyższego raportu przedstawiło na stronie
wskazówki, jak dotrzeć na stadion za pomocą innych środków transportu niż
samochód. Ani jeden klub nie dodał również informacji dotyczącej segregacji
odpadów, korzystania z ekologicznych rozwiązań w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju (Zembura et al., 2020).
Czy piłka nożna może jednak iść w parze z działaniami proekologicznymi?
Jest to możliwe oraz niesie za sobą wiele korzyści, jak wskazują przykłady wielu
klubów. Jednym z nich jest rozpoznawalny przez kibiców na całym świecie Forest Green Rovers F.C. „Zielone diabły” cieszą się olbrzymią popularnością;
często można przeczytać o nich również w polskich mediach (na wielu portalach
branżowych, np. Interia, TVP Sport). Medialność klubu nie powinna dziwić,
ponieważ angielski futbol jest jednym z najpopularniejszych na całym świecie.
Jednak w tym przypadku nie chodzi o sukcesy sportowe. Obecnie klub rozgrywa
swoje mecze w League Two (czwarty poziom rozgrywek w Anglii) (Flash
Score.com, n.d.), a mimo to cieszy się popularnością. W swojej długiej historii
(data złożenia to 1889 r.) klub nigdy nie osiągnął sukcesów sportowych na are-
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nie krajowej, a tym bardziej na arenie międzynarodowej. Ich największym sukcesem było zdobycie 5. miejsca w League Two w sezonie 2018/2019. W sezonach
2008/2009 oraz 2009/2010 udało im się dostać do trzeciej rundy Pucharu Anglii.
Nigdy nie zakwalifikowali się do znaczących rozgrywek międzynarodowych,
które są głównym źródłem rozpoznawalności, czyli do Ligi Mistrzów czy Ligi
Europy UEFA. Mimo to klub jest rozpoznawalny poza swoim regionem. Pojawia się pytanie: co jest źródłem popularności tego klubu, którego siedziba znajduje się w ok. 5. tysięcznej angielskiej miejscowości – Nailsworth? Źródłem
popularności nie są ich wyniki sportowe, tylko osiąganie sukcesów na płaszczyźnie społecznej i marketingowej.

3. Metodyka
W pracy jako metodę badawczą wykorzystano studium przypadku oraz dokonano systematycznego przeglądu literatury. Wybór metody badawczej wiąże
się z jej założeniem, podkreślanym przez R. Stake’a, które brzmi następująco:
„studium przypadku jest podejściem skierowanym na odkrycie wyjątkowości
i niepowtarzalności (particularity) oraz złożoności (complexity) pojedynczego
przypadku” (Mizerek, 2017, s. 11, za: Stake, 1997, s. 127). Każdy przypadek,
również ten, który badany jest w niniejszym artykule, posiada własną niepowtarzalną charakterystykę. Studium przypadku jest wykorzystywane jako metoda
naukowa w wielu dziedzinach nauki – jest to wszechstronny opis danego zjawiska. Dokonano również systematycznego przeglądu literatury przedmiotu z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Narzędzie to pozwala na identyfikację luki badawczej oraz najbardziej pożądane kierunki dalszych badań i sposób
analizy danych surowych. Wybór na uzupełnienie studium przypadku tą metodą
spowodowany jest jej walorami, m.in. ochroną procesu doboru publikacji (Czakon et al., 2019). Podejście systematyczne zostało przeprowadzone na wszystkich etapach: wyszukiwania, selekcji, syntezy i analizy (Orłowska et al., 2017).
Przegląd traktowany jest jako synteza wcześniej opublikowanej wiedzy na temat
społecznej odpowiedzialności biznesu. Został on przeprowadzony w sposób obiektywny, rzetelny i podsumowuje określony obszar teoretyczny (Klimas, 2011).
Przeglądu dokonano w okresie 11.2020–02.2021. Metoda posłużyła do zgromadzenia materiału empirycznego. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to
pojęcie, które występuje powszechnie zarówno w literaturze, jak i praktyce,
dlatego też wiele wykorzystanych źródeł to strony internetowe oraz literatura
popularnonaukowa, gdyż podane zostały w nich praktyczne możliwości wykorzystania działań prospołecznych do realizacji strategii klubów.
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4. Wyniki badań
Forest Green Rovers to klub uznany przez FIFA za najbardziej ekologiczny
klub piłkarski na świecie. Stał się również pierwszym wegańskim klubem piłkarskim (Samuel, 2018, s. 1159-1160). Już na początku wieku miał on być podmiotem służącym lokalnej społeczności oraz wspierającym osoby, które były
zagrożone społecznym wykluczeniem – młodzież, osoby starsze (Beardmore et al.,
2020, s. 2,8). Za pomocą środków przekazu, takich jak strona internetowa czy
portale społeczne, zaznacza, że stanowi pierwszy klub na świecie, który jest
w pełni odpowiedzialny społecznie. Stanowi to niewątpliwy precedens w piłkarskim środowisku, nastawionym na zwiększanie zysków i wygrywanie meczów.
Cały system zarządzania środowiskowego został zaprojektowany w celu spełnienia wymogów Systemu Ekozarządzania i Audytu (Eco-Management and Audit
Scheme – EMAS) (Ceglińska, 2015). Warto zaznaczyć, że jest to unijny system
certyfikacji środowiskowej, adresowany do różnych podmiotów. System, podobnie jak norma ISO14001, jest dobrowolny. Certyfikat przyznaje się przedsiębiorstwom, które wdrożą system w oparciu o treści zawarte w polityce środowiskowej
(Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, n.d., 2020).
Oprócz certyfikacji EMAS oraz wyróżnienia przez Międzynarodową Federację Piłki Nożnej, klub otrzymał również wyróżnienie od Organizacji Narodów
Zjednoczonych. FGR został pierwszą organizacją sportową, której neutralność
węglowa została uznana przez ONZ (Dziennik Trybuna, n.d.). Całość działań
silnie nastawionych na rozwój ekologiczny rozpoczęła się dzięki właścicielowi
i prezesowi klubu, którym od 2010 r. (Climate Action, 2017) jest Dale Vince,
będący jednocześnie prezesem firmy Ecotricity. Firma ta ma 60 turbin wiatrowych w całym kraju i ponad 125 tys. klientów. Sam właściciel jest weganinem
i propagatorem zrównoważonego rozwoju opartego na szacunku do środowiska
naturalnego (PolskieRadio24.pl, 2016). Vince podczas wywiadu dla dziennika
„The Guardian” powiedział, że inwestycja w klub była „okazją do zamanifestowania przekazu do wiadomości publicznej” (James, 2017). Zaznaczył, że w świecie
futbolu nie mówi się o środowisku i za pomocą kanałów komunikacji, jakie posiada klub (media społecznościowe, reklamy, bilbordy, bandy LED itp.), chciał
przekazać informację o zrównoważonym rozwoju (James, 2017). Klub dla założyciela Ecotricity jest pewnego rodzaju osobistym manifestem. On sam nie stroni od wywiadów, w których chętnie omawia swoje życiowe założenia, tj. nacisk
na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, wymuszenie zmiany zachowań
w społeczeństwie pod kątem troski o środowisko, zaprzestanie konsumpcji mię-
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sa czy oddanie ziemi uprawnej naturze, aby ograniczyć emisję CO2. Jednocześnie zaznacza on, że był to proces ewolucji, który trwa do dziś. Zmiana nie nastąpiła jednego dnia, tylko była wprowadzana stopniowo. Działania klubu na
rzecz ochrony środowiska zostały przedstawione w tabeli 1.
Tabela 1. Działania na rzecz środowiska lokalnego klubu FGR

Plan budowy nowego stadionu

Modernizacja obecnego stadionu
Wegańskie potrawy na stadionie
Ekologiczna murawa
Automatyczny system dbania o murawę
Zbiórki wody
Porty ładowania samochodów elektrycznych
Tablice informacyjne na stadionie
Ekologiczne piwo
Biodegradowalne pojemniki
Zakaz jedzenia mięsa przez wszystkich pracowników
Inicjowanie programów poza klubem
Ekologiczne pamiątki dla kibiców

Ekologiczne stroje

Klub jest na etapie starań o nowy stadion, który ma
zostać uznany za najbardziej ekologiczny na świecie.
Ma on być 1-poziomowy i w większości wykonany
z drewna, całkowicie zasilany odnawialnymi źródłami
energii oraz otoczony drzewami, a jego pojemność ma
być optymalna oraz dostosowana do potrzeb kibiców
i wynosić 5000 miejsc
Na dachu stadionu zamontowane zostały panele
fotowoltaiczne
W klubowej restauracji nie można kupić produktów
mięsnych oraz innych produktów pochodzenia
zwierzęcego
Murawa jest pielęgnowana bez użycia chemikaliów
i użyźniana naturalnym nawozem
Automatyczne kosiarki, które ładowane są za pomocą
energii słonecznej dbają o długość trawy na murawie
stadionu
Klub do pielęgnowania murawy używa wody, którą
zbiera w okolicach stadionu
Na stadionie znajdują się miejsca, gdzie można
naładować samochody elektryczne
Na gości, którzy zwiedzają stadion, czekają tablice
informacyjne podkreślające znaczenie zrównoważonego rozwoju w codziennym życiu
Na stadionie można zakupić również ekologiczne
piwo
Napoje ciepłe sprzedawane są w biodegradowalnych
pojemnikach
Pracownicy (w tym piłkarze) mają zakaz jedzenia
mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego w klubie
Klub edukuje również poza stadionem. Prowadzi
liczne akcje w szkołach, oparte na programach
ambasadorskich
Klubowy sklep zaopatrzony jest w ekologiczne
pamiątki
Stroje wykonane są z ekologicznych materiałów.
Do ich produkcji wykorzystano m.in. fusy z kawy
i przetworzone tworzywa sztuczne. W trakcie minionych dwóch sezonów zawodnicy nosili koszulki
wykonane z bambusa

Źródło: Na podstawie oficjalnej strony klubu Forest Green Rovers (https://www.fgr.co.uk/).

Klub FGR działa dość kompleksowo. Podąża za misją, która została przedstawiona przez prezesa klubu na płaszczyźnie m.in. infrastruktury (panele fotowoltaiczne, stacje ładujące, banery informacyjne na stadionie); dba o edukację
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(programy edukacyjne dla piłkarzy, młodzieży, dzieci w szkołach) oraz dokonuje zmian wewnątrz przedsiębiorstwa, które bezpośrednio dotyczą pracowników
(brak możliwości nabycia produktów zwierzęcych w klubowej restauracji, biodegradowalne kubki). Sama postawa prezesa klubu również świadczy o autentyczności całego projektu. Klub dba o środowisko na dwa sposoby – bezpośredni
i pośredni. W sposób pośredni poprzez edukację, pokazywanie światu swojego
fenomenu opartego na ekologicznych założeniach. Walczy również ze stereotypem, że osoby, które nie jedzą mięsa są słabsze fizycznie od osób spożywających produkty pochodzenia zwierzęcego (IV liga, w której gra klub, to przy stanie
angielskiego futbolu nadal liga profesjonalna na wysokim poziomie, szczególnie
fizycznym). Klub ma również bezpośredni wpływ na ochronę środowiska. Pokazują to raporty publikowane na stronie klubu. Łączny ślad emisyjny klubu spadł
o 53% w sezonie 2019/2020 w stosunku do sezonu 2018/2019 (FGR, n.d.). Na
oficjalniej stronie klubu można znaleźć informację, że przy klubie funkcjonuje
stowarzyszenie FGR, które działa w ramach fundacji Green Britain. Społeczność
ta jest rodzajem wsparcia dla mieszkańców. Jej celem jest inspirowanie i motywowanie oraz edukowanie. Oprócz wspomnianej w tabeli 1 edukacji, stowarzyszenie zajmuje się dbaniem o lokalną integrację, zdrowie psychiczne, wspieranie
osób chorych psychicznie i samotnych, a także walczy z biedą (FGR, 2021).
W Polsce kluby nie podejmują prawie żadnych działań na rzecz ochrony środowiska, a jeśli już do tego dojdzie, to są one jednorazowe, nie stanowią elementu
strategii (jak w przypadku klubu FGR).

5. Dyskusja i wnioski
Zdecydowana większość klubów, zarówno amatorskich, jak i profesjonalnych, w Polsce i za granicą, działa społecznie. Niewątpliwie dzieje się tak z różnych przyczyn. O ile można usłyszeć o wielu akcjach, które dotyczą działania na
rzecz społeczności, o tyle widać zdecydowany brak działań na rzecz ochrony
klimatu. Co prawda przykład FGR jest skrajny i w wielu miejscach mógłby spotkać się z bojkotem kibiców (np. ze względu na brak potraw mięsnych w punktach gastronomicznych, które uchodzą za nieodłączny element spotkań), lecz
trzeba przyznać, że wspomniany wcześniej raport opracowany przez Sport Impact (Zembura et al., 2020) pokazuje, że nadal zbyt mało uwagi polskie kluby
przykładają do promowania wartości, takich jak ochrona środowiska czy zrównoważony rozwój. Na świecie również nie jest to motyw przewodni akcji CSR.
Co prawda istnieją kluby, jak np. Ajax Amsterdam, który na dachu swojego
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stadionu posiada 4200 paneli solarnych, jednak to nadal za mało, biorąc pod
uwagę cały obszar piłki nożnej. MetLife Stadium w Nowym Jorku został zbudowany z 40 tys. ton przetopionego złomu, a wszystkie siedzenia wykonano
z surowców wtórnych. Jednak aby odnaleźć taką informację, trzeba zapoznać się
z materiałami branżowymi. W Polsce niewiele stadionów stosuje rozwiązania
ekologiczne. Prawdopodobnie jedyny profesjonalny stadion, który zasilany jest
panelami fotowoltaicznymi, to stadion Legionovii Legionowo. Niestety wynika
to z faktu, że niewiele stadionów w Polsce należy do klubów. Są one zarządzane
przez spółki miejskie. FGR jest przykładem, że można odnieść sukces marketingowy, społeczny (co za tym idzie zapewne finansowy), skupiając się na realizacji celów społecznych, a nie tylko sportowych – pokazują to publikacje na temat
klubu, liczne wpisy na stronach internetowych oraz liczba ich fanów na portalach społecznościowych. Każdy kolejny wpis o klubie w mediach społecznościowych, ale również w monografiach naukowych, powoduje efekt kuli śnieżniej, który niesie przekaz – dbajmy o planetę, odżywiajmy się zdrowo, możesz
być silny i sprawny, jak nasi piłkarze, i nie jeść mięsa.
Pod koniec XIX w., kiedy piłka nożna stała się dyscypliną masową, jej
funkcje były silnie społeczne. Zrzeszała ludzi i dawała im rozrywkę. Z czasem
stała się biznesem o niespotykanej skali, milionowych przychodach i rekordach
transferowych. Jednak w tym czasie pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu wchodziło do nauki i praktyki. Przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa
sportowe, jakimi są kluby, zostały zobligowane do pomagania. Sama funkcja
wychowania nowych zawodników może zostać zaliczona do działań CSR;
szkółki działają w ramach fundacji, aby zapewnić szkolenie również dzieciom
z ubogich rodzin. Akademia w ramach fundacji działa przy wielu klubach z I ligi
oraz Ekstraklasy. Dodatkowo szkółki oraz kluby piłkarskie organizują dla młodzieży wiele szkoleń, które pomagają im nie tylko w karierze, ale również
w życiu prywatnym. Są to bezpłatne warsztaty z dietetykami, psychologami
i innymi specjalistami. Przykład klubu z Anglii pokazał, że można zbudować
długofalową (trwającą już ponad 10 lat) strategię opartą na innowacyjnym pomyśle i dążyć do jej realizacji oraz czerpania z niej korzyści. Fakt, że klubem
interesują się nawet polskie niesportowe media pokazuje, że cel, jakim był apel
do społeczeństwa, został osiągnięty. Wiele organizacji podejmuje działania
w ramach różnych inicjatyw. Mimo wszystko to klub z Anglii jest najczęściej
opisywany przez dziennikarzy na całym świecie. Fakt, że klubem, który nie gra
w pierwszej lidzie interesują się światowe media pokazuje, że innowacyjność
jego działań jest wysoce atrakcyjna dla czytelników. Wraz z budową stabilnej
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drużyny i ewentualnym awansem do III, II, a może w przyszłości do I Ligi, klub
będzie zdobywał coraz więcej fanów.
Przeprowadzona analiza wskazuje, że troszcząc się o środowisko, klub może odnieść realną korzyść, zarówno marketingową, jak i sportową czy wizerunkową. Świadczą o tym m.in. zasięgi, jakie generuje klub na swoich profilach
społecznościowych (Facebook – ponad 50 tys. obserwujących, Instagram – 40 tys.
obserwujących według stanu z dnia 2.05.2021 r.). Każdego rodzaju sport dysponuje cechami takimi jak kultura, zdrowie, rozwijanie pasji czy też ochrona środowiska naturalnego (Grabowski, 2020, s. 70-71). Jednak nawet jeśli kluby podejmują takie działania, to nie zawsze jest to odpowiednio nagłaśniane.
Działania klubu prowadzone są na dwóch płaszczyznach. Jedną z nich jest
troska o środowisko (dążenie do neutralności węglowej, ograniczanie spożycia
mięsa przez kibiców i zawodników), drugą – poprzez nagłośnienie swoich działań w skali globalnej – zachęcanie innych do zmian swoich nawyków. Zachodzą
tutaj dwa procesy, które można rozpatrywać z perspektywy psychologicznej.
Jednym z nich jest „efekt aureoli”, który polega na tym, że jeśli jedna cecha
danej osoby lub organizacji jest oceniona pozytywnie, to mamy również skłonność przypisywać tej osobie, organizacji inne pozytywne cechy (Tyszka, 2010,
s. 10). W przypadku klubów sportowych, jeśli działania np. FGR są odbierane
przez ludzi pozytywnie, to również inne cechy klubu (lub procesy w nim zachodzące, np. skuteczność transferów) mogą być rozpatrywane pozytywnie przez
kibiców, sponsorów czy pozostałych interesariuszy. Drugim efektem psychologicznym jest „efekt autorytetu”. W przypadku klubów, szczególnie regionalnych, kibicem w większości przypadków staje się podczas procesu socjalizacji.
Kształtowanie kapitału kulturowego, gustów kulturowych w zakresie konsumpcji wydarzeń sportowych (również kibicowania) nabywa się często w procesie
socjalizacji za sprawą osób znaczących, np. rodziców, rodzeństwa, nauczycieli
(Lenartowicz, 2017, s. 67-69). Jednak sympatię do klubu można nabyć również
w inny sposób – np. uznać go za autorytet. Za autorytet można uznać podmiot,
który wyróżnia się z otoczenia na ogół rzadkimi cechami (Acewicz, 2012, s. 8-10).
Jeśli dany kibic, np. FGR, do tej pory nie przykładał wagi do ograniczenia spożycia mięsa, a uznaje klub (lub danego jego piłkarza) za autorytet, to będzie
skłonny zmienić swoje nawyki żywieniowe na rzecz działań klubu. Jeśli jednak
jego zachowanie już jest nastawione na działanie proekologiczne i jest on fanem
piłki nożnej, to poprzez wspólne cechy z innymi kibicami Zielonych Diabłów
oraz klubem chętniej zostanie kibicem FGR. Kluby (i kibice) nie są wolne od
ideologii i przekonań – przykładem byli kibice Lazio Rzym, którzy łączyli kibi-
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cowanie z ideologią faszystowską (Tartak, 2019). Osoby takie stają się kibicami
nie ze względu na dobre wyniki sportowe, tylko aby znaleźć osoby o podobnych
poglądach, przekonaniach i móc się z nimi identyfikować. Podobnie może być
z „globalnymi” kibicami FGR, którzy przez sympatię do klubu chcą pokazać
troskę o środowisko naturalne.
Szczególnie istotnym zwrotem dla niniejszego artykułu jest pojęcie kibica
globalnego. Jest to kibic, który identyfikuje się z klubem znanym, mimo że nie
pochodzi z kraju, gdzie klub gra. Jest to pewnego rodzaju przeciwwaga dla bycia
kibicem lokalnym – czyli bycia kibicem drużyny z miasta/regionu, z którego się
pochodzi. Wielu kibiców globalnych (co zostało wspominane we wstępie) ma
np. Manchester United. Kibiców lokalnych mają głównie kluby, które nie osiągają sukcesów na arenie międzynarodowej, jak np. Legia Warszawa (Klimas
& Pietrzyk, 2018, s. 53). Wiele klubów podejmujących działania na rzecz społeczności skupia się głównie na społeczności lokalnej. Niemieckie kluby działają
społecznie szczególnie na terenie regionu, gdzie występują (Grabowski, 2017,
s. 129). To samo dotyczy polskich klubów piłkarskich, które najchętniej wspierają inicjatywy regionalne – jak np. Legia Warszawa. Pozwala to na zyskanie
nowych kibiców lokalnych lub wykorzystanie wcześniej wspomnianego efektu
aureoli. W przypadku opisywanego klubu z Anglii działania na rzecz ochrony
klimatu mają wymiar globalny, co pozwala na zyskanie sympatii i rozgłosu globalnego, a także na rozszerzenie grona kibiców globalnych, zwanych inaczej
flaneur (franc. włóczęga), czyli kibicami utożsamiającymi się z klubem, który
może być oddalony od nich o setki kilometrów i znają go tylko z przekazu medialnego. Są to grupy kibiców, np. Manchester United, rozsiane po całym świecie (Giulianotti, 2002). W przeciwieństwie do poprzednich grup nie nabyli oni
miłości do klubu w procesie socjalizacji. W innej klasyfikacji kibiców klubów
piłkarskich, zaproponowanej przez Sue Bridgewater, kibice, którzy utożsamiają
się z klubem, mimo braku związku z regionem, który klub reprezentuje, to
e-kibice (Bridgewater, 2010, s. 69-70). Grupa kibiców globalnych – flaneur czy
e-kibiców – również wpływa na przychód klubów sportowych w istotny sposób,
zarówno bezpośredni, np. kupując rzeczy w sklepie internetowym klubu, jak
i pośredni – tworząc ruch na stronie internetowej czy mediach społecznościowych. Dlaczego jest to istotne z punktu widzenia omawianego klubu FGR? Kluby o długiej historii (dla przykładu Manchester United, Chelsea, Bayern) mogą
liczyć na wsparcie kibiców z innych państw, jednak stoją za tym coroczne wyniki w rozgrywkach międzynarodowych. Klub FGR nie odniósł sukcesów na polu
międzynarodowym i gra w lidze, która nie jest obiektem zainteresowań kibiców
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na całym świecie (w przeciwieństwie do Premier League, Championship, Ligi
Mistrzów, Ligi Europy, Serie A, La Ligi). Jednak dzięki specyfice swoich działań oraz niszowym akcjom, znajduje on zwolenników na całym świecie, którzy
kierują się w życiu podobnymi wartościami. Dzięki temu klub zyskuje popularność poza swoim regionem (co w przypadku klubów, które nigdy nie odniosły
sukcesu sportowego na szczeblu centralnym jest niebywale trudne), a ponadto
edukuje innych. Jest to szczególnie istotne, gdyż działania proekologiczne są
bezpośrednio wpisane w całą strategię klubu i w odróżnieniu od pojedynczych
działań innych klubów mają wymiar ciągły. Polepszające się wyniki sportowe
(w dniu 4.05.2021 r. klub znajduje się w strefie barażowej, która umożliwia historyczny awans do League One – trzeci poziom rozgrywkowy w Anglii) pokazują,
że obok sukcesu marketingowego i społecznego można również zaobserwować
sukces sportowy, który jest celem nadrzędnym przedsiębiorstw sportowych.
Nieodłącznym elementem zarządzania przedsiębiorstwem jest budowa jego
strategii. Przedsiębiorstwo na rynku wyróżnia również wizja, misja oraz cel.
Podany przykład klubu FGR idealnie pokazuje, że wizja oraz misja przedsiębiorstwa i dobrze przemyślana, konsekwentnie realizowana strategia, mogą prowadzić
do sukcesu na wielu płaszczyznach. Klub niewątpliwie odniósł olbrzymi sukces
społeczny, rozumiany jako sukces klubu na rzecz społeczeństwa (w tym przypadku nie tylko lokalnego). Sama liczba publikacji, wzmianek o klubie w kontekście jego działań na rzecz środowiska naturalnego powoduje, że można również stwierdzić, że klub odniósł sukces na płaszczyźnie marketingowej, gdyż jest
rozpoznawalny nie tylko przez ekspertów brytyjskiego futbolu, ale również
przez osoby, które na co dzień nie są związane z piłką nożną. Klub odnosi także
sukces sportowy i stoi przed szansą awansu na trzeci poziom rozgrywek (co jest
wysokim wynikiem, biorąc pod uwagę ogólny poziom piłki nożnej w Anglii
oraz fakt, że w samym pucharze Anglii udział biorą drużyny do XI poziomu
rozgrywkowego, a w niektórych regionach szczeble ligowe kończą się na XXIV
lidze). Sama wartość zawodników grających w składzie FGR szacowana jest
według portalu Transfermarkt.de na 1,65 mln EUR (Transfermarkt, n.d.). Stanowi to kolejny dowód na to, że jest to w pełni profesjonalny klub piłkarski,
który dba o swoje sukcesy na różnych płaszczyznach: marketingowej, społecznej, sportowej i finansowej (o czym świadczy wartość składu, mimo braku spektakularnych transferów).
Rekomendacją zarządczą dla klubów w Polsce jest znalezienie niszy w popularnym obszarze, jakim jest ekologia, i próba realizacji części działań prospołecznych w segmencie proekologicznym. Jeśli kluby w Polsce nie mogą stać się
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markami o zasięgu europejskim, gdyż nie realizują celów sportowych, to może
próba zdobycia rozgłosu poprzez działania na rzecz zrównoważonego rozwoju
przyczyni się do wzrostu rozpoznawalności klubów z Polski na arenie międzynarodowej.
Adrian Pietrzyk – Szkoła Doktorska – nauki o zarządzaniu i jakości. Od 2017 r. Prezes
Koła Naukowego „Ekonomia Sportu” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach
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Actions of football clubs in favour of environment
protection – Forest Green Rovers case study
Abstract: The article focuses on the essence of pro-social activities in the area of environmental care. The first part of the article presents the essence and outline of CSR activities. In the methodological part, the diagnosis was made using a case study. The subject of the research was the English club Forest Green Rovers, which is considered to be
the most ecological club in the world. The exploratory cognitive goal at work is to identify the differences between clubs in Poland and the English club Forest Green Rovers.
The utilitarian goal is to spread awareness of the social role that the club should fulfill.
Both its current activities aimed at increasing interest in topics in the field of ecology, as
well as plans for the future were presented. The last part of the article also includes management implications for Polish football clubs.
Keywords: sports management, sports marketing, CSR.
JEL Classification: Z20.
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Streszczenie: Celem artykułu jest wskazanie podobieństw oraz różnic między Zagłębiem Ruhry a Zagłębiem Górnośląskim występujących podczas restrukturyzacji tych
górniczych regionów. Na potrzeby badań dokonano szczegółowego przeglądu dostępnej
literatury przedmiotu (zarówno w języku polskim, angielskim, jak i niemieckim) oraz
wykorzystano analizę danych statystycznych. Artykuł omawia podobieństwa obu regionów w momencie rozpoczęcia procesu i znaczące różnice w czasie przeprowadzania
restrukturyzacji. Realizowany w Zagłębiu Ruhry proces miał charakter przemyślanej,
konsekwentnie realizowanej, długookresowej strategii, dlatego jego efekty są oceniane
pozytywnie, zarówno w kontekście społecznym, jak i gospodarczym. Natomiast rozwiązania przyjęte w Zagłębiu Górnośląskim cechuje zmienność koncepcji i chaotyczność
wprowadzanych rozwiązań. Niemniej jednak w obu regionach można wskazać mocne
i słabe strony omawianego procesu.
Słowa kluczowe: górnictwo, restrukturyzacja, węgiel kamienny, Zagłębie Górnośląskie, Zagłębie Ruhry.
Kod JEL: O170, R110, L690.

1. Wstęp
Zatrudnienie w sektorze węglowym stanowi według danych za 2017 r. zaledwie 0,15% zatrudnienia w Europie, jednak sektor węglowy charakteryzuje
wysoka koncentracja oraz fakt, że ma on istotne znaczenie dla poszczególnych
regionów (Galgóczi, 2019, s. 19). Wraz z rozwojem i zmianami strukturalnymi
gospodarek dochodzi do potrzeby restrukturyzacji, a nawet likwidacji danego
sektora gospodarki. Procesy restrukturyzacyjne w ekonomii oznaczają operację
Sposób cytowania: Rybarz, M. (2021). Procesy restrukturyzacji górnictwa: Zagłębie Górnośląskie
i Zagłębie Ruhry. Academic Review of Business and Economics, 1(1), 77-91.
https://doi.org/10.22367/arbe.2021.01.06
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o charakterze finansowym (restrukturyzacja kapitału, zadłużenia itp.) lub reorganizację sektora działalności gospodarczej czy też przedsiębiorstw. Restrukturyzacje regionów górniczych charakteryzują się całkowitą zmianą struktury gospodarczej danego regionu, przez co trudno przewidzieć skutki działań. Ze
względu na mnogość podejmowanych decyzji, które trzeba wdrożyć w procesie
restrukturyzacji regionów górniczych, w proces ten najczęściej zaangażowane
jest państwo. Dzięki porównaniu procesów restrukturyzacji w Zagłębiu Górnośląskim oraz Zagłębiu Ruhry można wskazać na pozytywne działania, poprzez
które w Zagłębiu Ruhry udało się zakończyć ten proces, i zastosować podobne
działania w analogicznym procesie w Polsce.
Celem niniejszego artykułu jest porównanie Zagłębia Górnośląskiego i Zagłębia Ruhry w czasie procesów restrukturyzacji oraz wskazanie istotnych inwestycji strategicznych w wybranych regionach.
W opracowaniu poddano weryfikacji następującą hipotezę badawczą: oba
zagłębia charakteryzowały podobne warunki w początkowym okresie procesu
restrukturyzacji (m.in. powierzchnia, liczba ludności, położenie oraz struktura
miejska) i dlatego powinny one w podobny sposób determinować decyzje dotyczące procesów restrukturyzacji.
Części teoretyczna i praktyczna artykułu powstały w oparciu o szeroką
kwerendę literatury przedmiotu; skorzystano z materiałów źródłowych zarówno
polsko-, jak i niemieckojęzycznych, dokonano także analizy porównawczej danych statystycznych dotyczących omawianych regionów.

2. Istota, przyczyny oraz cele restrukturyzacji
Wielowymiarowość pojęcia restrukturyzacji skutkuje brakiem ogólnej definicji. Według Bickslera i Chena „restrukturyzacja to strategia wzrostu i reorientacji gospodarki (sektora, regionu, podmiotu gospodarczego)” (Borowiecki,
2014, s. 14). Natomiast Myers określa restrukturyzację jako „strategiczny proces
prowadzący do maksymalizacji wartości gospodarki i jej podmiotów” (Borowiecki, 2014, s. 14). Według Grynchyshyna (2015) restrukturyzację można interpretować jako proces adaptacji do czynników wewnętrznych i zewnętrznych;
proces przejścia z jednego modelu biznesowego do innego czy też jako głęboką
transformację działalności przedsiębiorstwa. Pomimo różnic wszystkie te definicje pojęcia restrukturyzacji mają jedną cechę wspólną w postaci celu, jakim jest
„poprawa racjonalności i efektywności gospodarowania zasobami oraz czynnikami wytwórczymi, nadanie strukturze gospodarczej cech nowoczesności, ela-
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styczności, innowacyjności i adaptacyjności” (Żaba-Nieroda, 2018, s. 50). Przyczyny restrukturyzacji mogą być zewnętrzne (sytuacja na rynkach światowych,
przemiany, zmiany trendów, zmiany prawne, regulacje) oraz wewnętrzne (problemy organizacyjne przedsiębiorstw, nadmierne zatrudnienie, nieefektywność
produkcyjna). Do głównych celów restrukturyzacji mezoekonomicznej, której
zmiany obejmują szczególnie strukturę oraz system zarządzania w sektorach
gospodarki lub całych regionach, należą:
 zapewnienie w perspektywie krótkookresowej przetrwania przedsiębiorstwom
w regionie oraz sektorom,
 w perspektywie długookresowej zapewnienie rozwoju dla regionu lub przedsiębiorstwom w sektorze,
 zapewnienie płynności finansowej,
 zwiększenie konkurencyjności poprzez budowanie przewag konkurencyjnych.

3. Zagłębie Górnośląskie i Zagłębie Ruhry
– informacje podstawowe
Zarówno Zagłębie Górnośląskie, które w artykule rozumie się jako część
polską polsko-czeskiego zagłębia węglowego obejmującego tereny Górnego
Śląska oraz części Małopolski (Zagłębie Dąbrowskie oraz Zagłębie Krakowskie)1, jak i Zagłębie Ruhry, to stare zagłębia przemysłowe, które swoje powstanie zawdzięczają rewolucji przemysłowej zapoczątkowanej w XIX w. Po latach
prosperity i wzrostu produkcji wskutek przemian gospodarczych i globalizacji
oba regiony zostały zmuszone do restrukturyzacji. Przemiany restrukturyzacyjne
w omawianych zagłębiach związane są głównie z górnictwem węgla kamiennego, jednakże jest to branża bardzo rozległa. Wraz z kryzysem kopalń wydobywających węgiel dochodzi także do kryzysu w branżach tworzących łańcuch
wartości, takich jak przemysł maszynowy, stalowy czy wytwórczy. Restrukturyzacja górnictwa w tych regionach to nie tylko problem kopalń węgla, lecz całego
regionu.
Omawiane regiony przemysłowe mają wiele wspólnych cech, m.in.: podobną historię gospodarczą, zbliżoną wielkością powierzchnię oraz obecność
dużej liczby głębinowych kopalń węgla kamiennego. Ponadto w obu regionach
1

Zgodnie z informacjami z Państwowego Instytutu Geologicznego obszar obejmuje 133 udokumentowanych złóż węgla kamiennego, z których 50 jest zagospodarowanych (Jureczka & Nowak, 2016, s. 618).

80

Mateusz Rybarz

na początku restrukturyzacji istniał silny przemysł metalurgiczny pomimo braku
złóż żelaza w pobliżu. Złoża węgla w obu regionach stanowią jedne z największych złóż w Europie (Alves Dias et al., 2018, s. 19) – por. tabela 1. Głównym
czynnikiem różniącym oba regiony, a mającym duży wpływ na procesy restrukturyzacyjne, jest struktura własnościowa. W Zagłębiu Ruhry znajdowały się
głównie małe prywatne kopalnie, natomiast w Zagłębiu Górnośląskim kopalnie
stanowiły i stanowią w zdecydowanej większości własność państwową2.
Poprzez silny rozwój przemysłu stalowego oraz wydobywczego od XIX w.
do I połowy XX w. w obu zagłębiach inwestycje strategiczne koncentrowały się
na przemyśle i zwiększaniu produkcji przemysłowej. Pomimo spadku znaczenia
przemysłu ciężkiego w przededniu restrukturyzacji Zagłębie Ruhry i Zagłębie
Górnośląskie miały duże znaczenie gospodarcze oraz społeczne zarówno w Niemczech, jak i w Polsce. Pod względem zaludnienia Zagłębie Ruhry tworzyło i nadal
tworzy jedno z największych aglomeracji miejskich w Europie. Na Górnym Śląsku związek metropolitalny skupiający 14 miast to najgęściej zaludniony obszar
w Polsce (Pudlik & Garus, 2009) – por. tabela 1.
Tabela 1. Porównanie Zagłębia Górnośląskiego i Zagłębia Ruhry – informacje
podstawowe (stan przed restrukturyzacją)
Główne cechy regionów na
początku restrukturyzacji
Powierzchnia
Ludność
Główny nośnik energii
Typ kopalń
Liczba górników
Struktura własnościowa
kopalń
Okres trwania restrukturyzacji
Wydobycie węgla
Liczba kopalń
Struktura miejska
Położenie

Zagłębie Ruhry

Zagłębie Górnośląskie

4400 km2
5,674,223 (1961 r.)
węgiel kamienny
kopalnie głębinowe – podziemne
∼480,000 (1956 r.)

ok. 4500 km2 w granicach Polski
ok. 4,500,000
węgiel kamienny
kopalnie głębinowe – podziemne
~400,000 (1990 r.)

własność prywatna

własność państwowa

1960-2018

1990 – nadal

∼124 mln ton (1956 r.)
138 (1957 r.)
policentryczna
Nadrenia Północna-Westfalia

∼140 mln ton (1990 r.)
67 (1990 r.)
policentryczna
Śląsk, część Małopolski

Źródło: Na podstawie: Kuchciński (1958, s. 553); Oei et al. (2020, s. 966).

Każdy z omawianych regionów rozpoczął swoją restrukturyzację zaraz po
osiągnięciu największego poziomu wydobycia w historii tych regionów (dane
szczegółowe przedstawiono na rysunku 1). Za początek procesu restrukturyzacji
2

Wyjątek stanowi Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia”.
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w Zagłębiu Ruhry można przyjąć 1958 r., kiedy władze federalne podjęły decyzję o subsydiowaniu sektora, natomiast w Zagłębiu Górnośląskim nastąpił on
w czasie powstania pierwszych programów rządowych dotyczących pomocy
i zmian w sektorze, czyli w 1990 r.
Wydobycie węgla kamiennego w Zagłębiu Ruhry
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Rysunek 1. Wydobycie węgla kamiennego w Polsce i w Zagłębiu Ruhry
w latach 1945-2007
Źródło: Na podstawie: Statistik der Kohlenwirtschaft E.V. (2019, s. 28); Popkiewicz (2021).

Istnieje wiele podobieństw między Zagłębiem Górnośląskim i Zagłębiem
Ruhry, jeśli chodzi o początek procesu restrukturyzacji w tych regionach, w tym
m.in.:
 bliskość ośrodków przemysłowych (Wrocław, Kraków, Ostrawa),
 monolityczna struktura gospodarcza skoncentrowana na przemyśle ciężkim,
 system transportowy lepszy niż w pozostałej części kraju (Diagnoza systemu
transportu województwa śląskiego, 2012, s. 39),
 dominacja małej liczby dużych przedsiębiorstw, słabo rozwinięty sektor małych i średnich przedsiębiorstw.
Oba regiony w okresie rozpoczęcia restrukturyzacji borykały się z wieloma
problemami. Mocne i słabe strony Zagłębia Ruhry przedstawia tabela 2.

82

Mateusz Rybarz

Tabela 2. Mocne i słabe strony Zagłębia Ruhry pod koniec lat 50. XX w.
Mocne strony
Bliskość ośrodków przemysłowych we Francji,
Holandii i Belgii
Dobrze rozwinięty system transportowy wewnątrz
regionu
Lokalizacja blisko głównych portów morskich
Europy (Hamburg, Rotterdam, Antwerpia) oraz
lotniska we Frankfurcie nad Menem

Słabe strony
Monolityczna struktura gospodarcza, koncentrująca
się na węglu i przemyśle ciężkim wykorzystującym
węgiel
Dominacja kilku dużych firm w regionie oraz mała
liczba słabo rozwiniętych małych i średnich firm
Słabo rozwinięty system edukacji w regionie
(brak uniwersytetu)

Źródło: Na podstawie: Oei et al. (2020, s. 973).

4. Kolejne inwestycje strategiczne w procesach
restrukturyzacji
Zagłębie Ruhry pomogło Republice Federalnej Niemiec wyjść z kryzysu po
II wojnie światowej. Jednak w latach 50. XX w. wraz ze wzrostem kosztów
wydobycia, zwiększonego importu i znaczenia ropy naftowej i taniego węgla
z USA oraz krajów bloku wschodniego niemiecki węgiel stracił na konkurencyjności. Rząd federalny w związku z kryzysową sytuacją w górnictwie węgla
kamiennego musiał podjąć kroki mające na celu niedopuszczenie do masowego
zamykania kopalń w krótkim czasie, ponieważ spowodowałoby to nagły wzrost
bezrobocia w regionie, dotyczący nie tylko pracowników kopalń, ale także zakładów związanych z górnictwem. Pod koniec lat 60. XX w. co dziesiąty mieszkaniec Zagłębia Ruhry był zatrudniony w górnictwie (Gärtner, 2019, s. 138).
Po upadku gospodarki centralnie planowanej w Polsce oraz otwarciu się na
rynki światowe polski węgiel, który we wcześniejszym okresie niejednokrotnie
był wykorzystywany przez władze PRL jako towar w wymianach barterowych
z ZSRR za takie towary jak bawełna czy ruda żelaza, stracił na konkurencyjności (Studziński, 1997, s. 173). Okazało się, że polskie kopalnie są w niektórych
aspektach zacofane technologicznie. Kosztownym dla budżetu państwa aspektem górnictwa węglowego w Polsce był także uprzywilejowany status pracowników tego sektora gospodarki (m.in. wcześniejsze emerytury, dodatki płacowe),
na co po przemianach ustrojowych zabrakło pieniędzy (Bijańska & Karbownik,
2000, s. 7). Proces restrukturyzacji w Polsce rozpoczął się 30 lat później niż
podobny proces w Niemczech.
W Niemczech wraz ze spadkiem konkurencyjności krajowego węgla rząd
federalny w 1958 r. podjął decyzję o subsydiowaniu sektora poprzez dopłaty do
każdej tony wydobytego węgla kamiennego. Głównym narzędziem tej polityki
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było subsydiowanie niemieckich odbiorców węgla kamiennego (głównie spółki
energetyczne oraz stalowe) w celu wyrównania cen węgla krajowego i węgla
importowanego. Polityka ta utrzymywała się aż do zamknięcia ostatniej kopalni
w zagłębiu w 2018 r. W Polsce proces restrukturyzacji rozpoczął się na początku
lat 90. XX w., a subsydiowanie produkcji węgla polegało na bezpośrednim
wspieraniu państwowych firm wydobywczych poprzez dotacje w różnej formie –
od bezpośrednich dopłat dla kopalń, poprzez umarzanie długów firm wydobywczych, np. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, aż po odprawy dla pracowników dobrowolnie rezygnujących z pracy.
Edukacja w Zagłębiu Ruhry była jedną ze słabych stron regionu, dlatego też
w rozwoju sektora edukacji widziano szansę na dalszy rozwój regionu. W kolejnych latach powstały:
 Uniwersytet Ruhry w Bochum (1962),
 Uniwersytet Techniczny w Dortmundzie (1968),
 Uniwersytet Duisburg-Essen (1972),
 Uniwersytet Witten/Herdecke (1982),
 Uniwersytet w Hagen (1974).
Region, który nie posiadał żadnego uniwersytetu w latach 50. XX w., wraz
z końcem procesu restrukturyzacji kształci ok. 270 000 studentów oraz posiada
30 000 pracowników naukowych, stając się obszarem z dużym zagęszczeniem
edukacyjnym i badawczym (Bogumil & Heinze, 2019, s. 39). Poza uniwersytetami w regionie powstawały również instytuty badawcze oraz parki technologiczne. Natomiast w Zagłębiu Górnośląskim na początku restrukturyzacji istniały już uczelnie wyższe, w tym: Politechnika Śląska w Gliwicach, Uniwersytet
Śląski, Akademia Ekonomiczna w Katowicach oraz Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Dzięki temu w procesie restrukturyzacji nie było potrzeby poszerzenia bazy edukacyjnej o nowe podmioty.
W Niemczech główną inwestycją w zakresie górnictwa węgla kamiennego było powołanie w 1968 r. firmy Ruhrkohle AG (obecnie: RAG Aktiengesellschaft),
która miała na celu kontrolowane wygaszenie górnictwa w regionie. W skład
firmy weszło 25 spółek kontrolujących 80% wydobycia węgla w Niemczech.
Państwo posiadało 27% udziałów w spółce. Pod koniec lat 60. XX w. Ruhrkohle
AG stała się ogólnokrajową organizacją skupiającą 52 kopalnie węgla, 29 producentów koksu i 5 wytwórni brykietów, zatrudniającą łącznie 182 650 pracowników (RAG AG – Company History, 2021). Już w sierpniu 1970 r. firma przyjęła
strategię mającą na celu transformację przemysłu wydobywczego w efektywny
sektor przemysłowy. Głównymi punktami strategii były:
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 koncentracja na najbardziej efektywnych kopalniach,
 łączenie kopalń jako alternatywa dla zamknięcia podmiotów nierentownych,
 rozłożenie redukcji zatrudnienia w czasie.
Wraz z upływem czasu strategia firmy była zmieniana. Obecnie, po zakończeniu wydobycia, firma zajmuje się odwadnianiem kopalń, oczyszczaniem wód
gruntowych oraz rekultywacją terenów pogórniczych.
W Polsce na początku lat 90. XX w. postanowiono podzielić wszystkie kopalnie i utworzyć z nich odrębne jednostki ekonomiczne. W 1993 r. przekazano
kopalnie do nowo powstałych spółek (Jastrzębska Spółka Węglowa – JSW,
Rybnicka Spółka Węglowa, Bytomska Spółka Węglowa, Nadwiślańska Spółka
Węglowa, Rudzka Spółka Węglowa, Gliwicka Spółka Węglowa, Katowicki
Holding Węglowy – KHW). Aby wspomóc proces likwidacji kopalń, w 2000 r.
powołano Spółkę Restrukturyzacji Kopalń (SRK), która przejmowała i nadal
przejmuje przeznaczone do likwidacji kopalnie. Główne cele spółki to likwidacja zakładów wydobywczych oraz zagospodarowanie majątku zlikwidowanych
kopalń.
W 2003 r. spółki węglowe (poza KHW i JSW) oraz część zakładów okołogórniczych połączyły się w Kompanię Węglową (KW). Niestety ze względu na
brak inwestycji koszty wydobycia w KW wzrosły do tego stopnia, że w 2014 r.
tylko 3 na 15 kopalń przynosiły zyski. W związku z trudną sytuacją finansową
spółka zbyła kopalnie na rzecz nowo powstałej Polskiej Grupy Górniczej. Niemniej jednak sama KW istnieje do dziś i prowadzi działalność w zakresie turystyki, ubezpieczeń oraz usług na rzecz górnictwa.
Południowy Koncern Węglowy (Tauron Wydobycie S.A.) powstał w 2004 r.
i posiada obecnie 3 kopalnie. Tauron Wydobycie S.A. wchodzi w skład grupy
Tauron. Jej głównym celem jest dostarczanie węgla dla elektrowni oraz elektrociepłowni należących do grupy. Dodatkowo Tauron Wydobycie S.A. prowadzi
sprzedaż węgla w różnych sortymentach dla odbiorców indywidualnych.
Polska Grupa Górnicza (PGG) powstała w 2016 r. i przejęła większość kopalń oraz zakładów należących do Kompanii Węglowej. Główną przyczyną
powstania PGG było przejęcie majątku oraz zobowiązań bankrutującej KW.
W 2017 r. PGG przejęła także kopalnie należące do KHW. Obecnie PGG jest
największym producentem węgla kamiennego w Europie.
Ze wszystkich spółek węglowych w Polsce Jastrzębska Spółka Węglowa
przetrwała w całości od 1993 r. do teraz. Działania JSW bardzo przypominają
w niektórych aspektach działania Ruhrkohle AG. Podobnie jak niemiecka spółka, JSW promuje nowe technologie i działa nie tylko w branży wydobywczej,
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ale także przetwórczej, wprowadzając na rynek nowe produkty oraz nowe technologie. Jednak to działanie wynika głównie z faktu, że w kopalniach JSW wydobywany jest węgiel koksujący potrzebny w przemyśle hutniczym, który na
rynkach światowych jest dużo droższy niż węgiel energetyczny (Ozga-Blaschke,
2009). W przypadku procesów przekształceń samych kopalń niemieckie podejście wydaje się bardziej spójne oraz zorganizowane, ponieważ ciągłe tworzenie
nowych podmiotów generuje problemy natury organizacyjnej, marnując tym
samym środki finansowe i czas. Należy również zaznaczyć, że kopalnie zorganizowane poza JSW od lat 90. XX w. borykały się z problemami finansowymi.
W porównaniu do działań niemieckich w Polsce nie koncentrowano się na kopalniach, które przynosiły zyski, tylko za wszelką cenę dążono do ratowania
większości zakładów.
Mocną stroną Zagłębia Ruhry jest jego położenie oraz rozwinięta infrastruktura. Istniejąca tam sieć drogowa tworzy jedną z najbardziej rozbudowanych tego typu sieci drogowych w Europie. Połączenie autostradowe z resztą
kraju oraz Francją i Holandią czyni ten region dobrym miejscem dla inwestycji.
Natomiast w Zagłębiu Górnośląskim sieć drogowa na początku transformacji nie
była tak rozwinięta, jak w Zagłębiu Ruhry, jednak od lat 90. XX w. jest ona
ciągle dynamicznie rozbudowywana. Rola regionu ze względu na infrastrukturę
drogową wzrosła szczególnie po wybudowaniu autostrad A4 i A1, co pozwoliło
na połączenie regionu z resztą kraju oraz Republiką Czeską – ważnym polskim
partnerem handlowym.
Znaczącym elementem infrastruktury w Zagłębiu Ruhry pozostaje żegluga
śródlądowa. Żaden inny środek transportu nie przewozi tylu towarów, korzystając z tak niewielkiej ilości energii. W związku z zapotrzebowaniem przemysłu
węglowego i stalowego oraz górnictwa węgla kamiennego w XIX i XX wieku
w Zagłębiu Ruhry powstał jeden z najgęstszych systemów kanałów i portów
śródlądowych w Europie, z którego obecnie korzystają także nowoczesne przedsiębiorstwa logistyczne. Dzięki Renowi Zagłębie Ruhry posiada bardzo dobre,
opłacalne ekonomicznie połączenie z portami w Amsterdamie, Rotterdamie oraz
Antwerpii. W Zagłębiu Górnośląskim pomimo znacznej odległości do portów
żegluga śródlądowa nie jest wykluczona. Odra stwarza dogodne warunki do
żeglugi dzięki Kanałowi Gliwickiemu i portowi w Gliwicach, z którego szlak
wodny biegnie aż do portu w Szczecinie. Niestety wieloletnie zaniedbania doprowadziły do marginalizacji tego ekologicznego i ekonomicznie opłacalnego
środka transportu (Skupień et al., 2016). Warto w tym miejscu wspomnieć, iż
Odrzańska Droga Wodna łącząca Morze Bałtyckie w Świnoujściu z Dunajem
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w Bratysławie została wpisana w 2017 r. do sieci dróg wodnych o międzynarodowym znaczeniu. Z chwilą ratyfikacji opracowanego przez ONZ Europejskiego
Porozumienia w Sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Międzynarodowym Znaczeniu (Konwencja AGN) Polska zobowiązała się do przywrócenia żeglowności i zapewnienia co najmniej IV klasy żeglowności (najniższa
klasa międzynarodowa) m.in. dla szlaku Gliwice–Szczecin.
Oba regiony wraz z kryzysem związanym z wydobyciem węgla były zmuszone do rozwijania nowych gałęzi przemysłu. W Zagłębiu Ruhry skupiono się
na nowych technologiach, w szczególności tych związanych z ochroną środowiska, energią odnawialną oraz przemysłem motoryzacyjnym. W mieście Bochum
w 1962 r. została otwarta fabryka General Motors, która w kolejnych latach
przekazała część produkcji do powstałej w 1998 r. fabryki GM w Gliwicach.
W kolejnych latach postępujące procesy globalizacji przyczyniły się do zamknięcia fabryki w Bochum. W przyszłości dla obu regionów szansą na rozwój
może stać się rosnące zainteresowanie samochodami elektrycznymi oraz hybrydowymi, do których wyprodukowania potrzeba nowych komponentów, wcześniej niewytwarzanych na tak dużą skalę, takich jak akumulatory elektryczne
i silniki elektryczne. Regiony z elektrowniami węglowymi posiadają potencjał
przyciągania firm zajmujących się energią odnawialną z powodu wysokich
kompetencji w branży energetycznej, historycznej identyfikacji z instalacjami
energetycznymi, a także posiadania odpowiednej instalacji wysokonapięciowej.
Polityka związana z ochroną środowiska została wprowadzona w Zagłębiu Ruhry
w latach 70. XX w., kiedy to z powodu zaostrzenia norm środowiskowych
z przemysłu węglowego i stalowego powstał sektor ochrony środowiska. Jest on
nadal obecny w regionie, chociaż przemysł węglowy i stalowy już nie istnieją.
Podobne normy związane z ochroną środowiska zostały wprowadzone w Zagłębiu Górnośląskim, kwestie środowiskowe nabrały szczególnego znaczenia wraz
z wejściem Polski w struktury Unii Europejskiej. W ostatnim czasie w Zagłębiu
Górnośląskim dzięki promowaniu ochrony środowiska powstało wiele firm zajmujących się m.in. fotowoltaiką oraz czystymi technologiami węglowymi, co
oznacza cały łańcuch od wydobycia węgla aż do utylizacji odpadów. Przykłady
takich technologii to zgazowanie węgla lub technologie usuwania dwutlenku
węgla (Marcisz et al., 2017).
Niestety w obu regionach na początku transformacji firmy związane z przemysłem węglowym starały się blokować zmiany strukturalne, szczególnie na
wczesnym etapie restrukturyzacji. Głównym powodem takich działań były dotacje dla sektora węglowego, dzięki którym firmy związane z górnictwem węgla
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mogły liczyć na zwiększone zyski. Dodatkowo w Niemczech przez długi czas
znaczna część terenów górniczych należących do firm wydobywczych pozostawała opuszczona, gdyż firmy te odmawiały udostępnienia tych terenów, blokując tym samym możliwość pojawiania się nowych firm w regionie, tym samym
aktywnie hamując dalszy rozwój regionu (Gärtner, 2019, s. 140). W Polsce ta
blokada wynikała z innych przyczyn, takich jak niechęć branży do zmian czy
brak chęci przekwalifikowania się przez pracowników górnictwa. Innym problemem istotnym z punktu widzenia przyszłych inwestycji, głównie przemysłowych na terenach pogórniczych, na których nadal odbywa się eksploatacja, jest
aktywność górotworu oraz szkody górnicze, co widać na przykładzie inwestycji
w województwie śląskim (Frankowski, Mazurkiewicz, & Krzysztofik, 2020, s. 11).
Duże znaczenie w procesie restrukturyzacji regionów ma wsparcie małych
i średnich przedsiębiorstw. Dotacje, programy pomocowe czy tworzenie stref
przemysłowych dodatkowo podnoszą atrakcyjność regionu w oczach zagranicznych inwestorów. Niestety w obu omawianych regionach panował tradycyjny
model rodziny, czyli mężczyzny jako jedynego żywiciela rodziny, przez co poziom przedsiębiorczości wśród mieszkańców był niższy niż w innych regionach
(Frankowski, Mazurkiewicz, Sokołowski et al., 2020, s. 15) i dlatego też w zakresie wsparcia przedsiębiorczości ważną rolę odgrywa edukacja.

5. Wyniki badań
Przeprowadzona na potrzeby badań kwerenda literatury oraz analiza dostępnych danych wskazuje na znaczne podobieństwo między omawianymi regionami w momencie rozpoczęcia procesów restrukturyzacji. Wybór metod
i narzędzi tego procesu w obu przypadkach był uzasadniony bieżącą sytuacją
w regionie oraz bieżącą sytuacją na światowym rynku węgla. Porównując oba
omawiane procesy restrukturyzacyjne, można zauważyć, że proces przeprowadzony w Zagłębiu Ruhry miał charakter długookresowy i w omawianym okresie
był konsekwentnie realizowany. Natomiast proces trwający w Zagłębiu Górnośląskim cechuje duża zmienność wynikająca z nacisków społecznych i politycznych, a także ze zmian na globalnym rynku węgla i surowców energetycznych.
Do najbardziej istotnych pozytywnych efektów restrukturyzacji w Zagłębiu
Ruhry można zaliczyć rozbudowę sektora edukacji, w którym wcześniej szkolnictwo wyższe nie istniało, oraz rozwój przemysłu niezwiązanego z sektorem
górniczym. Jednak pomimo znacznych sukcesów i zakończenia procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w tym regionie (ostatnia kopalnia została
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zamknięta) nadal istnieją problemy związane z sektorem górnictwa węgla kamiennego, które wymagają dalszych rozwiązań o charakterze instytucjonalnym.
Do głównych problemów związanych z górnictwem, a odczuwanych przez region, zaliczyć należy m.in. dużą ilość nieużytków poprzemysłowych, takich jak
puste hale przemysłowe czy tereny pokopalniane, które trzeba stopniowo rewitalizować.
Koniec procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce nadal jest trudny do przewidzenia ze względu na duże zróżnicowanie kolejnych
programów i brak koncepcji przewodniej dla wszystkich kolejnych planów.
Realizowany obecnie program obejmuje już zamknięcie ostatniej kopalni węgla
energetycznego, jednak dotychczasowe doświadczenia dotyczące poprzednich
programów wywołują wątpliwości odnośnie do jego całościowej realizacji.
Skutki restrukturyzacji w Zagłębiach Ruhry oraz Górnośląskim przedstawiono w tabeli 3.
Tabela 3. Skutki restrukturyzacji w Zagłębiu Ruhry i Zagłębiu Górnośląskim
Skutek
zamknięcie dużej liczby nierentownych kopalń
rozwój sektora edukacji
znaczący wzrost bezrobocia spowodowany
procesami restrukturyzacyjnymi
rozwój sektorów niezwiązanych z górnictwem
węgla kamiennego
rozwój infrastruktury
scalenie kopalń węgla kamiennego
rozwój żeglugi śródlądowej

Zagłębie Ruhry
X
X

Zagłębie Górnośląskie
X
X

X

X

X

w trakcie

X
X
X

w trakcie
w trakcie
w trakcie

Źródło: Opracowanie własne.

6. Dyskusja i wnioski
Procesy restrukturyzacyjne w regionach silnie związanych z górnictwem to
bardzo ciekawy obszar badawczy ze względu na złożoność oraz skutki tych procesów. Mnogość czynników kulturowych, społecznych i ekonomicznych wpływających na procesy restrukturyzacyjne sprawia, że zagadnienie można badać
poprzez różne aspekty i w odmienny sposób oceniać ich efektywność. Można się
pochylić nad podobnymi procesami w innych regionach, np. we Francji czy
Belgii, i dzięki analizie porównawczej wskazać te, które miałyby zastosowanie
w podobnym procesie w Polsce.
W artykule skoncentrowano się na porównaniu procesów restrukturyzacyjnych w dwóch podobnych regionach. Starano się wykazać, że pomimo różnic
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w działaniach, skutki procesów restrukturyzacyjnych są podobne, czyli zamknięto dużą liczbę kopalń, nastąpił rozwój infrastruktury oraz przemysłu, ale także
zaobserwowano wzrost bezrobocia. Procesy restrukturyzacyjne całych sektorów
gospodarki są wielką szansą dla regionów i mogą stanowić impuls dla rozwoju,
jednak niosą za sobą też zagrożenia, szczególnie dla społeczności, na którą
zmiany mają istotny wpływ.
Mateusz Rybarz – student Szkoły Doktorskiej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (ekonomia i finanse)
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Strategic investments in restructuring processes
in the Upper Silesia and the Ruhr District
Abstract: The main aims of the paper are: to indicate the similarities and differences
between the Ruhr District and the Upper Silesia occurring during the restructuring of
these mining regions and to indicate investments of strategic importance directly related
to the processes carried out. For the research, a detailed review of the available literature
on the subject (both in Polish, English, and German) was made and the analysis of statistical data was used. The paper discusses the similarities of both regions at the start of the
process and the significant differences in the time of restructuring. The process implemented in the Ruhr District was a well-thought-out, consistently implemented, long-term
strategy, therefore its effects are assessed positively, both in the social and economic
context. On the other hand, the solutions adopted in the Upper Silesia are characterized
by the variability of the concept and the chaotic nature of the solutions implemented.
Nevertheless, there are strengths and weaknesses in this process in both regions.
Keywords: mining, restructuring, hard coal, Upper Silesia, Ruhr District.
JEL Classification: O170, R110, L690.
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Streszczenie: Julian Dunajewski był polskim ekonomistą i ministrem skarbu Austro-Węgier w drugiej połowie XIX w. Wykładał również na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie oraz na Uniwersytecie Lwowskim. Niestety pisał niewiele i jego myśl ekonomiczna jest znana głównie ze skryptów z lat 70. XIX w. Zawarte są w nich m.in.
omówienie kwestii funkcjonowania banków i sektora bankowego, a także przemyślenia
Dunajewskiego o konsekwencjach gospodarczych funkcjonowania nieregulowanego sektora bankowego, gdzie banki mogą dowolnie emitować banknoty. W tekście przedstawiono i przeanalizowano poglądy Juliana Dunajewskiego dotyczące funkcjonowania sektora
bankowego oraz skutków braku regulacji kreacji pieniądza bankowego. Dunajewski
twierdził, że nieuregulowana kreacja pieniądza przez banki komercyjne jest przyczyną
cykli koniunkturalnych i spadku wartości pieniądza. Jego poglądy na wolną bankowość
zostały porównane z poglądami współczesnych zwolenników wolnej bankowości oraz
ekonomistów szkoły austriackiej. Analiza porównawcza ukazuje podobieństwa poglądów ekonomistów szkoły austriackiej i Juliana Dunajewskiego na konsekwencje emisji
pieniądza przez banki komercyjne. Zarówno według szkoły austriackiej, jak i Dunajewskego nadmierny kredyt bankowy odpowiada za cykle koniunkturalne oraz udzielanie
kredytu niewłaściwym przedsiębiorcom.
Słowa kluczowe: Julian Dunajewski, wolna bankowość, polska myśl ekonomiczna,
szkoła austriacka.
Kod JEL: B19, B26, G21.

1. Wstęp
Julian Dunajewski był polskim ekonomistą, zapamiętanym przede wszystkim
jako minister skarbu w monarchii Austro-Węgier w latach 1880-1891. W trakcie
pełnienia tej funkcji przeprowadził reformy skarbowe, dzięki którym udało się
wyeliminować deficyt budżetowy (Olejnik, 2017). Oprócz tego Dunajewski był
Sposób cytowania: Rapka, P. (2021). Bankowość w wykładach Juliana Dunajewskiego. Academic
Review of Business and Economics, 1(1), 92-108. https://doi.org/10.22367/arbe.2021.01.07
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również wykładowcą akademickim związanym z Uniwersytetem Jagiellońskim
w Krakowie oraz przez pewien czas z Uniwersytetem Lwowskim. Na uczelniach
prowadził wykłady z ekonomii politycznej, skarbowości, statystyki (rozumianej
nie jako analiza danych liczbowych, a wiedza o demografii i geografii ekonomicznej) i prawa administracyjnego.
Niestety Dunajewski nie napisał wielu prac. Za życia wydał: Ziemię i kredyt, Słowo o Kopernika zasadach bicia monety oraz – wspólnie z Wiktorem
Kopffem i Dionizym Skarżyńskim – Zarys organizacyi władz administracyjnych
dla Galicji. Poglądy ekonomiczne Dunajewskiego są znane dzięki skryptowi
spisanemu przez jednego z jego studentów (Koniarek, 2014). To właśnie na tym
skrypcie (Dunajewski, 2012), który pochodzi z lat 1872-1873, opiera się niniejszy artykuł.
Dunajewski był zwolennikiem liberalizmu – Ferdynand Zweig scharakteryzował jego poglądy w następujący sposób: „Wierzył zasadniczo w istnienie niezmiennych praw naturalnych, które stwarzają harmonię interesów i równowagę
sił ekonomicznych. Jest niestrudzonym w zalecaniu wolności we wszystkich
dziedzinach życia, jako panaceum na wszelkie dolegliwości gospodarcze” (Szulczewski, 2019, s. 293). Dunajewski nie był jednak skrajnym liberałem, ponieważ
uważał, że państwo ma do odegrania większą rolę w społeczeństwie, niż tylko
rolę stróża nocnego.
Chociaż był on zwolennikiem wolności i gospodarki rynkowej, to potrafił
spojrzeć krytycznie na konkurencję. W swoim wykładzie o bankowości Dunajewski twierdził, że konkurencja między bankami, których działalność nie jest
uregulowana, może mieć negatywne skutki gospodarcze, takie jak problem wspólnego pastwiska (nazwa ta została nadana później). Istnienie tego problemu implikuje dwie kolejne kwestie: cykl koniunkturalny oraz negatywny wpływ konkurencji między bankami na wartość środków obiegowych1.
Niniejszy artykuł to praca z zakresu historii myśli ekonomicznej, w którym
analizowana jest teoria bankowości Juliana Dunajewskiego, przedstawiona w Wykładach ekonomii politycznej (Dunajewski, 2012). Głównym celem artykułu jest
prezentacja poglądów Juliana Dunajewskiego (2012) dotyczących bankowości
oraz porównanie ich z poglądami współczesnych zwolenników wolnej bankowości oraz szkoły austriackiej na funkcjonowanie systemu bankowego. Natomiast z poglądami ekonomistów szkoły austriackiej zestawiono poglądy Dunajewskiego na temat skutków kreacji pieniądza przez banki komercyjne.
1

Według terminologii Dunajewskiego środki obiegowe to inaczej pieniądz i jego substytuty –
monety zdawkowe czy niektóre rodzaje papierów wartościowych, np. weksle i banknoty.
Omówienie zagadnienia pieniądza i jego substytutów znajduje się w pracy Misesa (2012).
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W opracowaniu wykorzystano analizę porównawczą, rozpatrując równolegle
i porównując w kolejnych częściach pracy poglądy Dunajewskiego z poglądami
zwolenników wolnej bankowości oraz ekonomistów szkoły austriackiej. Punkt 2
artykułu przedstawia opis biznesu bankowego, jaki Dunajewski zawarł w Wykładach ekonomii politycznej (2012). W punkcie 3 zaprezentowano omówienie
wolnej bankowości przez Dunajewskiego i współczesnych zwolenników wolnej
bankowości. W punktach 4 i 5 dokonano analizy problemów, które według Dunajewskiego wynikają z nieregulowanej konkurencji między bankami komercyjnymi – cyklu koniunkturalnego, inflacji i problemu wspólnego pastwiska.

2. Funkcje banków i środków obiegowych
Opis funkcjonowania bankowości u Dunajewskiego nie jest zaskakujący.
Stwierdził on: „Bank jest to więc przedsiębiorstwo, którego zadaniem jest handlować bądź gotówką, bądź kredytem (dziś przeważnie kredytem)” (Dunajewski,
2012, s. 129), w którym składane są depozyty, a następnie bank udziela dzięki
nim kredytu innym przedsiębiorcom. Bank dba przy tym, by zawsze trzymać
odpowiednie rezerwy, aby móc spłacić zobowiązania. „Przede wszystkim trzeba
zwrócić uwagę na to, że w każdym przedsiębiorstwie, gdzie tylko jaki taki podział pracy istnieje, trzeba zawsze pewną większą lub mniejszą cząstkę kapitału
posiadać w gotówce, bo w każdym przedsiębiorstwie przychód i rozchód jest
czasowo rozbieżny. Otóż pewna cząstka kapitału musi być umieszczona w formie pieniężnej, aby przedsiębiorstwo w każdej chwili mogło stawić czoło żądaniom zapłaty z jakiegokolwiek tytułu prawnego” (Dunajewski, 2012, s. 129).
Do głównych operacji banku należą:
1. Ocena ryzykowności przedsięwzięcia (Dunajewski, 2012, s. 130) – ryzyko
według Dunajewskiego stanowi istotny element oprocentowania transakcji,
obok kosztów amortyzacji kapitału (Dunajewski, 2012, s. 175).
2. Pośrednictwo w obrocie wekslami. „Co się tyczy weksli, to bank pośredniczy
w obiegu tych weksli w sposób bardzo prosty. Jeżeli rolnik bierze maszynę
od fabrykanta i powiada: proszę na moje imię weksel wystawić, zachodzi
trudność, że może by mu hurtownik nie przyjął tego weksla, więc tu pośredniczy bank, bankier dyskontuje ten weksel, nabywa dla siebie, a wydaje pieniądze, które są bądź własne, bądź klientów, którzy je u niego złożyli” (Dunajewski, 2012, s. 130).
3. Przekazywanie pieniędzy między krajami lub regionami, dzięki związkom
między sobą (Dunajewski, 2012, s. 130).
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Dunajewski poświęcił dodatkowo nieco uwagi środkom obiegowym, czyli
instrumentom denominowanym we właściwym pieniądzu. Środki te mogą być
wykorzystane jako bardzo bliski substytut pieniądza. Należą do nich już wspomniane weksle oraz bilety bankowe, czyli po prostu banknoty. Banknoty to,
według Dunajewskiego (2012, s. 132-133), „weksel bankowy, wystawiony przez
bank na siebie, płatny w każdej chwili okazicielowi. Taki bilet zastępuje więc
właściwie gotówkę”. Są one wprowadzane do obiegu w trakcie udzielania kredytu. „Wydaje te bilety bank przy sposobności załatwiania swoich interesów
bankierskich. Dajmy na to, że nasz rolnik chciałby kupić żelaza, ale nie ma gotówki, zgłasza się więc do banku biletowego i powiada: Oto macie weksel np. na
1000 zł płatny za 3 miesiące, chciałbym kupić za te pieniądze żelaza. Bank potrąca dyskont za te trzy miesiące i płaci w swych biletach bankowych” (Dunajewski, 2012, s. 132).
Bank musi jednak dbać o swoją opinię. Jeśli ludzie nie będą wierzyć w to,
że bank jest w stanie regulować swoje zobowiązania, to emitowane przez niego
banknoty nie będą wyceniane zgodnie z ich nominałem. W związku z tym bank
musi utrzymywać odpowiednio duże rezerwy, aby nigdy nie miał problemu wypłacić kruszcu monetarnego na żądanie (Dunajewski, 2012, s. 134).
Dunajewski przedstawił standardowy opis bankowości funkcjonującej na
podstawie rezerwy cząstkowej, gdzie banki emitujące banknoty kreują pieniądz.
Gromadzone jest złoto i srebro, czyli właściwe pieniądze, które następnie banki
wykorzystują jako rezerwy dla ekspansji kredytowej, czyli udzielania kredytu
w postaci swoich banknotów. Te rezerwy mogą również być pożyczone w ramach kredytu lub dyskontowania weksla.
Omawiając kredyt, Dunajewski zgadzał się z definicją Augusta Cieszkowskiego, którego poglądy omawiał w Wykładach ekonomii politycznej. Cieszkowski stwierdzał, że kredyt to operacja mająca na celu „uruchomienie” kapitału,
czyli po prostu sfinansowanie wykorzystania kapitału w działalności gospodarczej. „Kapitał już użyty w produkcji jest czynny, zaś nieużyty jeszcze, ale mogący być użyty, jest kapitałem martwym” – stwierdzał Dunajewski (2012, s. 116).
Wskazywał jednak na to, że nie trzeba zaciągać kredytu, aby zaangażować kapitał w produkcję; wystarczy posiadać pieniądze. Dlatego dodawał, że, wyłączając
przypadki zaciągania kredytu na potrzeby konsumpcji, „Trzeba było więc dać
definicję taką: »kredyt jest to zamiana kapitałów martwych na czynne« z dodatkiem: bez pośrednictwa gotowych pieniędzy” (Dunajewski, 2012, s. 117).
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3. Wolna bankowość według Dunajewskiego
i współczesnych ekonomistów
Po omówieniu funkcjonowania banków Dunajewski zajął się problemem
organizacji sektora bankowego, zastanawiając się, czy wolna bankowość jest optymalnym systemem monetarnym, czy też może konkurencja między bankami
może mieć negatywne skutki. Głównym problemem jest emisja banknotów przez
banki, które sprowadza się do pytania, czy wszystkie banki powinny mieć prawo
dowolnie emitować banknoty, czy też emisja ta powinna być regulowana przez
państwo.
Wolna bankowość współcześnie oznacza brak regulacji sektora bankowego
pod jakimkolwiek względem. Sechrest (2008, s. 3) za najważniejsze cechy wolnej bankowości uznaje:
a) brak państwowych barier wejścia i wyjścia,
b) brak ograniczeń emisji banknotów i depozytów przez banki,
c) brak banku centralnego,
d) brak państwowych gwarancji depozytów,
e) brak regulacji rezerw banków,
f) brak minimalnych wymogów kapitałowych,
g) brak ograniczeń działalności banków, takich jak ograniczenie ich możliwości
inwestowania w akcje i obligacje,
h) brak kontroli stóp procentowych; wolna bankowość ma być całkowitą deregulacją sektora bankowego i oznacza wprowadzenie radykalnego leseferyzmu w sektorze finansowym.
Omawiając wolną bankowość, Dunajewski zestawił ze sobą dwie formy
funkcjonowania bankowości – monopol pieniężny i wolną bankowość. Monopol
pieniężny oznacza, że tylko jeden bank w kraju ma koncesję na emisję banknotów (Dunajewski, 2012, s. 13). Nie analizuje on w takich szczegółach wolnej
bankowości, jak współcześni zwolennicy tego modelu bankowości. Dunajewski
nie pisze obszernie o mechanizmach, które miałyby zapewniać stabilność lub
destabilizować sektor bankowy. Przedstawia on powszechną obronę wolnej bankowości, argumenty przeciw wolnej bankowości oraz jej własną krytykę wolnej
bankowości.
Argument ówczesnych zwolenników wolnej bankowości, według Dunajewskiego, sprowadza się do pochwały konkurencji. „Zysk społeczny płynący z banku
zasadza się głównie na tym, aby wszystkie te czynności, które bank załatwia,
spełniał przy najniższych kosztach, aby ułatwiał pożyczki wekslowe, ułatwiał
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pożyczki na zastaw, ułatwiał cały obieg pieniężny kraju po cenie umiarkowanej,
którą bank pobiera za swe usługi od osób z nim w styczności będących. Jeżeli zaś
jest bank monopolistyczny, to trudno spodziewać się, aby ta cena była umiarkowaną. Trzeba pozwolić, aby było więcej banków, a jeżeli nie będzie potrzeba
tylu banków, to się nie utrzymają, a korzyść mamy tę, że bank, ciągnąć publiczność do siebie, zniżać będzie cenę. Tym sposobem przedsiębiorstwo banków
biletowych może pracować z korzyścią dla siebie i dla publiczności. Udzielać
komuś przywilej, aby tylko on jeden mógł wystawiać podobne bilety, znaczy
odejmować innym prawo powszechne, prawo wszystkim ostatecznie obywatelom służące” (Dunajewski, 2012, s. 138). „Jeżeli konkurencja wolna wszędzie
jest przyjętą, dlaczegóż właśnie w przedsiębiorstwie bankowym ma ona być
szkodliwą?” (Dunajewski, 2012, s. 141).
Dunajewski podaje, że ówcześni zwolennicy wolnej bankowości zwracają
również uwagę na to, że „każdy prywatny obywatel możny jest wystawiać jakiekolwiek znaki kredytowe; czy np. podpiszę weksel, czy zwykły skrypt długu
wystawię, zawsze to na jedno wychodzi. Zwłaszcza w przedsiębiorstwach większych, bez kredytu nie może być mowy o prawidłowym prowadzeniu przedsiębiorstwa. W takich wypadkach, gdzie rozwój handlu zmusza do powiększenia
przedsiębiorstwa, droga kredytu jest prawidłowo główną drogą, za pomocą której można zasilać przedsiębiorstwo. Jeżeli każdemu wolno używać swego kredytu dowolnie i za to odpowiada przed sądem, skądże ustawodawca przychodzi do
tego ograniczenia wolności wszystkim służącej pod względem przedsiębiorstwa
bankowego?” (Dunajewski, 2012, s. 141).
Konkurencja między bankami emitującymi banknoty ma zapewnić, według
zwolenników wolnej bankowości, tani i elastyczny obieg pieniądza, który usprawnia gospodarkę oraz ułatwi dostęp do kredytu. Sama konkurencja ma zapewnić
również odpowiednią liczbę banków i banknotów w obiegu.
Po przytoczeniu argumentu za wolną bankowością Dunajewski przedstawia
krytykę prezentowaną przez współczesnych mu ekonomistów, z którą się nie zgadza, a następnie własną krytykę.
Powszechna krytyka wolnej bankowości, na którą odpowiada Dunajewski,
głosi, że tylko państwo powinno emitować banknoty, ponieważ banknot ma być
substytutem kruszcu, oraz że zadaniem władzy jest dbanie o wartość pieniądza,
i tylko państwu przysługuje prawo bicia monety (Dunajewski, 2012, s. 138).
Według Dunajewskiego to nie jest trafna krytyka, ponieważ banknot emitowany
przez państwo jest inny od banknotu emitowanego przez bank. Wynika to z faktu, że państwo emitując banknoty, emituje własny dług: „Rozumie się, że rząd
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wtenczas, kiedy wydał tę notę, nie miał pieniędzy, ale miał nadzieję, że może za
rok fundusze się pomnożą. Ta nota więc (waluta papierowa) reprezentuje wartości rzeczowe, które dopiero mają powstać (...). Jest to dług państwa. Bilet bankowy, w zwykłym toku rzeczy, jest przez bank emitowany w zamian za weksel
towarowy, wystawiony przez przemysłowca lub kupca celem uiszczenia w ten
sposób należytości za towar (...). Takie weksle są więc reprezentantami wartości
rzeczowych (...). To jest pierwsza zasadnicza różnica między walutą papierową
a biletem bankowym” (Dunajewski, 2012, s. 139).
Dunajewski zwraca również uwagę na różnice w kontrolowaniu ilości pieniądza w obiegu. W przypadku waluty papierowej (banknotów rządowych) ich
ilość jest regulowana zarówno wielkością wydatków państwowych, jak i wielkością podatków. Jeżeli pieniądza jest za wiele i „jest przyczyną zachwiania stosunków handlowych całego kraju”, wtedy rząd podnosi podatki. Jednak nie zawsze jest w stanie ściągnąć ich odpowiednią ilość (Dunajewski, 2012, s. 140).
Tymczasem w przypadku banknotów emitowanych przez banki, ich ilość jest
regulowana w sposób ciągły. Po pierwsze, banknoty są wycofywane z obiegu,
gdy ktoś wypłaca złoto lub srebro. Po drugie, banknot znika z obiegu, gdy spłacany jest dług. Banknoty są wydawane na podstawie weksli i gdy weksle są
spłacane, to pieniądz jest wycofywany z obiegu (Dunajewski, 2012, s. 140-141).
Z tych dwóch powodów Dunajewski odrzuca pogląd ówczesnych przeciwników wolnej bankowości (emisji banknotów przez banki komercyjne). „Tak
więc argument obrońców monopolu bankowego przytaczany, że dlatego musi
być monopol, bo banknot jest znakiem pieniężnym tak jak każdy inny, teoretycznie usprawiedliwić się nie da” (Dunajewski, 2012, s. 141). Nie oznacza to,
że Dunajewski był zwolennikiem wolnej bankowości, za jaką opowiadają się jej
współcześni zwolennicy. Dunajewski twierdził, że konkurencja między nieregulowanymi bankami ma negatywne skutki. Natomiast współcześni zwolennicy
wolnej bankowości przedstawiają opis funkcjonowania nieregulowanego sektora
bankowego, który ma dowodzić, że wolna bankowość jest optymalnym systemem bankowym.
Argument współczesnych zwolenników wolnej bankowości za brakiem regulacji okazuje się, co do jego istoty, taki sam, jak argument zwolenników – skoro
konkurencja sprawdza się we wszystkich innych sektorach gospodarki, to dlaczego ma się nie sprawdzić w sektorze bankowym (Dowd, 1996).
Współcześni zwolennicy wolnej bankowości uważają, że nie powinien istnieć bank centralny, a państwo nie powinno regulować w żaden sposób kreacji
kredytu, ekspozycji na ryzyko czy struktury kapitału banków (Glasner, 1989;
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Sechrest, 2008). Sam system monetarny miałby być oparty na standardzie złota.
Złoto jest wykorzystywane jako pieniądz, a banknoty są wymienialne na żądanie
u emitenta banknotu (Dowd, 1993; Selgin, 2017). Konkurencja między bankami
miałaby zapewniać stabilność sektora finansowego, odpowiednią elastyczność
waluty, a także należycie regulować wysokość stóp procentowych.
Podobnie jak Dunajewski w swoim wykładzie, tak samo współcześni autorzy zwracają uwagę na to, że banki w systemie wolnej bankowości muszą zarządzać
swoimi rezerwami. Na podstawie przewidywanej wielkości odpływu rezerw
banki będą odpowiednio zwiększać lub zmniejszać swój stosunek udzielonego
kredytu do trzymanych rezerw oraz będą dostosowywać oprocentowanie kredytu
i depozytów. Spodziewając się spadku popytu na pieniądz (czyli spadku części
dochodów utrzymywanych na saldach gotówkowych przez ludzi w danym okresie), bank będzie ograniczał emisję kredytu. Natomiast wzrost popytu na pieniądz będzie prowadził do wzrostu emisji kredytu przez banki, ponieważ dzięki
zwiększonemu popytowi na pieniądz banki dysponują teraz większymi rezerwami, na podstawie których mogą udzielać kredytu (Selgin, 1989, s. 64-69).
Sektor bankowy, według zwolenników wolnej bankowości, działa stabilizująco na gospodarkę, ponieważ stabilizuje on strumień wydatków w gospodarce.
Gdy rośnie popyt na pieniądz, banki komercyjne mogą wyemitować dodatkowy
pieniądz, dzięki czemu gospodarka uniknie sytuacji niepełnego wykorzystania
zasobów. Natomiast spadek popytu na pieniądz (ze strony ludzi lub banków)
sprawi, że banki ograniczą kreację kredytu, zmniejszając w ten sposób konkurencję o zasoby i nie dopuszczając do nadmiernego, niemożliwego do podtrzymania, ożywienia gospodarczego (Selgin, 2017, s. 5-7).
Wolna bankowość według jej zwolenników ma zapewnić również odpowiedni poziom stóp procentowych. Sam mechanizm regulacji stóp procentowych
jest całkiem prosty. Banki z jednej strony starają się pozyskać depozyty, z drugiej strony – kredytobiorców, i muszą dostosowywać swoje stopy procentowe do
preferencji potencjalnych depozytariuszy i kredytobiorców. W przypadku depozytów banki chcące rozszerzyć swoją ekspansję kredytową musiałyby zaoferować wyższe oprocentowanie depozytów. Podobnie pojedynczy bank musiałby
zaoferować wyższą stopę procentową, gdy chce uniknąć nadmiernego odpływu
depozytów złożonych przez ludzi. Jeśli spada popyt na pieniądz, bank musi zaoferować wyższe oprocentowanie rachunków właścicielom depozytów, by przyciągnąć dodatkowe rezerwy albo ograniczyć ekspansję kredytową. Spadek popytu
na pieniądz prowadzi do spadku rezerw banków, co zmusza banki do podniesienia stóp procentowych – ograniczenia kreacji kredytu, przez co wzrośnie opro-
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centowanie kredytu oraz depozytów, ponieważ banki będą starały się zatrzymać
odpływ rezerw. Działa to również w drugą stronę, czyli w przypadku wzrostu
popytu na pieniądz banki komercyjne już nie muszą utrzymywać aż tak wysokich rezerw bankowych, co pozwala im zaoferować niższe oprocentowanie depozytów i wyemitować tańszy kredyt (Glasner, 1989, s. 17-18).
Jednak Dunajewski jest krytyczny wobec wolnej bankowości, z powodu
wpływu, jaki wywiera nieregulowana emisja banknotów na funkcjonowanie
gospodarki. Zwraca uwagę, że jest różnica między prowadzeniem banku a emisją
banknotów. Można prowadzić bank – gromadzić depozyty, dyskontować weksle,
udzielać kredytu – bez emitowania banknotów (Dunajewski, 2012, s. 142). Sama
konkurencja między bankami, których możliwość emisji banknotów jest nieregulowana, ma dwie główne konsekwencje – cykle koniunkturalne i wartość środków obiegowych. Dunajewski twierdzi, że pogoń za klientem i zyskiem ma
prowadzić do sytuacji, gdy stopy procentowe będą zaniżone, a rezerwy nieuregulowanych banków komercyjnych zostaną szybko wydrenowane na skutek
nadmiernej emisji banknotów przez banki komercyjne. Pogląd Dunajewskiego
jest sprzeczny z poglądami współczesnych zwolenników wolnej bankowości –
konkurencja między bankami kreującymi pieniądz wcale nie jest optymalnym
systemem bankowym (Dunajewski, 2021, s. 143-144).

4. Cykle koniunkturalne
Omawiając bankowość, Julian Dunajewski poruszył krótko problem cykli
koniunkturalnych, które stanowią jedno z dwóch następstw tragedii wspólnego
pastwiska. Według Dunajewskiego cykle koniunkturalne są negatywnym skutkiem konkurencji między bankami komercyjnymi, które konkurują o klienta,
oferując coraz tańszy kredyt. Co więcej, ta teoria cykli wyróżnia się na tle innych teorii cykli, znanych w ówczesnych czasach, ponieważ Dunajewski w paru
akapitach zwracał uwagę na błędne inwestycje, ryzyko i nadmierny optymizm.
Dunajewski (2012, s. 143) podkreślał, że zbyt duża konkurencja między
bankami skutkuje zaniżeniem stopy procentowej: „Ale ponieważ my tu przypuszczamy konkurencję żywą, gorącą, to gdzie ona znajdzie swój wyraz? Oto
znajdzie swój wyraz w stopie dyskonta. Więc będą współzawodniczyć banki te
w stopie procentowej, która być może z 7% zejdzie na 4%, bywało 2% w Zachodniej Europie”. Jednak ta obniżka stóp procentowych wcale nie musi być
korzystna. Podstawą tworzenia kapitału jest inwestowanie oszczędności (Dunajewski, 2012, s. 63-65). To inwestowanie w tworzenie kapitału wymaga zachęty

Bankowość w wykładach Juliana Dunajewskiego

101

w formie odpowiednio wysokiej stopy procentowej. Zbyt niska stopa nie pozwoli odtworzyć kapitału, a przez to spowolni proces akumulacji kapitału (Dunajewski, 2012, s. 175-176).
W następstwie emisji banknotów przez system bankowy nie powstaje nowy
kapitał, stanowiący źródło finansowania oszczędności, a kreowany jest wyłącznie kredyt przez banki. „Ale zwróćmy w przód uwagę, jakiego to rodzaju jest
kapitał, o którym mówimy? Rozumie się, że to tylko kredyt, czyli zaufanie.
Np. sprowadziłem towar z zagranicy na podstawie biletów, które bank dał, a dał
on dyskontując weksle; nie dał więc bank kapitału, tylko zaufanie” (Dunajewski,
2012, s. 143).
Kreacja pieniądza i zaniżenie stopy procentowej sprawiają, że banki muszą
starać się o coraz większą liczbę klientów. Prowadzi to do tego, że banki zaczynają udzielać większej ilości kredytu oraz finansować większą liczbę przedsięwzięć. Łatwa dostępność pieniądza prowadzi do tego, że ludzie chętniej zwracają się do banków po kredyt, aby sfinansować nowe przedsięwzięcia, przez co
„powstaje gorączkowość w zakładaniu przedsiębiorstw, która nie może być inaczej nazwana, jako chorobą ekonomiczną” (Dunajewski, 2012, s. 144). Nadmierna emisja pieniądza przez banki prowadzi więc do boomu gospodarczego,
który zakończy się kryzysem.
Warto zwrócić uwagę, że teorię Dunajewskiego można zaklasyfikować jako
monetarną teorię cyklu koniunkturalnego. To czynniki monetarne odpowiadają
za rozpoczęcie cyklu, a nie zmiany w urodzaju, technologii czy niewystarczający popyt. To zmiany w sferze monetarnej odpowiadają za nadmierne ożywienie
gospodarcze, które kończy się kryzysem (Hayek, 2014).
W następstwie kreacji pieniądza przez banki finansowane powstaje wiele
nowych firm, które ostatecznie okażą się nierentowne. „Oto to, że w tej liczbie
przedsiębiorstw, powstających wskutek ułatwiania dyskontowania weksli, jest
bardzo wiele takich, które nie przynoszą skutków spodziewanych” (Dunajewski,
2012, s. 144). Dunajewski zwraca uwagę, że wiele przedsięwzięć okaże się ostatecznie nierentownych, ponieważ tym nowym przedsiębiorcom nie zależy na
tym, by o firmę zadbać, ale żeby ją sprzedać (Dunajewski, 2012, s. 144).
Zakładaniu nowych przedsiębiorstw towarzyszy nadmierny optymizm na
rynku. Kiedy powstają nowe firmy, dodatkowym przedsiębiorcom, którzy zostali sfinansowani dzięki zaniżeniu stopy procentowej, „nie idzie o przedsiębiorstwo, tylko o te pierwsze wielkie nadzieje, które zbierają w gospodarstwie. Chodzi im tylko o to, ażeby nowo założone przedsiębiorstwo z korzyścią sprzedać;
co się potem stanie z przedsiębiorstwem, tego się nie mówi; niech się o to ci
troszczą, w których ręku zostanie ostatecznie to przedsiębiorstwo” (Dunajewski,
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2012, s. 144). Dochodzi do wybuchu nadmiernego optymizmu, który prowadzi
do zbyt pozytywnego oceniania przyszłości przedsiębiorstwa i jego nadmiernej
wyceny. Sprzyja temu tworzenie narracji, głoszącej świetlaną przyszłość firmy.
„Taka jest natura ludzka: ogłasza się szumne zapowiedzi. Trzeba starać się
o kilka imion powszechnie znanych; nadto dziennikarstwo popiera i zachwala”
(Dunajewski, 2012, s. 144).
W końcu dochodzi do kryzysu. Zanim jednak to nastąpi, powstają kolejne
banki, które chcą zarobić na zwiększonym popycie na kredyt i emisji banknotów. Można doszukiwać się tutaj pewnego procesu kumulacyjnego, gdzie boom
i zyski skłaniają do zakładania kolejnych banków emitujących banknoty: „Otóż
ta chęć zbogacenia się, ta łatwowierność w przyjmowaniu wiadomości o przyszłych zyskach, popiera także zakładanie banków” (Dunajewski, 2012, s. 144).
Jednak w końcu dochodzi do załamania, ponieważ kolejne przedsiębiorstwa
będą upadać – ich plany były błędne i z tego powodu stały się nierentowne. Z powodu tej nierentowności kredyty banków nie są spłacane. Banki zaczynają podnosić stopy procentowe, co wywołuje panikę na giełdzie. „Prędzej lub później
po każdej takiej epoce przychodzi do katastrofy. Jedno, drugie, trzecie przedsiębiorstwo nie tylko, że nie zostało uwieńczone pomyślnym skutkiem, ale likwiduje się ze stratą. Bank nagle podwyższa stopę procentową, utrudnia nabywanie
nowych pieniędzy; podwyższenie zaś stopy procentowej jest nowym alarmem na
giełdzie” (Dunajewski, 2012, s. 144).
Można podejrzewać, że według Dunajewskiego, chociaż tego nie napisał
wprost w swoich wykładach, stopa procentowa rośnie z dwóch powodów: nadmiernej ekspozycji na ryzyko oraz wzrostu popytu na kredyt.
Banki muszą szacować, jak wysokie rezerwy powinny utrzymywać. Dodatkowo na wysokość stopy procentowej wpływa ryzykowność projektu inwestycyjnego, jego potencjalna zyskowność, która sprawia, że przedsiębiorca jest
gotów zaproponować zapłatę większego procentu (Dunajewski, 2012, s. 177) oraz
popyt i podaż kapitału. We wcześniej przytaczanym fragmencie Dunajewski
(2012, s. 143) zwraca uwagę na to, że bank emitując dodatkowe banknoty poprzez kredyt, nie opiera tego kredytu na kapitale – „nie dał więc bank kapitału,
a jedynie zaufanie”. W związku z tym bank musiał na siebie przyjąć większe
ryzyko. Jednocześnie spada stopa procentowa, czyli wzrost ryzyka nie został
wliczony w stopę procentową. W końcu jednak wybuch kryzys i banki podnoszą
stopy, gdy kolejne przedsięwzięcia okazują się nierentowne (Dunajewski, 2012,
s. 144). W tym momencie ujawnia się nadmierne ryzyko, na jakie wyeksponował się bank, zmuszające go teraz do ograniczenia ekspansji kredytowej i podniesienia stóp procentowych.
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Wyłożona przez Dunajewskiego teoria cykli ma pewne elementy wspólne
z późniejszą teorią cyklu koniunkturalnego sformułowaną przez przedstawicieli
szkoły austriackiej. Dunajewski, podobnie jak ekonomiści szkoły austriackiej,
zwracał uwagę na istotność oszczędności w procesie akumulacji kapitału. Twierdził, że to oszczędności są podstawą akumulacji kapitału, a osoba dostarczająca
oszczędności domaga się pewnego wynagrodzenia. Jeśli stopa procentowa będzie zbyt niska, to ludzie będą oszczędzać mniej, a być może nawet wcale. Na
skutek tego spowolnieniu ulegnie akumulacja kapitału, która jest niezbędna dla
rozwoju gospodarczego. Natomiast sam pieniądz bankowy nie może być utożsamiany z oszczędnościami. Dunajewski pisze, że to bank „daje tylko zaufanie”
(Dunajewski 2012, s. 143). Istotność oszczędności podkreśla również szkoła
austriacka. Jej reprezentanci piszą, że bank tworzy iluzję większej ilości oszczędności, emitując pieniądz bez pokrycia (Hayek, 2014; Mises, 2012). Jednak
udzielając tego kredytu przedsiębiorcom, bank tworzy iluzję oszczędności. Zarówno więc w przypadku Dunajewskiego, jak i szkoły austriackiej, zwraca się
uwagę na to, że kreacja pieniądza nie tworzy dodatkowych realnych oszczędności.
Podobnie jak Dunajewski, ekonomiści szkoły austriackiej twierdzą, że to
nadmierna emisja pieniądza prowadzi do cyklu koniunkturalnego (Hayek, 2014;
Mises, 2012), a głównym problemem są nierentowne inwestycje, których upadek będzie bolesny dla całej gospodarki (Roche, 2016). Według szkoły austriackiej kreacja kredytu przez sektor bankowy prowadzi do zaniżenia stopy procentowej poniżej jej naturalnego poziomu, którą wyznacza popyt na oszczędności
i ich podaż. Nowy pieniądz trafia najpierw do rąk przedsiębiorców, którzy teraz
dysponują dodatkową siłą nabywczą i zaczynają konkurować o zasoby. Ta dodatkowa siła nabywcza oraz zaniżona stopa procentowa tworzy iluzję zwiększonej ilości oszczędności w gospodarce. Z tego powodu przedsiębiorcy rozpoczynają inwestycje, które są niemożliwe do utrzymania i ostatecznie będą musiały
być zlikwidowane (Hayek, 2014; Mises, 2012). Przedstawiciele szkoły austriackej, podobnie jak Dunajewski, zwracają uwagę, że nadmierna emisja pieniądza
przez sektor bankowy jest przyczyną cyklu koniunkturalnego. Podkreślają oni
również rolę błędnych inwestycji, czyli złego doboru projektów inwestycyjnych
przez przedsiębiorców.
Kolejnym podobieństwem między teoriami kryzysu przedstawionymi przez
szkołę austriacką i przez Dunajewskiego jest zwrócenie uwagi na to, kto otrzymuje kredyt. We fragmencie tekstu autorstwa Dunajewskiego, dotyczącym kryzysów, można dostrzec intuicję, która przypomina teorię Evansa i Baxendale’a
(2008). Stwierdza on, podobnie jak wiele lat później Evans i Baxendale (2008)
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oraz Engelhardt (2012), że to dodatkowy kredyt bankowy umożliwia pozyskanie
finansowania pewnym dodatkowym przedsiębiorcom (marginalnym przedsiębiorcom), którzy nie otrzymaliby kredytu, gdyby stopa procentowa nie była
zaniżona (Dunajewski, 2012, s. 144). Evans i Baxendale (2008) oraz Engelhardt
(2012) wskazują na różnice w zdolnościach prowadzenia biznesu między przedsiębiorcami – są przedsiębiorcy potrafiący lepiej prowadzić firmę. Ci lepsi przedsiębiorcy nie dają się zwieść błędnym sygnałom wysyłanym przez banki komercyjne, które zaniżają stopę procentową; mylą się przede wszystkim krańcowi,
gorsi przedsiębiorcy. Zarówno w przypadku Dunajewskiego, jak i Austriaków to
marginalny przedsiębiorca i jego przedsięwzięcia są tymi, które ostatecznie zostaną wyeliminowane przez kryzys i odpowiadają za nadmierny boom gospodarczy.

5. Wartość pieniądza i tragedia wspólnego pastwiska
Drugą po cyklu koniunkturalnym negatywną konsekwencją wolnej bankowości, według Dunajewskiego, jest spadek wartości pieniądza2. Tej konsekwencji poświęca on mniej miejsca niż omówieniu cyklu koniunkturalnego.
Podobnie jak w przypadku emisji banknotów przez państwo, tak i emisja
banknotów przez banki może negatywnie wpłynąć na wartość pieniądza. Banknoty emitowane przez banki komercyjne, mimo że są instrumentem dłużnym,
funkcjonują de facto jako pieniądze. Innymi słowy, są doskonałymi lub niemal
doskonałymi substytutami pieniądza. Ich powszechna akceptowalność wynika
z konkurencji między firmami; przedsiębiorcy przyjmą w ramach zapłaty banknoty, aby nie stracić klienta (Dunajewski, 2012, s. 145).
Ta powszechna akceptacja banknotów w połączeniu ze skłonnością banków
do nadmiernej emisji banknotów w systemie wolnej bankowości prowadzi do
inflacji, która negatywnie wpływa na wartość majątku oraz aktywność gospodarczą. „Wszelka nasza własność materialna, wszelkie nasze dochody ostatecznie zależą od ceny; cenę wyrażamy w pewnej ilości środków obiegowych (...).
cóż nam z tego, że grunt lub dom został naszym, jeżeli wartość jego wyceniona
w złocie spadnie na skutek nadmiernego mnożenia znaków pieniężnych. Zachwiana jest własność, zachwiany tym samym kredyt i przemysł narodowy, bo
2

Dunajewski zwraca również uwagę na rolę przepływu kruszcu monetarnego pod wpływem
emisji banknotów, pisząc, że „bilet bankowy w zbyt wielkiej ilości (...) może kraj pozbawić
pewnej ilości kruszców szlachetnych” (Dunajewski, 2012, s. 146). Niestety poza tym jednym
zdaniem nie ma innego źródła, z którego można by dowiedzieć się czegoś więcej o jego poglądach na ten temat. Prawdopodobnie odnosi się do zarysowanego przez Davida Ricardo mechanizmu odpływu złota z kraju na skutek nadmiernej emisji banknotów (Grubel, 1961).
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któż będzie się trudnił przemysłem, jeżeli nie wie, czy środki obiegowe spadną,
czy podniosą się na wartości” (Dunajewski, 2012, s. 146). Niepewność odnośnie
do wartości pieniądza ma prowadzić z czasem do osłabienia dostępności kredytu
oraz aktywności gospodarczej. Można podejrzewać, że Dunajewski ma tutaj na
myśli zarówno spadek realnych zysków, jak i wzrost stóp procentowych z powodu inflacji.
Banknoty tracą również na wartości z tego powodu, że nadmierna emisja
przez banki komercyjne prowadzi do sytuacji, w której banki nie są w stanie
wypłacić wszystkim posiadaczom banknotów złota na żądanie. W trakcie kryzysu, gdy ludzie chcieli wypłacać złoto, ponieważ banki zaczynały mieć problemy
finansowe, dochodziło do sytuacji spadku wartości banknotów danego banku,
ponieważ ryzyko niewypłacalności banku sprawiało, że ludzie zaczynali wyceniać banknoty banku poniżej ich wartości nominalnej (Dunajewski, 2012, s. 144).
Wolna bankowość, czyli brak regulacji emisji banknotów przez banki komercyjne według terminologii Dunajewskiego prowadzi do sytuacji, którą
współcześnie określa się mianem tragedii wspólnego pastwiska (Hardin, 2009).
Jak pisze Dunajewski, powołując się na Sismondiego: „Interes cząstkowy każdego jest zbyt mały, aby go mógł zniewolić do poświęcania środków celem
uchylenia niedogodności” (Dunajewski, 2012, s. 146).
Tragedia wspólnego pastwiska to sytuacja, gdy maksymalizujące swój zysk
lub użyteczność podmioty korzystają z zasobów dostępnych bez ograniczeń dla
wszystkich. Nikt nie ma prawa lub możliwości wykluczyć inne podmioty z korzystania z tych zasobów. W takiej sytuacji nie ma bodźców dla podmiotów do
tego, by dbały o zasób – ograniczały swoje wykorzystanie lub inwestowały w jego
odnawianie. Podmioty, które zdecydują się na ograniczenie wykorzystania zasobu lub inwestowanie w ten zasób, stracą, ponieważ większa ilość zasobów będzie dostępna dla konkurencji, która skorzysta z okazji. W związku z tym każdy
podmiot będzie dążył do największego możliwego wykorzystania wspólnego
zasobu i nie będzie mieć bodźców do dbania o zasób. W tym przypadku zasobem,
który niszczą banki, jest pieniądz. Chociaż w tym przypadku nie mamy do czynienia z pewnym skończonym zasobem naturalnym i jego dewastacją, to wciąż
konkurencja między bankami, według Dunajewskiego, ma szkodliwe skutki.
Banki komercyjne posiadające możliwość emisji banknotów będą udzielać
kredytu w formie banknotów i obniżać nadmiernie stopy procentowe w gospodarce. Banki nie mają bodźców do ograniczania swojej ekspansji – jeśli one nie
wyemitują dodatkowego kredytu po niższej stopie, to jedynie stracą klienta,
który ten kredyt otrzyma w innym banku. Natomiast bank, który ograniczy swoją kreację kredytu, straci z powodu inflacji i zaniżenia stóp procentowych przez
inne banki (Huerta de Soto, 1995). Chociaż Dunajewski nie omawia wprost
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struktury bodźców, to można się domyślić, że dostrzega ten problem, pisząc:
„Bank, robią trudności, straciłby klienta” (Dunajewski, 2012, s. 145). Wcześniej
w artykule zwrócono już uwagę, że konkurencja między bankami będzie prowadzić według Dunajewskiego do zaniżenia stopy procentowej (Dunajewski, 2012,
s. 143), a inflacja dotyka majątku i zysku wszystkich podmiotów w gospodarce.
Z tego powodu Dunajewski stwierdza, że wolna bankowość nie jest optymalnym modelem sektora bankowego i „emisja biletów bankowych nie powinna
być dozwolona wszystkim, tylko z pewnymi ostrożnościami, pod ścisłym dozorem władzy”, gdyż „tu również idzie o towar, którego dowolny obrót może wywołać szkodę” (Dunajewski, 2012, s. 146).

6. Wnioski
Analiza wykładu Dunajewskiego o bankowości pokazuje, że poglądy tego
ekonomisty na bankowość, chociaż niezbyt obszernie wyłożone, były wartościowe i zawierają twierdzenia oraz myśli, które stały się kluczowe dla późniejszych teorii ekonomicznych. W sformułowanej przez niego teorii cyklu uznał on
kreację kredytu za przyczynę cykli koniunkturalnych i zwrócił uwagę na problem błędnych inwestycji i marginalnych przedsiębiorców – można powiedzieć,
że pod tym względem wyprzedził o wiele lat późniejszych ekonomistów szkoły
austriackiej.
Pomimo swoich liberalnych poglądów potrafił on krytycznie spojrzeć na
system oparty na konkurencji i dostrzec, że pewne praktyki biznesowe powinny
być kontrolowane, ponieważ mogą być szkodliwe dla gospodarki. Za taką właśnie szkodliwą praktykę uznał emisję banknotów przez banki komercyjne, których działania mogą wywołać cykle i inflację. Z tego powodu Dunajewski zalecał regulację w formie kontroli emisji banknotów przez sektor bankowy.
Przemysław Rapka – doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (ekonomia i finanse)
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Banking in the lectures of Julian Dunajewski
Abstract: Julian Dunajewski was a Polish economist and Minister of the Treasury of
Austria-Hungary in the second half of the XIX century. He also lectured at the Jagiellonian University in Cracow and at the University of Lviv. Unfortunately, he wrote little
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and his economic thought is known mainly from scripts from the 1870s. These include
a discussion of the functioning of banks and the banking sector, as well as Dunajewski's
thoughts on the economic consequences of an unregulated banking sector, where banks
are free to issue banknotes. The text presents and analyses Julian Dunajewski's views on
the functioning of the banking sector and the consequences of unregulated bank money
creation. Dunajewski argued that the unregulated creation of money by commercial
banks is the cause of business cycles and the decline in the value of money. His views on
free banking were compared with the views of contemporary free banking advocates and
economists of the Austrian school. The comparative analysis shows the similarities between the views of economists of the Austrian school and Julian Dunajewski on the
consequences of money emission by commercial banks. According to both the Austrian
school and Dunajewski, excessive bank credit is responsible for business cycles and the
granting of credit to the wrong entrepreneurs.
Keywords: Julian Dunajewski, free banking, Polish economic thought, Austrian school
of economic.
JEL Classification: B19, B26, G21.

