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Unia Europejska miała stać się gwarantem 
jednolitego rozwoju poszczególnych państw 
europejskich, lecz nigdy tak naprawdę nie 
udało się stworzyć mechanizmu równych 
szans. 

Na „likwidacji granic” skorzystały przede 
wszystkim bogate państwa i koncerny z kra-
jów „starej Unii”. Dla dużych zagranicznych 
firm otworzyły się nowe rynki zbytu kra-
jów takich jak Polska. Konkurencji z wielki-
mi potentatami nie wytrzymały małe, rodzą-
ce się dopiero, firmy z Europy Wschodniej. 
Dziś, po 20 latach wyraźnie widać, że Europa 
Wschodnia gospodarczo oddala się od najbo-
gatszych krajów Europy Zachodniej. 

Dlaczego tak się stało? Posiadając tzw. 
efekt skali (a przez to niższe jednostkowe 
koszty produkcji i prowadzenia działalno-
ści) i wypracowany przez lata skumulowa-
ny zysk, duże zagraniczne firmy szturmem 
zdobywały nowe rynki. Oferując produkty, 
nierzadko o zaniżonych cenach i wspiera-
jąc sprzedaż potężnymi działaniami marke-
tingowymi i promocjami na swoje produkty, 
zagraniczne koncerny szybko zdobyły polski 
rynek. Z taką konkurencją zderzyły się pol-
skie firmy i nie wszystkim udało się prze-
trwać. Działanie to doprowadziło do upadku 
wielu rodzimych, narodowych firm, które nie 

były w stanie konkurować z zachodnimi gi-
gantami (Wedel, Polmosy – wódka Żubrów-
ka, Wyborowa – cegielnie). 

Wielkie korporacje i bogate kraje UE oka-
zały się największymi beneficjentami inte-
gracji europejskiej. I wbrew pozorom nie 
pomaga polskim przedsiębiorstwom fakt, 
że produkują w Polsce, a więc w kraju o niż-
szych kosztach pracy. Przewaga ekonomiczna 
zachodnich firm jest tak duża, że wynikające 
z tego korzyści są większe niż korzyści przed-
siębiorstw pochodzących z krajów „nowej 
Unii”, uzyskiwane dzięki niższym, krajowym 
kosztom pracy. Podkreślić należy, że global-
ne koncerny bardzo szybko przeniosły swoje 
zakłady produkcyjne do Europy Wschodniej 
czy Chin, utrwalając tym samym swoją i tak 
silną już pozycję. 

W konsekwencji Polska, jak i inne kra-
je Europy Wschodniej stały się dostarczycie-
lem taniej siły roboczej dla zachodnich kon-
cernów, które ulokowały w tej części Europy 
swoje zakłady produkcyjne. To dobrze, że je-
steśmy krajem otwartym na zagraniczne in-
westycje, ale nie powinniśmy zapominać, 
że trwały rozwój gospodarczy i wzrost po-
ziomu życia da nam rozwój naszych rodzi-
mych firm. Dlaczego? Bo kupując produkt 
zaprojektowany i wyprodukowany w Polsce, 
przyczyniamy się w dużo większym stopniu 
do rozwoju gospodarczego naszego kraju, niż 
kupując produkt importowany, czy nawet 
wyprodukowany w naszym kraju. 

Jak wygląda ten mechanizm? Z każdego 
skonsumowanego przez nas w Polsce pro-
duktu zagranicznego, część z wydanych przez 
nas pieniędzy zostaje przekazana do wspól-
noty ekonomicznej, z której pochodzi dany 
produkt. W ten sposób finansujemy miejsca 
pracy w krajach, skąd pochodzi właściciel 
produktu, tj. w Niemczech, Danii, Francji itd. 
Jest to zapłata za usługi korporacyjne dla za-
granicznych koncernów, zaspokajających na-
sze potrzeby. Ów swoisty „podatek” wynosi 
od 5 do 30 proc. wartości kupowanych przez 
nas produktów, nawet jeśli zostały one wy-
produkowane w Polsce. Prowadzi to do dłu-
gofalowego efektu. Rozwinięte państwa nadal 

się bogacą, ponieważ ich rynki zasilają kolej-
ne środki pochodzące z krajów mniej rozwi-
niętych. W konsekwencji cierpi na tym go-
spodarka tych ostatnich. 

Ktoś powie: Przecież dostają unijne dota-
cje. Pytanie jednak, lepiej dostać wędkę czy 
rybę? Jaki jest bilans korzyści i strat?

Jako ciekawostkę można przytoczyć takie 
oto zestawienie: według danych NBP dota-
cje unijne dla Polski w 2009r. wyniosły net-
to 6 mld euro. W tym samym 2009r. dochody 
zagranicznych właścicieli polskich przedsię-
biorstw wyniosły 13,8 mld euro. 

To, że Polska jest członkiem Unii jest na-
szą narodową szansą, lecz z tej szansy musi-
my umieć skorzystać. Do tej pory na naszym 
wejściu do Unii Europejskiej bardziej korzy-
stały bogate kraje Unii, aniżeli sama Polska. 
Nie dość, że prawo unijne sprzyja globalnym 
koncernom, pochodzącym przede wszystkim 
z krajów takich jak Niemcy, Dania, Francja, Ho-
landia, Szwecja, to jeszcze mentalność i niewy-
starczająca wiedza polskiego społeczeństwa nie 
pozwalają na to, aby Polska bardziej umiejętnie 
korzystała z dobrodziejstw Unii. 

Unia przeznacza ogromne środki na pro-
mowanie obecnych mechanizmów unij-
nych, służących głównie bogatym 

Szersze spojrzenie 
na Unię Europejską
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Żyjemy w różnych wspólnotach ekonomicz-
nych. Najmniejszą w nich jest rodzina, na-
stępnie miasto/gmina, dalej kraj i Unia Eu-
ropejska. Czy ktoś z nas zadawał sobie kiedyś 
pytanie: Z której wspólnoty czerpiemy naj-
więcej korzyści finansowych? Jakie to ma dla 
nas znaczenie.

Trwają przygotowania do wyborów do Eu-
roparlamentu. Będziemy wybierać osoby, 
które mają reprezentować interesy Polski 
w Brukseli. Czy jest to dla nas ważne? 

Zapytaliśmy mieszkańców Nowego Są-
cza, jakie mamy korzyści z faktu, że od 10 

lat jesteśmy w Unii Europejskiej? Czy może 
są z tego tytułu jakieś straty? Czy potrafimy 
korzystać z nowej rzeczywistości gospodar-
czej? Dlaczego jedne kraje UE dobrze się roz-
wijają, a inne nie?

W dodatku tym znajdą Państwo również 
wywiad z prof. Boguszem Mikułą, pracowni-
kiem Instytutu Ekonomii PWSZ w Nowy Są-
czu oraz prodziekanem Wydziału Zarządzania 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 
specjalistą od zarządzania wiedzą. Rozmo-
wa dotyczy zmian na rynku pracy oraz war-
tości, jakich poszukują obecni pracodawcy.

Państwa 2008 2012

Zmiana w % 
między 2008 
a 2012 rokiem

Polska 9500 9900 4,21%

Niemcy 30 100 32 600 8,31%

Szwecja 36 100 43 000 19,11%

Szwajcaria 46 400 61 900 33,41%

Unia Europejska
jest bardziej wspólnotą 
administracyjną,
natomiast gospodarczo 
każdy kraj rozwija
się oddzielnie.
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zachodnioeuropejskim koncernom. Na każ-
dej, nawet najmniejszej inwestycji współfi-
nansowanej ze środków UE, na każdym dłu-
gopisie, kartce papieru itd. obowiązkowo 
musi być umieszczona tabliczka informu-
jąca o tym, że przedsięwzięcie „zostało sfi-
nansowane ze środków Unii Europejskiej”. 
Samo wykonanie takich tabliczek jest kosz-
towne i nie daje wartości dodanej dla użyt-
kowników, a czasem nawet psuje estetykę 
danej inwestycji. Na tabliczkach tych w wie-
lu przypadkach nie znajdziemy informacji 
o tym, że otrzymanie unijnej dotacji wiązało 
się z koniecznością korzystania z zagranicz-
nych materiałów i usług, że na wymagany 
udział własny należało zadłużyć się w zagra-
nicznych bankach, i że wiele pokoleń będzie 
musiało spłacać odsetki, odsetki od odsetek, 
nie mówiąc już o samym kredycie. 

W prasie można przeczytać, że 80% dota-
cji unijnych wraca z powrotem do bogatych 
krajów Unii. Dlaczego z całości środków unij-
nych nie można budować dróg czy autostrad, 
co byłoby dobrą inwestycją w rozwój konku-
rencyjności polskiej wspólnoty gospodarczej? 

„Unijny marketing” powoduje, że prze-
ciętny Polak może mieć wrażenie, że więcej 
korzyści otrzymuje z budżetu unijnego niż 
od własnej wspólnoty ekonomicznej (bu-
dżetu swojego kraju). Jeżeli podzielić kwotę 
rocznych dotacji unijnych przeznaczonych 
dla Polski na jednego polskiego obywatela, 
to okazuje się, że uzyskana kwota jest 60 razy 
mniejsza niż suma korzyści, jakie Polacy uzy-
skują z budżetu państwa i gminy w postaci 
bezpłatnej edukacji, służby zdrowia, dopłat 
do leków, dróg itd. (wykres poniżej). Wy-
datki publiczne w Polsce w 2012 roku wynio-
sły 18 261 zł/os. W tym samym czasie wartość 
przyznanych Polsce dotacji z UE w przelicze-
niu na jedną osobę wyniosła 308 zł. 

Mało mówi się o tym, że Unia Europej-
ska jest bardziej wspólnotą administra-
cyjną, natomiast gospodarczo każdy kraj 

rozwija się oddzielnie. Musimy więc myśleć 
przede wszystkim o efektywnych działa-
niach na rzecz rozwoju gospodarczego wła-
snej wspólnoty ekonomicznej i tworzeniu no-
wych miejsc zatrudnienia w Polsce. Obecnie 
brak pracy w naszym kraju powoduje, że pol-
ski kapitał i polska młodzież dostrzegają swoją 

szansę nie w Polsce lecz za granicą. Dane sta-
tystyczne wskazują, że jeżeli nie stworzymy 
Polakom możliwości na rozwój własnego kra-
ju to z szansy, jaką dało nam wejście do Unii 
Europejskiej, patrząc długofalowo, możemy 
niewiele skorzystać (patrz wykres).

Jedną z przyczyn, dla której w Polsce mało 
osób pracuje w gospodarce, jest po prostu 
brak miejsc pracy, zwłaszcza w firmach z biz-
nesu podstawowego. Polacy w wieku produk-
cyjnym, nie znajdując w naszym kraju możli-
wości zatrudnienia, dostrzegają swoją szansę 
w innych wspólnotach ekonomicznych. 

W ostatnich pięciu latach z Polski wyjechało 
ponad 1,7 mln ludzi, zwiększając tym samym 
liczbę pracujących za granicą Polaków do 2,3 
mln. Według prognoz, polscy emigranci tyl-
ko w latach 2014–2020 wytworzą 172 mld euro 
dochodu dla krajów, do których wyjechali . 

Gdyby osoby te znalazły zatrudnienie 
w kraju, polski PKB wzrósłby o około 6%, 

a tym samym nasze wynagrodzenia wzro-
słyby o co najmniej 6%. A tymczasem, prze-
bywający na emigracji Polacy w wieku pro-
dukcyjnym, dzięki swojej pracy przyczyniają 
się niestety do wzrostu zamożności innych 
wspólnot ekonomicznych. 

Emigracja zarobkowa wpływa również ne-
gatywnie na budżet naszego państwa. Na wy-
kresie pokazujemy konsekwencje tejże emi-
gracji. Porównaliśmy w nim:
(1)  wartość dotacji, jakie w latach 2014–2020 

nasz kraj otrzyma z Unii Europejskiej 
(2)  oraz świadczenia i podatki, jakie 1,7 mln 

pracujących Polaków mogłoby wpłacić 
do polskiego budżetu w ciągu 40 lat swo-
jej produktywności.
Jak widać, utracone wpływy do nasze-

go budżetu kilkukrotnie przewyższają uzy-
skane dotacje. Należałoby sobie zadać pyta-
nie, ile czasu i uwagi poświęcamy dzieleniu 
pieniędzy otrzymanych z Unii Europejskiej, 

Bilans wejścia Polski Do Unii Europejskiej 

Zyski Straty

Jednolite 
prawodawstwo

Szybkie wprowadzenie w Polsce wielu przepisów prawnych, 
które ułatwiają działalność gospodarczą i wprowadzają ład 
do naszego państwa. 

Konieczność implementacji norm prawnych, które nie zawsze 
są dla Polski najlepsze. 

Brak ceł Teoretycznie łatwiejsze szanse na zagraniczną ekspansję dla 
polskich firm.

Nieograniczone możliwości zdobywania rynku polskiego dla 
zachodnich koncernów. 

Otwarcie rynku 
pracy dla Polaków 

Możliwość zatrudnienia i lepszego życia dla tych, którzy 
w Polsce nie mieli szans na zatrudnienie. 

Nieodwracalne straty dla polskiego budżetu wynikające 
z trwałej emigracji członków naszej wspólnoty. 

Dotacje unijne Krótkotrwały wzrost gospodarczy i mniejsze bezrobocie. Wiele dotacji zostało skonsumowanych i nie przyczyniły się 
do wzrostu gospodarczego.
Promocja UE związana z dotacjami spowodowała, że Polakom 
wydaje się, że ważniejsza jest dla nich wspólnota europejska 
niż polska.
Z każdego otrzymanego euro aż 85 eurocentów wraca 
do bogatych krajów europejskich poprzez zakup ich tech-
nologii, półfabrykatów itp.

Możliwość nauki 
za granicą 

Pojawiała się możliwość poszerzenia przez młodzież horyzon-
tów i efektywna nauka języków obcych.

Tracimy zdolną młodzież, która mogłaby pracować na rzecz 
rozwoju gospodarczego Polski. Duże zagraniczne koncerny za-
chęcają programami stażowymi i przeciągają najzdolniejszych, 
i najbardziej aktywnych polskich studentów, których wykształ-
cenie przez 20 lat finansowane było z naszych podatków.

Dokończenie ze str. 9
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PKB, a wydatki budżetu Polski oraz wydatki budżetu gmin i dotacji dla Polski z UE w 2012 r. (w tys. PLN)

[tys. PLN]

PKB

Budżet
Polski Budżet

gmin Dotacje netto
z UE

318 001 861

1 595 225 000

180 459 300
11 869 627

Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów oraz GUS

Wydatki publiczne w Polsce 
w 2012 roku wyniosły 
18 261 zł/os. W tym 
samym czasie wartość 
przyznanych Polsce dotacji 
z UE w przeliczeniu na jedną 
osobę wyniosła 308 zł.
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a ile czasu poświęcamy tworzeniu bogactwa 
i trwałych miejsc pracy dla Polaków w na-
szym kraju.

Oprócz utraty wpłat do budżetu państwa, 
wynikających z emigracji młodych Polaków, 
problem stanowią również zmienione pro-
porcje w wydawaniu pieniędzy z budżetu 
państwa na świadczenia emerytalne, służbę 
zdrowia czy też edukację.

Polski system emerytalny oparty jest 
na umowie międzypokoleniowej, co ozna-
cza, że młodzi ludzie pracują na emerytu-
ry rodziców. Emigracja zarobkowa zaburza 
ten proces. Rośnie bowiem różnica pomię-
dzy liczbą emerytów – osób pobierających, 
a liczbą pracujących na te świadczenia. Prze-
bywający na emigracji Polacy nie dokłada-
ją się do tych świadczeń, nie płacą w Polsce 
składek ZUS ani podatków.

Podobnie jest z edukacją i wychowaniem 
młodych Polaków. Obecnie osoby pracujące 

i płacące podatki w Polsce, finansują szko-
ły, opiekę zdrowotną i inne świadczenia 
na rzecz przyszłego pokolenia. Polacy, pra-
cujący za granicą, płacą podatki w innych 
krajach i zasilają budżety innych wspólnot 
ekonomicznych. Rządy bogatych krajów eu-
ropejskich chętnie korzystają z naszych rąk 
do pracy przy tworzeniu bogactwa we wła-
snych krajach, natomiast nie chcą partycy-
pować w kosztach wykształcenia tych pra-
cowników, jak i wychowania, i kształcenia 
ich dzieci oraz wypłacania emerytur dla ich 
rodziców w Polsce.

 Decyzja o emigracji nie jest łatwa, 
zwłaszcza dla osób, które zostawiają w Pol-
sce swoją najbliższą rodzinę. Wiele osób 
chciałoby powrócić do kraju i funkcjono-
wać w polskiej wspólnocie ekonomicznej. 
Możemy liczyć na ten powrót, jeśli w Pol-
sce będą trwałe miejsca pracy oraz dobre 
warunki dla życia.

– Kiedyś się mówiło „wiedza to potęgi klucz”, 
a dziś możemy powiedzieć na przykład, kto nie 
ma wiedzy ten będzie miał w najbliższym cza-
sie kłopoty na rynku pracy.

– Ogólnie rzecz biorąc, nasza gospo-
darka światowa w ostatnich kilkudziesię-
ciu latach zmieniła się. Dawniej, mówi-
liśmy, że gospodarka opiera się na trzech 
podstawowych czynnikach wytwórczych, 
to jest: praca, kapitał, ziemia. Dzisiaj mamy 
do czynienia z tak zwaną „gospodarką 
opartą na wiedzy”, w której wiedza jest 
uznawana jako kluczowy czynnik wytwór-
czy. Czynnik, który umożliwia nam rozwój 
i tworzenie innowacji. To nasza wiedza de-
cyduje w dużej mierze, jak wykorzystamy 
pozostałe zasoby, które mamy w dyspozy-
cji, czyli zasoby ludzkie, zasoby rzeczowe, 
zasoby finansowe, czy zasoby informacji.
– Czyli tamta stara definicja, którą się Pan 
posłużył: praca, kapitał, ziemia odchodzi 
do lamusa? 

– Może nie całkowicie do lamusa, 
bo to są też bardzo ważne czynniki. Dzięki 
nim możemy w ogóle funkcjonować w sfe-
rze gospodarki. Ale one mają już stopnio-
wo drugorzędne znaczenie. 
– Jest 1989 rok, w Polsce powstają nowe 
przedsiębiorstwa, pracujące w otoczeniu wol-
nego rynku. To działo się 25 lat temu. Założenie 
firmy i rozpoczynanie działalności w tamtym 
okresie , a dziś to dwa różne światy. 

– Oczywiście. Wcześniej żyliśmy w epo-
ce gospodarki socjalistycznej, kiedy rządziła 
tzw. ekonomia polityczna socjalizmu i wła-
ściwie cała gospodarka była podporządko-
wana polityce. To urzędnicy partyjni decy-
dowali, co będzie w Polsce produkowane, 
a co nie. Patrząc z perspektywy na rozwój 
gospodarki naszego kraju, można powie-
dzieć, że dość skrótowo przechodzimy przez 
wszystkie fazy rozwoju, przez które gospo-
darka zachodnia przechodziła przez ostatnie 
200 lat. W latach 90. zostaliśmy zmuszeni 
do myślenia w innych kategoriach: że mu-
simy być konkurencyjni, musimy działać 
w gospodarce rynkowej. Już nie mamy ryn-
ku producenta tylko rynek konsumenta. 
– Ale zrobiliśmy tutaj postęp pod względem 
etycznym jako przedsiębiorcy?

– Na pewno. Rozwinęliśmy cały sze-
reg przepisów, zabezpieczeń. Funkcjo-
nują na przykład organizacje, które dbają 
o to, żeby przedsiębiorcy mogli odzyski-
wać niezapłacone przez klientów należ-
ności. Mamy, co prawda, jeszcze bardzo 
dużo do zrobienia chociażby w dziedzinie 

sądownictwa. Nie jest tajemnicą, że sądy 
działają zbyt wolno i nawet sprawy doty-
czące ochrony praw pracowniczych nie-
jednokrotnie trwają kilka lat. 
– Zmieniły się przepisy, ale czy zmieniła się też 
świadomość, nasza mentalność?

– Nie do końca, bo zmiana mentalno-
ści to długotrwały proces. Ale może wrócę 
jeszcze do przełomu lat 90. Mieliśmy wte-
dy orientację przedsiębiorczą, orientację 
produkcyjną. Nasze przedsiębiorstwa za-

obserwowały, że polski rynek pod wzglę-
dem popytu jest bardzo chłonny, jeśli cho-
dzi zwłaszcza o standardowe produkty. Nie 
można było kupić telewizora, nie można 
było kupić pralki itd.
– Mówiąc w prosty sposób – wszystko, co zo-
stanie wyprodukowane, zostanie wchłonięte?

– Tak. Wiele działających wówczas, czy 
tworzących się polskich przedsiębiorstw 
mogło rozwinąć swoją działalność. Pro-
dukty zachodnie nie były konkurencyjne 
cenowo w stosunku do naszych. Dodat-
kowo ówczesne relacje w kursach waluto-
wych powodowały, że Polaków nie było stać 
na to, aby sobie zakupić zachodnią pralkę, 
czy to zachodni telewizor. 
– Ale ten model gospodarczy, biznesowy to już 
prehistoria?

– Ta korzystna dla naszych rodzimych 
firm sytuacja nie trwała długo. Jeszcze w la-
tach 90. nasz krajowy rynek nasycił się 

Gospodarka 
oparta 

na wiedzy 
ROZMOWA  z prof. BOGUSZEM MIKUŁĄ, pracownikiem 
Instytutu Ekonomii PWSZ w Nowy Sączu, prodziekanem 
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie, specjalistą od zarządzania wiedzą.

1600

1400

1200

800

600

400

200

0

1200

[w mld zł]

Porównanie wielkości dotacji z UE ze stratami w Polsce

wynikającymi z emigracji zarobkowej Polaków

438,5

1430,5

Wartość dotacji

z UE dla Polski

w latach 2014-2020

Świadczenia i podatki, jakie 1,7 mln

pracujących Polaków mogłoby wpłacić

do polskiego budżetu w ciągu 40 lat

swojej produktywności (strata dla

budżetu państwa)

Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów oraz GUS

Dokończenie na str. 12

Podczas naszej kolejnej wędrówki z ka-
merą ulicami Nowego Sącza, zapytaliśmy 
mieszkańców o korzyści, jakie odczuwają 
w związku z obecnością Polski w UE. A oto 
co usłyszeliśmy:

Były głosy optymistyczne:
„Jest pełno nowych mostów i ulic”. 

Zadowolone:
„Chyba tak, bo na przykład na studiach bie-

rzemy udział w takim projekcie ,,Kawiaren-
ka Obywatelska’’, który nie jest finansowany 
stricte z Unii Europejskiej, ale także z Fundu-
szu Szwajcarskiego, który współpracuje z Unią 
Europejską i dzięki temu studenci biorą udział 
w różnych ciekawych spotkaniach”.

Pełne wątpliwości:
„Korzyści czerpiemy, ale czy dobrze 

– to nie bardzo. Dlaczego? Dlatego, że Unia 
Europejska zakazuje nam rzeczy, z któ-
rych Polacy słyną np. wędzenie, robienie 
oscypków”.

I te zupełnie nieprzekonane:
„My się nie nadawaliśmy do żadnej Unii, 

bo jesteśmy krajem biednym. I teraz mamy 
cięższe życie”.

Zapytaliśmy też o to, czy fundusze unijne 
są dobrze wykorzystywane. Oto czego się 
dowiedzieliśmy:

„Myślę, że to zależy od celu, na jakie są wy-
korzystywane. Wiele się słyszy, że Polska bę-
dzie musiała zwracać niektóre fundusze, jak 
są źle wykorzystane. Ale myślę, że w więk-
szości są one dobrze wykorzystywane”.

„Myślę, że tak. Coraz więcej dróg jest re-
montowanych. Pojawiają się nowe inwestycje, 
więc myślę że dobrze je wykorzystujemy.”

To tylko niektóre wypowiedzi. Jeśli mają Pań-
stwo ochotę zobaczyć i usłyszeć, co sądeczanie 
myślą o Unii, dowiedzieć się z którego budże-
tu Polska czerpie więcej korzyści: unijnego czy 
budżetu Polski i gmin, zapraszamy na Facebo-
ok’a Fundacji oraz dts24.pl. Znajdą tam Państwo 
nie tylko ten sondaż, ale także dwa wcześniejsze. 

SONDA

Co sądeczanie myślą 
i wiedzą o Unii Europejskiej?

Zostaliśmy zmuszeni 
do myślenia w innych 
kategoriach: że musimy 
być konkurencyjni, 
musimy działać 
w gospodarce rynkowej. 
Już nie mamy rynku 
producenta tylko rynek 
konsumenta.
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standardowymi produktami. Polskie przed-
siębiorstwa musiały pójść w nowych kierun-
kach, poszukiwać nowych metod konkuro-
wania już z przedsiębiorstwami zachodnimi. 
Wtedy pojawił się wielki bum na marketing. 
Nasze przedsiębiorstwa zaczęły poszukiwać 
marketingowców, a uczelnie tworzyć mar-
ketingowe kierunki. Wszyscy chcieli studio-
wać zarządzanie i marketing, bo upatrywali 
w tym swoją szansę zawodową. 
– Poświęcił Pan jedną ze swoich prac temato-
wi „Zarządzanie przedsiębiorstwem w XXI wie-
ku”, czy to znaczy, że jeśli ktoś sprawnie za-
rządzał swoim przedsiębiorstwem jeszcze 15 lat 
temu, to dziś niekoniecznie może być dobrym 
menagerem?

– To weryfikuje rynek, bowiem te przed-
siębiorstwa, które nie zaobserwowały zmian 
w gospodarce światowej, nie dostrzegły 
tych nowych warunków, nie wprowadza-
ły nowych koncepcji zarządzania i nowych 
metod pracy, właściwie dziś są blisko ban-
kructwa, albo już upadły.
– Obserwuje Pan to na dużą skalę w Polsce?

– Czy to jest jakaś wielka skala? Nie, 
to jest skala podobna do tego, co dzie-
je się na Zachodzie. Ta ilość tworzonych 
przedsiębiorstw i ilość upadających przed-
siębiorstw jest zbliżona nawet w Stanach 
Zjednoczonych. To jest oczywiście wyż-
szy poziom. Tam ludzie mają większą od-
wagę do podejmowania ryzyka, są bardziej 
skłonni to ryzyko podejmować i nawet je-
śli nie uzyskają sukcesu, odniosą porażkę, 
to traktują to jako kolejny bagaż doświad-
czeń, a nie jak u nas – ktoś, podejmując się 
działalności gospodarczej, jeśli poniesie po-
rażkę niejednokrotnie rezygnuje z dalszych 
prób podejmowania takiej działalności.
– A nie powinien? To skutecznie zniechęca?

– W Polsce na pewno.
– Współczesna gospodarka to gospodarka 
oparta na wiedzy. Dotyczy to tylko gigantów, 
dużych przedsiębiorstw wyspecjalizowanych 
w branżach wymagających tej wiedzy, czy ma-
łych i średnich też?

– Dzisiaj to dotyczy wszystkich. Pionie-
rami były te przedsiębiorstwa, które dzisiaj 
są wielkimi gigantami, bo poprzez zmia-
ny, jakich dokonały, potrafiły się rozwinąć 
i są przedsiębiorstwami najczęściej mię-
dzynarodowymi i działają w skali globalnej. 
Natomiast te zmiany w gospodarce, jakie 
się pojawiły, dzisiaj wymuszają właściwie 
zmiany sposobu myślenia o działalności go-
spodarczej nawet od tych mikroprzedsię-
biorstw, które dalej są przedsiębiorstwa-
mi jednoosobowymi. Tu mamy do czynienia 
z całym szeregiem nowych warunków, 
mamy m.in. zmianę sposobu patrzenia 
na zasoby organizacji, gdzie wiedza właśnie 
uzyskuje priorytetowe znaczenie. Mamy 
do czynienia z procesami globalizacyjny-
mi. Tu trzeba sobie uświadomić, że zarów-
no te procesy są dla nas ogromną szansą, 
bo możemy uzyskiwać na przykład surow-
ce, materiały czy produkty, które pocho-
dzą od producentów z całego świata, ale 
jednocześnie trzeba pamiętać, że również 
oni trafiają na nasz rynek i stają się kolejny-
mi podmiotami konkurującymi na naszym 
rynku. Kolejnym elementem jest na pewno 
sieciowość, która doprowadziła do rozwoju 

układów kooperacyjnych o bardzo po-
tężnym kapitale finansowym. Wejście te-
raz dużego gracza nawet na taki rynek jak 
nasz kraj, może oznaczać wielkie zagroże-
nie dla wielu średnich i małych podmiotów 
gospodarczych.
– Mówimy o handlu na przykład?

– Na przykład. I to obserwujemy chy-
ba wszyscy na tych małych rynkach lokal-
nych, nawet w Nowym Sączu.
– W tych osiedlowych małych sklepach?

– Tak. Wejście kolejnego sklepu Biedron-
ka, wejście kolejnego sklepu Lidl czy nawet 
kolejnego sklepu Żabka, może powodować, 
że kilka mniejszych podmiotów, ma trud-
ności z prowadzeniem swojej działalno-
ści i ulega likwidacji, a to oznacza utraco-
ne miejsca pracy. 
– Gospodarka oparta na wiedzy nie jest obojęt-
na dla kształtowania się rynku pracy? 

– Nie jest obojętna, bo zmienia się struk-
tura zatrudnienia w przedsiębiorstwach, 
które funkcjonują na zasadach tej gospo-
darki. W organizacjach opartych na wiedzy 
mamy właściwie dzisiaj do czynienia z trze-
ma grupami pracowników. Są to z jednej 
strony tzw. pracownicy wiedzy, to są klu-
czowi pracownicy, jak specjaliści wysokiej 
klasy: informatycy, technolodzy, specjaliści 
od marketingu, specjaliści od zarządzania.

– Jednocześnie najlepiej płatni.
– Jednocześnie najlepiej płatni, ponieważ 

ich na rynku pracy jest niewielu i niejedno-
krotnie, aby pozyskać takiego pracownika 
wysokiej klasy, trzeba go – powiem otwar-
cie – podkupić z innego przedsiębiorstwa.
– I ci pracownicy są w najlepszej sytuacji?

– Ci pracownicy są w najlepszej sytuacji, 
bowiem ich grupa będzie się dalej rozwi-
jać. Natomiast mamy grupę pracowników, 
których można określić jako personel po-
mocniczy. Oni wykonują cały szereg róż-
nego rodzaju czynności wspomagających 
w przedsiębiorstwie, typu wystawianie 
faktur, wprowadzenie danych do baz da-
nych, czy też wspomaganie pracy pra-
cowników wiedzy. I to są osoby , które 
posiadają mniejsze zasoby wiedzy, w mniej-
szym zakresie są one wyspecjalizowane, 
choć też niezbędne dla funkcjonowania 
przedsiębiorstwa.
– Ale w dalszej perspektywie przedsiębiorstwa 
poradzą sobie bez takich pracowników. 

– Nie, ci pracownicy będą musieli pra-
cować w przedsiębiorstwach, będą wyko-
nywać cały szereg różnego typu czynności, 
bowiem tak się rozwija gospodarka. Nie-
jednokrotnie państwo wymusza od przed-
siębiorstwa realizowanie pewnych zadań, 
na przykład związanych z przetwarza-
niem danych, z przetwarzaniem informa-
cji, przekazywaniem tych informacji prze-
różnym instytucjom typu GUS, WUS, ZUS, 
dokonywania rozliczeń finansowych.
– Oni ocaleją, a co ze stanowiskami 
robotniczymi? 

– Personel pomocniczy ocaleje, choć 
też będzie częściowo wypierany i na pew-
no zmniejszy się w stosunku do dzisiejszej 
ilości . Natomiast w największym stopniu 
będą wypierani ludzie pracujący na sta-
nowiskach produkcyjnych. Postęp orga-
nizacyjno–techniczny jest tak potężny, 

że praca czysto fizyczna jest w coraz szer-
szym zakresie zastępowana pracą maszyn, 
urządzeń. Pojawia się pełna automatyza-
cja. Niejednokrotnie na halach produkcyj-
nych, w których dawniej pracowało kilka-
dziesiąt czy kilkaset osób, dzisiaj jest jedno 
centrum komputerowego sterowania całym 
procesem produkcyjnym. Kilku inżynierów 
siedzi i patrzy na różnego typu wskaźniki, 
urządzenia, monitory i analizuje, jak prze-
biega proces produkcyjny. Nawet wywóz 
towarów z hali jest w pełni zautomatyzo-
wany. Później ewentualnie pojawia się ja-
kiś pracownik na wózku widłowym, któ-
ry na paletach te produkty ładuje do tira.
– Chce Pan powiedzieć, że dzisiejsze kilku-
nastoprocentowe, w przypadku Sądecczyzny 
około 19–procentowe, bezrobocie to jest sytu-
acja, z której powinniśmy się cieszyć? Lepiej już 
nie będzie. 

– Będą oczywiście wahania sezonowe. 
Nie przypuszczam, żeby nagle wszedł jakiś 
wielki, globalny producent, który spowo-
duje, że to bezrobocie mogłoby radykalnie 
spaść. Poza tym, ten region jest specyficz-
ny i możliwe, że w takiej sytuacji pojawi-
łyby się pewne opory na przykład ze strony 
organizacji ekologicznych, które by dbały 
o to, żeby tutaj dużego przemysłu nie było, 
żeby ten poziom zanieczyszczenia środo-
wiska naturalnego nie wzrósł. 
– Zrobiło się pesymistycznie. Czy będziemy 
kiedyś wszyscy pracowali w korporacjach? 

– Myślę, że nie wszyscy, bo oczywiście 
małe i średnie podmioty będą funkcjono-
wać. Może pojawią się jakieś nowe gru-
py usług, nowe grupy produktów, które 
będą przez nich wytwarzane i tutaj pojawi 
się ze strony społeczeństwa również popyt 
na te usługi. 

Rozmawiał WOJCIECH MOLENDOWICZ
Wykorzystano fragmenty wywiadu dla 

Regionalnej Telewizji Kablowej 

Dokończenie ze str. 11

Gospodarka oparta na wiedzy 

W największym
stopniu będą wypierani 
ludzie pracujący
na stanowiskach 
produkcyjnych.


