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W DRODZE KU INNOWACYJNEJ 
GOSPODARCE – ROZWÓJ 
WIEDZOCHŁONNYCH USŁUG 
BIZNESOWYCH W POLSCE NA TLE 
POZOSTAŁYCH KRAJÓW UE-10 

Agata Wancio*

Polska jest klasyfikowana jako jeden z mniej rozwi-
niętych	krajów	Unii	pod	względem	zdolności	do	tworze-
nia	i	rozwoju	innowacji.	Co	prawda	w	ostatnich	latach	

dokonano	pewnego	postępu	w	tej	dziedzinie,	ale	–	bio-
rąc	pod	uwagę	niską	bazę	odniesienia	 –	 jest	 on	 ciągle	
niewielki.	W	opublikowanym	w	2012	r.	na	zamówienie	
Komisji Europejskiej raporcie Innovation Union Scorebo-
ard 20111	Polskę,	wraz	z	pozostałymi	państwami	Grupy	
Wyszehradzkiej,	zaliczono	do	grupy	 tzw.	 innowatorów	
umiarkowanych.	Uzyskała	ona	ponad	dwukrotnie	gorszy	
wynik	niż	unijni	liderzy	rankingu	–	Niemcy,	Dania	i	Fin-
landia,	wyprzedzając	tylko	Litwę,	Łotwę,	Rumunię	i	Buł-
garię.	

W polskiej literaturze przedmiotu sporo miejsca 
poświęcono	konieczności	podnoszenia	potencjału	inno-
wacyjnego	 (rozumianego	 jako	 zdolność	 do	 tworzenia	

7	Ibidem.

8	W	tym	samym	dniu	podpisano	jeszcze	dwie	umowy	dotyczą-
ce	mechanizmu	regulowania	sporów	handlowych	i	udziału	Maro-
ka	w	programach	wspólnotowych.

9	 European	 Parliament,	 Committee	 on	 International	 Trade,	
Recommendation on the draft Council Decision on the conclusion 
of	an	Agreement	in	the	form	of	an	Exchange	of	Letters	between	the	
European	Union	and	the	Kingdom	of	Morocco	concerning	recipro-
cal	 liberalisation	 measures	 on	 agricultural	 products,	 processed	
agricultural	products,	fish	and	fishery	products,	the	replacement	of	
Protocols	 1,	 2	 and	 3	 and	 their	Annexes	 and	 amendments	 to	 the	
Euro-Mediterranean	 Agreement	 establishing	 an	 association	
between	 the	European	Communities	 and	 their	Member	States,	of	
the	 one	 part,	 and	 the	 Kingdom	 of	 Morocco,	 of	 the	 other	 part,	
A7-0023/2012,	1.2.2012.

10	Zarzuty	takie	stawiała	m.in.	organizacja	europejskich	rolni-
ków	Copa-Cogeca.

11	 Ilość	 wody	 niezbędna	 do	 wyprodukowania	 pomidorów	 
w	Maroku	jest	dziesięciokrotnie	wyższa	niż	we	Francji.

12 Umowa UE–Maroko sypie się z powodu Sahary,	15	grudnia	
2011,	 http://www.presseurop.eu/pl/content/news-brief/1293551-
umowa-ue-maroko-sypie-sie-z-powodu-sahary	[30.04.2012]

13	Według	przytoczonego	raportu,	w	okresie	od	2002/2003	do	
2008/2009	produkcja	warzyw	zwiększyła	się	tam	o	2800%.

14	 Powierzchnia	 dominujących	 w	 Maroku	 gospodarstw	 rol-
nych	(80%)	nie	przekracza	5	ha.	Por.	Ch.	Dunmore, EU parliament 
approves Morocco agriculture trade deal,	Reuters,	17.02.2012.

15	Badania	przeprowadzone	wśród	eksportujących	 firm	prze-
mysłowych	z	krajów	rozwijających	się	wskazują	na	współistnienie	
oligopoli,	 skrajnie	 dużych	 fabryk,	 posiadających	 duże	 udziały	 
w	 rynku,	 z	 bardzo	 małymi	 fabrykami,	 które	 nie	 chcą	 i/lub	 nie	
potrafią	 czerpać	korzyści	 ze	 skali	 działania.	 Por.	WTO,	Trade in  
a Globalizing World,	World	Trade	Report	2008,	s.	57.	Nie	wyklu-,	s.	57.	Nie	wyklu-Nie wyklu-
czone,	że	podobna	współpraca	może	mieć	miejsce	w	handlu	rol-
nym.

16 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 16 lutego 2012 r.  
w sprawie porozumienia między UE a Marokiem dotyczącego 
wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produk-
tów rolnych i produktów rybołówstwa,	2010/2522(RSP);	European	
Commission	-	Press	 release:	EU-Morocco: Agricultural agreement 
sign of credibility,	17.12.2012,	http://europa.eu/rapid/pressReleases	
Action.do?reference=IP/12/143;	 	 Argumentem	 na	 rzecz	 zawarcia	

porozumienia	było	też	poparcie	Marokańskiej	Federacji	Rolnictwa	
i	Rozwoju	Wsi	(Comader).

17	Por.	Wyjaśnienie posła Siekierskiego do głosowania w sprawie 
umowy liberalizującej handel między UE a Marokiem,	16.02.2012,	
http://www.siekierski.pl/index1.php?id=2032#f2	[30.04.2012]

18	Ostatnio	np.	ze	strony	Kanady.	Por.	Government of Canada 
expanding agriculture trade with Morocco and the Middle East,	
26.04.2012,	http://www.agr.gc.ca/cb/index_e.php?s1=n&s2=2012&	
page=n120426	[22.05.2012]

19	Jest	ono	najwyższe	w	UE.	Szczególnie	zagrożony	jest	region	
Malagi,	który	już	obecnie	odczuwa	dotkliwie	skutki	zwiększonego	
importu	z	Maroka.

20	W	umowie	przewidziano	przystąpienie	do	rokowań	w	spra-
wie	poprawy	warunków	dostępu	dla	czosnku	i	klementynek,	gdy	
osiągnięte	zostaną	górne	pułapy	kontyngentów.

21	 Bezcłowy	 kontyngent	 na	pomidory	będzie	 zwiększany	do	
sezonu	2015/2016.	Szacuje	się,	że	pokryje	on	zaledwie	0,6%	unij-
nego	rynku	pomidorów.	Por.	Kontrowersyjna umowa UE – Maro-
ko,	„Wiadomości	Rolnicze	Polska”,	28.02.2012,	http://www.wrp.pl/	
Indhold/sider/show_article-7/default.aspx?id=10151

22	Cła	na	część	produktów	z	tej	grupy	zostały	zniesione	przed	
1	marca	2012	r.

23	W	imporcie	poza	kontyngentem	utrzymane	będą	stawki	KNU.	

24	 Analizę	 przeprowadzono	 na	 podstawie	 danych	 z	 bazy	
danych	WITS-Comtrade	(import	według	kraju	pochodzenia	towaru,	
w	dolarach	amerykańskich).	Różnią	 się	one,	czasem	znacznie,	od	
danych	publikowanych	przez	Eurostat,	który	ujmuje	import	według	
kraju	wysyłki.	Dla	przykładu,	w	2010	r.	wartość	importu	marokań-
skich	 pomidorów	 do	 Polski	 według	 kraju	 pochodzenia	 wyniosła	
11,3	mln	euro	(baza	Comrade	oraz	GUS),	podczas	gdy	według	kraju	
wysyłki	 (Eurostat)	 zalewie	97	 tys.	 euro.	Oznacza	 to,	 że	większość	
dostaw	trafiła	na	polski	rynek	za	pośrednictwem	innych	krajów.

25	 Wśród	 krajów	 Unii	 w	 ostatnich	 latach	 stałą	 nadwyżkę	 
w	 handlu	 rolno-spożywczym	 z	 Marokiem	 miała	 tylko	 Irlandia.	
Największy	deficyt	notowały	Hiszpania,	Francja	i	Włochy.

26	 Dla	 porównania,	 w	 2010	 r.	 Polska	 wyeksportowała	 do	
Maroka	813	ton	mleka	w	proszku	(HS	040210).	

27 Umowa UE – Maroko jednak wejdzie w życie, e-warzyw-
nictwo.pl,	26.02.2012	r. 
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i	skutecznego	wdrażania	innowacji)2 oraz dotychczaso-
wym	 osiągnięciom	 w	 tej	 dziedzinie.	 Uwagę	 skupiono	
jednak	na	tworzeniu	i	rozwoju	innowacji	w	przemyśle,	
stąd	 też	przedmiotem	analiz	czyniono	 innowacje	 tech-
nologiczne	 (produktowe	 i	 procesowe)	 oraz	 –	w	mniej-
szym	 stopniu	 –	 innowacje	 organizacyjne	 i	marketingo-
we.	 Przez	długi	 czas	 nie	 doceniano	natomiast	wkładu,	
jaki	 w	 powstawanie	 i	 rozwój	 innowacji	 w	 przemyśle	
wnoszą	usługi,	zwłaszcza	wiedzochłonne	usługi	bizne-
sowe (knowledge intensive business services – KIBS). 

Jedna	z	najbardziej	innowacyjnych	gospodarek	wśród	
rynków	wschodzących	–	gospodarka	Indii	–	zawdzięcza	
swoją	pozycję	w	dużej	mierze	właśnie	 rozwojowi	 spe-
cjalistycznych,	 wiedzochłonnych	 usług	 biznesowych.	
Czynnikiem	umożliwiającym	taki	rozwój	była	intensyfi-
kacja zjawiska offshoringu i outsourcingu offshoringowe-
go,	czyli	zlecania	wykonania	określonego	typu	usług	do	
krajów	 o	 niższych	 kosztach	 pracy	 i	 dużych	 zasobach	
wysoko	wykwalifikowanych	pracowników.	Przed	podob-
ną	 szansą,	 jaką	 stwarza	 poszukiwanie	 utalentowanych	
pracowników	przez	firmy	z	krajów	rozwiniętych,	stanęły	
obecnie	 kraje	 Europy	 Środkowej	 i	 Wschodniej	 (EŚW),	
w	 tym	 Polska.	 Wprawdzie	 krajom	 tym	 będzie	 trudno,	
przynajmniej	 w	 perspektywie	 najbliższych	 kilku	 lat,	
zagrozić	pozycji	Indii,	ale	wykorzystując	konsekwentnie	
swój	potencjał	w	tej	dziedzinie	będą	one	w	stanie	zna-
cząco	 wzmocnić	 swoją	 pozycję	 wśród	 światowych	
dostawców	wiedzochłonnych	usług	biznesowych.	

Celem	artykułu	jest	pokazanie	miejsca,	jakie	wiedzo-
chłonne	usługi	biznesowe	zajmują	obecnie	w	usługach	
i	ogólnie	w	gospodarce	polskiej,	wraz	z	odniesieniem	do	
sytuacji	 panującej	 pod	 tym	 względem	 w	 pozostałych	
państwach	członkowskich	UE-103.	Podjęto	w	nim	próbę	
określenia	głównych	czynników,	które	umożliwiły	powsta-
nie	i	rozwój	centrów	usług	biznesowych	w	Polsce	oraz	
czynników	hamujących	pełne	wykorzystanie	istniejące-
go	potencjału.	Powyższe	kwestie	przeanalizowano	pod	
kątem	znaczenia	usług	typu	KIBS	w	procesie	powstawa-
nia,	rozwoju	i	dyfuzji	innowacji	w	gospodarce.

Czynnikami,	 które	 znacznie	 ograniczyły	 zarówno	
zakres,	 jak	 i	 szczegółowość	 przeprowadzonej	 analizy	
były	niedostępność	danych	statystycznych	obrazujących	
zmiany	 zachodzące	 w	 dziedzinie	 wiedzochłonnych	
usług	biznesowych,	a	także	stosunkowo	niewielki	zakres	
badań	empirycznych	nad	usługami	KIBS,	prowadzonych	
w	Polsce	i	innych	europejskich	gospodarkach	wschodzą-
cych.		

Pojęcie wiedzochłonnych usług biznesowych  
i ich pomiar 

Wiedzochłonne	 usługi	 biznesowe	 są	 podzbiorem	
usług	biznesowych	wyróżniających	się	tym,	że	głównym	
źródłem	przewag	komparatywnych	jest	tu	wiedza,	która	
dostarczana	klientom	powoduje	wzrost	wartości	dodanej	
wytwarzanych	przez	nich	produktów	bądź	usług.	Obej-
mują	 one	 wiele	 usług	 ważnych	 zarówno	 dla	 rozwoju	

innych	rodzajów	usług,	jak	i	przemysłu.	Według	klasyfi-
kacji NACE4	 zalicza	 się	do	nich	m.in.:	programowanie	
i	 inne	 usługi	 komputerowe,	 usługi	 badawczo-rozwojo-
we,	 badania	 rynku,	 usługi	 prawnicze,	 reklamę,	 usługi	
zarządzania	 i	 konsultingowe,	 usługi	 księgowe,	 usługi	
techniczno-inżynieryjne	i	usługi	architektoniczne.	Zosta-
ły	one	ujęte	w	działach	72	(usługi	komputerowe	i	z	nimi	
powiązane),	73	(usługi	badawczo-rozwojowe)	i	74	z	pew-
nymi	wyłączeniami	(pozostałe).	

Niektórzy	 autorzy	dodatkowo	wprowadzają	 podział	
usług	 typu	 KIBS	 na	 dwie	 grupy:	 usługi	 technologiczne	
oraz	usługi	profesjonalne5.	Do	pierwszej	grupy	zaliczane	
są	usługi	związane	z	 technikami	 informacyjnymi,	dzia-
łalnością	 B+R,	 architekturą	 i	 inżynierią,	 testowaniem	
i	wsparciem	 technicznym	 (analizami	 działalności	 tech-
nicznej).	Z	kolei	do	usług	profesjonalnych	należą:	usługi	
prawnicze,	 usługi	 z	 zakresu	 księgowości,	 działalność	
audytorska,	 doradztwo	 podatkowe,	 badania	 rynku	
i	reklama.	

Trudności	 badawcze	 w	 analizie	 zagadnień	 związa-
nych	ze	świadczeniem	usług	typu	KIBS,	a	zwłaszcza	ich	
rolą	w	procesie	innowacyjnym,	wynikają	z	samej	natury	
tych	 usług,	 utrudniającej	 ich	 obserwację	 i	 pomiar.	 Po	
pierwsze,	usługi	 te	cechuje,	podobnie	 jak	 inne	 rodzaje	
usług,	atrybut	„niematerialności”,	utrudniający	ich	wyod-
rębnienie,	 zwłaszcza	 gdy	 w	 procesie	 zaspokajania	
potrzeb	klienta	duży	udział	ma	tzw.	wiedza	cicha	(tacit 
knowledge)6.	Po	drugie,	najczęściej	powstają	one	w	pro-
cesie	 ciągłej	 interakcji	między	 dostawcami	 i	 klientami,	
co	 utrudnia	 śledzenie	 procesu	 powstawania,	 przekazy-
wania	i	dyfuzji	wiedzy,	oraz	sprawia,	że	cykl	 ich	życia	
jest	bardzo	krótki7.

Dodatkowe	wyzwanie	w	takich	rozważaniach	stano-
wi	 zrozumienie	 i	 sprecyzowanie	 pojęcia	 „intensywno-
ści”	 wiedzy,	 z	 jaką	 mamy	 do	 czynienia	 w	 procesie	
świadczenia	 usług	 typu	KIBS.	 Każda	 aktywność	 gospo-
darcza,	również	działalność	usługowa,	wiąże	się	bowiem	
z	korzystaniem	z	danego	zasobu	wiedzy.	Muszą	zatem	
istnieć	 określone	 przesłanki	 intensywności	 wiedzy,	
pozwalające	odróżnić	usługi	 typu	KIBS	od	pozostałych	
usług	biznesowych.	Przesłanki	 takie	nie	ograniczają	się	
do	 samej	 rozległości	 czy	 głębi	 wiedzy	 (często	 bardzo	
specjalistycznej) oraz prostego przetwarzania posiada-
nych	 informacji.	 Praca	 wymagająca	 dużego	 nakładu	
wiedzy (knowledge intensive)	opiera	się	przede	wszyst-
kim	na	abstrakcyjnym	myśleniu	oraz	umiejętności	twór-
czego	 rozwiązywania	 problemów8.	 Umiejętności	 te	
umożliwiają	 stosowanie	posiadanej	wiedzy	w	nowych,	
nietypowych	okolicznościach,	co	pozwala	proponować	
klientowi	rozwiązanie	dostosowane	do	jego	indywidual-
nych	 potrzeb.	 Podstawowym	 zatem	 wyznacznikiem	
stopnia	 wiedzochłonności	 danej	 usługi,	 pozwalającym	
odróżnić	usługi	typu	KIBS	od	innych	usług	biznesowych,	
są	pracownicy	zaangażowani	w	jej	świadczenie.	Usługi	
typu	 KIBS	 wykonywane	 są	 zazwyczaj	 przez	 osoby	
o	 niskich	 kwalifikacjach,	 opierające	 swoją	 aktywność	
usługową	 na	wiedzy	 powszechnie	 znanej	 i	 powtarzal-
nych	 czynnościach,	 oferujące	 rutynowe	 rozwiązania	
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prostych	 problemów,	 co	 pociąga	 za	 sobą	 zazwyczaj	
również	 niskie	 wynagrodzenie	 za	 wykonywaną	 pracę.	
Do	 tego	 rodzaju	 usług	 dla	 biznesu	 zalicza	 się	 m.in.:	
sprzątanie,	catering,	usługi	ochroniarskie,	usługi	poczto-
we i transport9.	Tymczasem	usługi	typu	KIBS	świadczone	
są	przez	osoby	dobrze	wykształcone,	dysponujące	spe-
cjalistyczną	wiedzą	i	umiejętnościami	pozwalającymi	na	
jej	 twórcze	 wykorzystanie.	 W	 literaturze	 przedmiotu	
zwraca	się	jednak	uwagę	na	to,	że	granica	między	obu	
typami	usług	biznesowych	jest	nieostra	–	w	danej	branży	
usługowej	 mogą	 być	 świadczone	 zarówno	 usługi	 wie-
dzochłonne,	 jak	 i	 inne	 usługi	 biznesowe.	 Na	 przykład	
usługi	 logistyczne	 mogą	 obejmować	 zarówno	 proste	
usługi	transportowe,	jak	i	czynności	wysoce	wyspecjali-
zowane,	wymagające	umiejętności	zaplanowania	i	zor-
ganizowania	 bardziej	 skomplikowanych	 operacji	 logi-
stycznych10.	Nie	ulega	jednak	wątpliwości,	że	firmy	nie	
świadczące	 wiedzochłonnych	 usług	 biznesowych	 czę-
ściej	przejmują	innowacje,	niż	je	tworzą	i	w	zasadzie	nie	
prowadzą	własnej	działalności	w	sferze	B+R.	Innowacje	
będące	ich	udziałem	są	pewnymi	modyfikacjami	powsta-
łymi	 na	bazie	 istniejących	 już	 rozwiązań,	 np.	 łączenie	
znanych	elementów	w	nowy	sposób11.	

Warto	też	zwrócić	uwagę	na	to,	iż	stopień	specjaliza-
cji	 wiedzy	 („intensywność”	 wiedzy)	 wykorzystywanej	
w	procesie	świadczenia	usług	typu	KIBS	może	być	bar-
dzo	zróżnicowany	–	za	najbardziej	zaawansowane	usłu-
gi	 uważa	 się	 takie,	 które	 powiązane	 są	 ze	 sferą	 B+R,	
podczas	gdy	np.	telefoniczna	obsługa	klienta	najczęściej	
wymaga	mniej	specjalistycznych	kompetencji.	

Rola wiedzochłonnych usług biznesowych 
w podnoszeniu innowacyjności gospodarki 

Usługi	typu	KIBS	wpływają	na	różne	aspekty	funkcjo-
nowania	gospodarki,	w	tym	na	rynek	pracy.	Wśród	ogółu	
usług	biznesowych	znalazły	one	szczególne	miejsce	ze	
względu	na	strategiczną	rolę	 ,	 jaką	pełnią	w	procesach	
biznesowych,	będąc	dostawcą	wiedzy	eksperckiej	i	spe-
cjalistycznych	umiejętności,	 czyli	 „wkładu”	 o	wysokiej	
wartości	 dodanej.	 Poprzez	 uczestnictwo	 w	 powstawa-
niu,	 rozwoju	 i	 rozpowszechnianiu	 nowych	 rozwiązań,	
usługi	typu	KIBS	wywierają	istotny	wpływ	na	zdobywa-
nie	 przewag	 komparatywnych	 przez	 usługobiorców	
i	zwiększają	konkurencyjność	gospodarki.	

Usługi	biznesowe	mogą	wspierać	proces	innowacyj-
ny	 na	 różne	 sposoby	 i	 w	 różnych	 etapach	 łańcucha	
innowacji.	W	 literaturze	 przedmiotu	 podkreśla	 się	 trzy	
główne	funkcje,	jakie	usługi	typu	KIBS	pełnią	w	systemie	
innowacji:	
1) źródło	innowacji	 (aktywne	uczestniczenie	w	inicjo-

waniu	i	rozwijaniu	innowacji	u	klienta),	
2) katalizator innowacji (wsparcie klienta w procesie 

powstawania	 innowacji,	 która	 sama	 przez	 się	 nie	
pochodzi	od	firmy	świadczącej	KIBS),

3) nośnik	innowacji	(uczestniczenie	w	procesie	transfe-
ru	istniejącej	już	wiedzy	między	firmami	lub	branża-
mi)12.	

Cechą	charakterystyczną	wspomnianych	form	wspie-
rania	procesu	innowacyjnego	jest	to,	iż	dokonują	się	one	
poprzez	interakcję	firm	dostarczających	KIBS	z	firmami-
-klientami.	W	początkowej	 fazie	powstawania	 innowa-
cji,	 a	więc	w	 fazie	 inicjowania	 i	 tworzenia	 innowacji,	
główną	 rolę	 odgrywają	 usługi	 badawczo-rozwojowe,	
podczas	gdy	pozostałe	usługi	związane	z	ochroną	wła-
sności	 intelektualnej,	 komercjalizacją,	 marketingiem	
i	produkcją	odgrywają	na	ogół	większą	rolę	na	później-
szych	etapach	cyklu	życia	innowacji13.	

Przedstawiona	wyżej	 klasyfikacja	 funkcji	 usług	 typu	
KIBS	w	łańcuchu	innowacji	nie	oddaje	w	pełni	złożono-
ści	 i	 dwukierunkowości	 procesu	 innowacyjnego,	 jaki	
zachodzi	w	interakcji	między	firmą	oferującą	usługi	typu	
KIBS	a	jej	klientami.	Dostawcy	takich	usług,	będąc	źró-
dłem	 innowacji,	 podnoszą	 poziom	 innowacyjności	
gospodarki	nie	tylko	bezpośrednio	–	poprzez	tworzenie	
i	 dostarczanie	 nowych	 usług,	 lecz	 także	 pośrednio	 –
przyczyniając	 się	 do	 rozwoju	 innowacji	 w	 innych	 fir-
mach	 oraz	 oferując	 dostosowane	 do	 potrzeb	 klientów	
rozwiązania,	 które	 są	 innowacyjne	 z	 punktu	 widzenia	
tych	 ostatnich,	 ale	 nie	 muszą	 stanowić	 innowacji	 dla	
samych	firm	oferujących	KIBS.	 Jednocześnie	proces	 ten	
umożliwia	 firmom	dostarczającym	KIBS	uczenie	 się	od	
klientów	biznesowych	 i	 stawanie	 się	 tym	samym	coraz	
bardziej	 innowacyjnymi.	 W	 procesie	 planowania	
i	 dostarczania	 usługi	 dochodzi	 bowiem	do	współpracy	
usługodawcy	i	usługobiorcy	w	celu	identyfikacji	proble-
mu,	zaproponowania	i	wdrożenia	rozwiązania.	Stwarza	
to	 okazję	 do	 czerpania	 wiedzy	 od	 klienta	 w	 różnych	
sferach	działalności,	 a	 także	może	 stanowić	 impuls	 do	
tworzenia	 nowych	 rozwiązań,	 np.	 poprzez	 wskazanie	
„wąskiego	gardła”	w	funkcjonowaniu	organizacji	klien-
ta,	luki	charakteryzującej	dane	rozwiązanie	i	możliwych	
sposobów	 jej	 wypełnienia.	W	 kolejnym	 stadium	może	
też	 dochodzić	 do	 łączenia	 wiedzy	 zdobytej	 u	 klienta	
z	 zasobem	własnej	wiedzy,	w	wyniku	 czego	 powstaje	
nowa	 wiedza.	 Ta	 ostatnia	 może	 zostać	 wykorzystana	
w	procesie	 tworzenia	nowych	usług,	 a	 powstała	w	 ten	
sposób	wiedza	 jest	 transferowana	do	następnych	klien-
tów14.	Usługi	 typu	KIBS	tworzą	więc	samonapędzający	
się	mechanizm	(virtuous circle).

Warunkiem	 skuteczności	 procesu	 przekazywania	
wiedzy	jest	gotowość	i	zdolność	klienta	zamawiającego	
usługi	 biznesowe	 do	 absorpcji	 wiedzy	 przekazywanej	
bądź	podczas	świadczenia	usługi,	bądź	w	postaci	koń-
cowego	rezultatu.	Wchodząc	zatem	w	proces	interakcji,	
w	 wyniku	 którego	 ma	 powstać	 nowa	 jakość	 (wartość	
dodana),	firma	korzystająca	z	usług	podmiotu	zewnętrz-
nego	 musi	 już	 w	 momencie	 zamawiania	 usługi	 mieć	
odpowiednią	wiedzę,	pozwalającą	na	wybór	odpowied-
niego	usługodawcy,	sformułowanie	problemu	i	przyswo-
jenie nowej wiedzy15.	
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Miejsce wiedzochłonnych usług biznesowych 
w gospodarkach krajów UE-10 

W	krajach	UE-10	udział	pracowników	zatrudnionych	
w	 usługach	 (60%)	 jest	 niższy	 od	 średniego	 dla	 krajów	
UE-15	 (73%).	 Uwagę	 zwracają	 też	 znaczne	 różnice	
w	strukturze	sektorowej	zatrudnienia.	W	2010	r.	w	kra-
jach	bałtyckich	odsetek	osób	zatrudnionych	w	usługach	
był	najwyższy	i	zbliżony	do	średniej	krajów	UE-15,	nato-
miast	w	Rumunii	wynosił	zaledwie	41%	(tabela	1).	

W	 Polsce	 zatrudnienie	 w	 usługach	 znalazło	 57%	
wszystkich	pracowników,	co	daje	wynik	niższy	od	śred-
niej	dla	całej	analizowanej	grupy	 (UE-10).	Wciąż	duży	
udział	w	strukturze	zatrudnienia	ma	sektor	rolno-wydo-
bywczy,	w	 którym	pracuje	 blisko	 1/4	 ogółu	 zatrudnio-
nych.	 Jednakże	 w	 ciągu	 kilku	 ostatnich	 lat	 zarówno	

w	Polsce,	jak	i	pozostałych	krajach	UE-10	widoczny	był	
systematyczny	wzrost	zatrudnienia	w	usługach.	Od	2007	
r.	odsetek	osób	pracujących	w	usługach	wzrósł	w	każ-
dym	z	analizowanych	krajów	o	kilka	punktów	procento-
wych,	 przy	 czym	 najniższą	 dynamikę	 odnotowano	
w	Rumunii	i	na	Węgrzech	(2	pkt.	proc.),	zaś	najwyższą	
–	w	krajach	bałtyckich	(5-7	pkt.	proc.).

Wzrost	ten	w	dużej	mierze	wynikał	z	rozwoju	usług	
biznesowych.	Choć	po	2007	r.	brakuje	kompleksowych	
danych	 statystycznych	 o	 usługach	 typu	 KIBS,	 które	
mogłyby	powyższą	tezę	potwierdzić,	zmiany	odnotowa-
ne	w	tym	sektorze	do	2007	r.	oraz	obserwacja	procesów	
realnych	w	 sektorze	usług	pozwalają	przypuszczać,	 że	
tendencja	zwiększania	roli	usług	biznesowych	w	gospo-
darkach	tych	krajów	utrzymuje	się.	

O	 istnieniu	 zależności	 między	 wielkością	 sektora	
usług	typu	KIBS	(mierzoną	odsetkiem	zatrudnienia	w	tych	
usługach)	 a	 innowacyjnością	 gospodarki	 (wyrażoną	 za	
pomocą	 syntetycznego	 wskaźnika	 innowacji	 SII)16 
w	krajach	UE-10	może	świadczyć	wysoki	współczynnik	
korelacji	 między	 tymi	 zmiennymi	 –	 0,73	 (wykres	 1).	

Zebranie	bardziej	szczegółowych	danych,	które	pozwo-
liłyby	 zmierzyć	wpływ	 usług	 typu	 KIBS	 na	 innowacyj-
ność	świadczeniodawców	i	świadczeniobiorców	wydaje	
się	w	tej	fazie	badań	–	z	podanych	już	powodów	–	zada-
niem	niezwykle	trudnym.	

Wykres 1

Zależność między liczbą zatrudnionych w usługach KIBS a poziomem innowacyjności w krajach UE-10, 2009 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu (dane o zatrudnieniu) oraz Innovation Union Scoreboard 2010,  
UNU-MERIT i Komisja Europejska, 2011.
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Tabela 1

Sektorowa struktura zatrudnienia w Unii Europejskiej w 2007 r. i 2010 r. (w %)

Sektor

Kraj

Usługowy Przemysłowy Rolno-wydobywczy

2007 2010 2007 2010 2007 2010

UE-15 71 73 16 13 14 14

UE-10 56 60 22 20 21 20

Bułgaria 57 60 24 21 19 19

Czechy 56 59 29 25 15 16

Estonia 60 65 21 19 19 16

Litwa 59 66 17 16 24 18

Łotwa 62 67 15 14 24 19

Polska 54 57 21 19 25 24

Rumunia 39 41 21 18 40 41

Słowacja 56 60 27 23 17 17

Słowenia 56 59 28 24 17 17

Węgry 63 65 22 21 15 14

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

Zatrudnienie w usługach typu KIBS 

W	2007	r.	najwięcej	zatrudnionych	w	usługach	biz-
nesowych	 wykorzystujących	 specjalistyczną	 wiedzę	
było	w	Polsce	i	w	Rumunii,	a	najmniej	–	w	krajach	bał-
tyckich	i	Słowenii,	co	jest	zrozumiałe,	jeżeli	wziąć	pod	
uwagę	 wielkość	 poszczególnych	 gospodarek.	 Najwyż-
szy	 przyrost	 zatrudnienia	 w	 usługach	 typu	 KIBS,	
w	 porównaniu	 z	 2003	 r.,	 nastąpił	 w	 Polsce,	 Rumunii	
i	 Słowacji	 (80%	 i	 więcej),	 najniższy	 –	 w	 Czechach,	
Węgrzech,	Słowenii	i	Bułgarii	(poniżej	50%)	–	wykres	2.	
Zatrudnieni	w	usługach	typu	KIBS	w	krajach	UE-10	sta-
nowili	w	2007	r.	ponad	9%	łącznej	liczby	zatrudnionych	
w	sektorze	usług	w	całej	UE.	

Przy	 zestawieniu	 wartości	 względnych	 sytuacja	
poszczególnych	gospodarek	jest	już	odmienna.	Najwięk-
szy	 udział	 osób	 zatrudnionych	w	 takich	 usługach	 cha-
rakteryzuje	gospodarkę	węgierską	(ponad	5%),	w	której	
dokonały	 się	 największe	 zmiany	 w	 tej	 dziedzinie	
w	porównaniu	z	2000	r.	 (wykres	3).	Relatywnie	wysoki	
odsetek	osób	zatrudnionych	w	tego	typu	usługach	wystę-
pował	 też	w	 Estonii,	 Słowenii	 i	Czechach.	W	pozosta-
łych	nowych	państwach	członkowskich	UE	nie	przekra-
czał	 on	 3,5%	 (średnia	 dla	 krajów	 UE-10).	 W	 Polsce	
w	2007	r.	wskaźnik	ten	wynosił	2,2%,	czyli	należał	do	
najniższych	w	UE-10.	Od	2000	r.	wzrósł	on	o	niespełna	
1	 pkt.	 proc.,	 a	więc	 –	w	przeciwieństwie	 do	Węgier	 –	
postęp	na	tym	polu	był	nieznaczny.	

Struktura	 zatrudnienia	 według	 rodzajów	 wiedzo-
chłonnych	usług	biznesowych	w	Polsce	jest	podobna	do	
struktury	pozostałych	krajów	UE-10,	a	także	większości	
krajów	UE-15.	Około	1/5	zatrudnionych	zaangażowana	

była	 w	 dostarczanie	 usług	 komputerowych	 i	 powiąza-
nych	 z	 nimi.	 Większość	 pracowników	 wykonywała	
pozostałe	usługi	biznesowe,	do	których	zalicza	się	m.in.:	
usługi	prawnicze,	księgowe,	marketingowe,	konsultingo-
we,	 architektoniczne,	 inżynierskie,	 rekrutacyjne,	 bada-
nia	rynku	i	reklamę.	Najmniejszy	udział	w	usługach	typu	
KIBS	miały	usługi	badawczo-rozwojowe	(średnio	3%).	

Wartość dodana

Mimo	wysokiej	 dynamiki	wzrostu	wartości	 dodanej	
w	 usługach	 typu	 KIBS	 charakteryzującej	 kraje	 UE-10	
(średnia	roczna	dynamika	w	latach	2000-2007	wynosiła	
114%),	ich	udział	w	tworzeniu	wartości	dodanej	brutto	
w	skali	UE-27	jest	nadal	stosunkowo	niewielki.	

W	2007	r.	wartość	dodana	brutto	wytworzona	przez	
firmy	KIBS	w	UE-10	 stanowiła	zaledwie	3,6%	wartości	
dodanej	 takich	usług	wytworzonej	w	całej	Unii.	Zesta-
wiając	tę	proporcję	z	blisko	trzykrotnie	większym	udzia-
łem	 krajów	 UE-10	 w	 liczbie	 zatrudnionych	 w	 KIBS	
w	UE-27,	można	wnioskować	o	 zdecydowanie	niższej	
w	UE-10	niż	w	UE-15	wydajności	pracy	w	firmach	usłu-
gowych	oferujących	wiedzochłonne	usługi	dla	biznesu.	
Potwierdza	 to	 analiza	 porównawcza	 wartości	 dodanej	
wytworzonej	 przez	 pracownika	 zatrudnionego	w	 usłu-
gach	typu	KIBS	w	poszczególnych	krajach	UE-10	na	tle	
średniej	unijnej	(tabela	2).	W	2007	r.	najmniejszy	dystans	
do	średniej	unijnej	dzielił	Słowenię	(65%	średniej	warto-
ści	 dodanej	wytwarzanej	w	Unii,	 czyli	 o	około	20	 tys.	
euro	 mniej).	 Na	 przeciwległym	 biegunie	 znalazły	 się	
Bułgaria	 i	Rumunia,	w	których	wartość	dodana	wytwo-
rzona	przez	pracownika	zatrudnionego	w	firmach	KIBS	
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Wykres 2

Liczba zatrudnionych w usługach KIBS w 2007 r. (lewa oś, w tysiącach) i zmiana wielkości zatrudnienia  
w stosunku do 2003 r. (prawa oś, w %)

*Dane o zatrudnieniu w usługach badawczo-rozwojowych w Czechach odnoszą się do 2006 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

Wykres 3

Udział liczby zatrudnionych w usługach typu KIBS w ogólnej liczbie zatrudnionych, w 2000 r. i 2007 r. (w %)

*Dane o zatrudnieniu w usługach badawczo-rozwojowych w Czechach pochodzą z 2006 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.
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stanowiła	22%	średniej	unijnej.	Z	kolei	w	Polsce,	będą-
cej	w	2000	r.	liderem	wartości	dodanej	w	analizowanej	
grupie,	 doszło	 do	 spadku	 poziomu	 wydajności	 pracy	
w	tym	sektorze	(w	relacji	do	średniej	unijnej,	ale	również	
w	ujęciu	absolutnym).	Był	on	dwukrotnie	niższy	(warto-
ściowo	o	30	tys.	euro)	niż	przeciętnie	w	UE-27,	ale	nadal	
wyższy	niż	w	większości	krajów	UE-10.	W	latach	2000-
2007	największy	postęp	w	tej	mierze	dokonał	się	w	Cze-

chach,	Słowacji	 i	Słowenii,	których	dystans	w	stosunku	
do	średniej	unijnej	zmniejszył	się	o	około	20	pkt.	proc,	
czyli	o	16-19	tys.	euro	w	ujęciu	bezwzględnym.	Doko-
nało	się	 to	 jednak	nie	 tylko	w	wyniku	wzrostu	produk-
tywności	usług	typu	KIBS	w	tych	krajach,	ale	również	na	
skutek	 spadku	 produktywności	 w	 niektórych	 krajach	
UE-15	(m.in.	w	Niemczech,	Belgii	i	Włoszech),	co	spo-
wodowało	obniżenie	średniej	unijnej	o	8	pkt.	proc.	

Tabela 2

Wartość dodana brutto przypadająca na jednego zatrudnionego w usługach typu KIBS w krajach UE-10  
w porównaniu ze średnią wartością wytworzoną w UE-27, w 2000 r. i 2007 r.

Rok

Kraj

Różnica bezwzględna  
(w tys. euro)

Różnica względna  
(odchylenie od średniej unijnej w pkt. proc.)

2000 2007 2000 2007

Słowenia -37 -21 -55 -35

Czechy -45 -29 -68 -48

Polska -32 -31 -48 -53

Słowacja -53 -35 -80 -58

Estonia -53 -37 -79 -63

Węgry -49 -39 -73 -65

Łotwa -51 -39 -77 -66

Litwa -57 -42 -85 -71

Bułgaria -61 -46 -91 -77

Rumunia -60 -46 -90 -78

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

Zaprezentowana	wyżej	analiza	statystyczno-opisowa	
miała	 pokazać	 miejsce,	 jakie	 zajmują	 wiedzochłonne	
usługi	 biznesowe	w	 polskiej	 gospodarce	 na	 tle	 innych	
gospodarek	UE-10.	Brak	bardziej	 szczegółowych	 infor-
macji	oraz	niedostępność	danych	z	ostatnich	kilku	lat	nie	
pozwalają	 jednak	na	głębszą	analizę	zmian	w	sektorze	
usług	biznesowych	w	EŚW.	Tymczasem	lata	2009-2011	
to	 okres,	 w	 którym	 znacznie	 wzrosła	 –	 przynajmniej	
w	 Polsce	 –	 atrakcyjność	 prowadzenia	 działalności	
w	usługach	biznesowych.	Wskazuje	na	 to	m.in.	awans	
Krakowa	w	2010	r.	na	światowego	lidera	pod	względem	

atrakcyjności	dla	outsourcingu	(z	16.	miejsca	w	2007	r.).	
Kraków,	 nazywany	 europejską	 Doliną	 Krzemową,	
wyprzedził	tym	samym	takie	miasta,	jak:	Pekin,	Buenos	
Aires,	Kair	czy	Sao	Paulo	i	stał	się	jedynym	reprezentan-
tem	 europejskich	 rynków	 wchodzących	 w	 czołówce	
tego	rankingu.	Należy	zatem	wziąć	pod	uwagę,	iż	wzrost	
inwestycji	w	 centra	 usług	 biznesowych	w	Polsce	mógł	
spowodować	 zmiany	 zarówno	 w	 strukturze	 tworzenia	
wartości	dodanej	w	sektorze	usług,	jak	i	wielkości	zatrud-
nienia	w	usługach	typu	KIBS.	Z	raportu17	Związku	Lide-
rów	Sektora	Usług	Biznesowych	(Association of Business 

Tabela 3

Zagraniczne centra usług biznesowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w 2011 r.

Bułgaria Czechy Polska Słowacja Rumunia Węgry

Liczba	centrów 54 237 337 42 79 98

Liczba	zatrudnionych 13000 40600 85000 22000 31600 32200

Udział	kraju	w	zatrudnieniu	w	centrach	w	regionie	(w	%) 6 18 38 10 14 14

Źródło: ABSL, Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, Warszawa 2012.
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Service Leaders	–	ABSL)	z	2012	r.	wynika,	że	w	krajach	
EŚW18 w	 samych	 centrach	 zagranicznych	 od	 2009	 r.	
przybyło	 ponad	 60	 tys.	 miejsc	 pracy,	 z	 czego	 blisko	
połowa	w	Polsce.	Szybszy	wzrost	zatrudnienia	w	Polsce	
w	porównaniu	 z	 innymi	 krajami	 (z	wyjątkiem	Bułgarii)	
zwiększył	 jej	 udział	 w	 łącznej	 liczbie	 zatrudnionych	
w	 zagranicznych	 centrach	 usług	 biznesowych	 z	 35%	
w	2009	r.	do	38%	w	2011	r.19	(tabela	3).	

Determinanty rozwoju wiedzochłonnych usług 
biznesowych w Polsce 

W	dalszej	części	artykułu	podjęto	analizę	czynników,	
które	umożliwiły	dynamiczny	rozwój	usług	biznesowych	
w	Polsce.	Jednocześnie,	zważywszy	na	niewykorzystany	
w	 pełni	 potencjał	 rozwoju	 w	 tej	 dziedzinie,	 podjęto	
próbę	 zidentyfikowania	 głównych	 barier	 ograniczają-
cych	 rozwój	 usług	 biznesowych	 w	 Polsce	 i	 przyczyn	
relatywnie	niewielkiej	roli	usług	typu	KIBS	w	krajowym	
systemie	innowacji.	

Zmiany w gospodarce światowej

Zewnętrznymi	czynnikami,	które	wpłynęły	na	rozwój	
wiedzochłonnych	 usług	 biznesowych	w	 Polsce	 są	 roz-
wój	offshoringu	w	skali	globalnej	i	poszukiwanie	alterna-
tywnych	wobec	Azji	 i	Afryki	miejsc	do	 lokowania	cen-
trów	 usług	 biznesowych	 –	 bezpiecznych,	 relatywnie	
tanich	i	spełniających	wymogi	niezbędne	do	świadcze-
nia	nowoczesnych	usług	biznesowych.	 Ich	efektem	jest	
wzmożony	napływ	bezpośrednich	inwestycji	zagranicz-
nych	do	Polski	w	postaci	centrów	biznesowych	oferują-
cych	 m.in.	 usługi:	 księgowe,	 podatkowe,	 doradcze,	
informatyczne,	badawcze	i	marketingowe.	

Inwestorzy zagraniczni utworzyli dotychczas w Pol-
sce	ponad	330	centrów	usług	biznesowych,	w	tym	blisko	
100	 centrów	 badawczo-rozwojowych	 zatrudniających	
17	 tys.	 pracowników.	Zdecydowanym	 liderem	w	 loko-
waniu	w	 Polsce	 centrów	 usług	 biznesowych	 pozostają	
Stany	Zjednoczone.	Wśród	 inwestorów	z	Unii	Europej-
skiej	dominują	podmioty	niemieckie,	francuskie	i	brytyj-
skie.	W	ostatnich	latach	wzrasta	również	udział	inwesto-
rów	z	Indii.	Do	końca	2011	r.	firmy	indyjskie	otworzyły	
w	 Polsce	 kilkanaście	 centrów	 usług	 biznesowych,	
z	 czego	 większość	 uruchomiono	 w	 ostatnich	 pięciu	
latach,	 tj.	po	2007	 roku20.	Wśród	światowych	potenta-
tów	prowadzących	w	Polsce	centra	usług	biznesowych	
można	 wymienić:	 Microsoft,	 Google,	 IBM,	 Oracle,	
Opera	Software,	Intel,	Capgemini,	Accenture,	McKinsey-
&Co,	BCG,	Siemens,	Volvo,	GlaxoSmithKline,	Samsung	
Electronics,	Hewlett-Packard,	Citi	Group	i	Infosys	Tech-
nologies.	

Usługi	 świadczone	 zarówno	 przez	 podmioty	 zagra-
niczne,	jak	i	krajowe	w	dużej	mierze	wykonywane	są	na	
zlecenie	podmiotów	zlokalizowanych	w	innych	krajach.	
Z	 outsourcingu	 usług	 do	 podmiotów	 zlokalizowanych	

w	 Polsce	 najchętniej	 korzystają	 podmioty:	 niemieckie,	
brytyjskie,	szwajcarskie,	holenderskie	i	amerykańskie,	co	
znajduje odzwierciedlenie w strukturze geograficznej 
eksportu	 (wykres	 4).	 Nie	 wszystkie	 jednak	 usługi	 typu	
KIBS	mogą	 być	 świadczone	 „na	 odległość”,	 a	 bliskość	
klienta	ma	duże	znaczenie	dla	możliwości	i	opłacalno-
ści	świadczenia	niektórych	z	nich.	Do	takich	usług	zali-
czają	 się	m.in.	usługi	konsultingowe,	wymagające	bez-
pośredniej	relacji	między	konsultantem	a	klientem.	Zna-
czenie	 bliskości	 geograficznej	 maleje	 jednak	 wraz	 ze	
wzrostem	 stopnia	 specjalizacji	 usług	 (a	 tym	 samym	 –	
ceny)	i	skali	działalności.	

Wykonywanie	większości	usług	zlecanych	w	ramach	
outsourcingu	 na	 potrzeby	 podmiotów	 zlokalizowa-
nych	w	 Europie	 Zachodniej,	 a	 w	mniejszym	 stopniu	
w	 Europie	 Środkowo-Wschodniej	 i	 Ameryce	 Północ-
nej,	 umożliwia	 przepływ	 wiedzy,	 zdobytej	 m.in.	
poprzez	 kontakty	 z	 klientami	 z	 bardziej	 dojrzałych	
rynków	 do	 podmiotów	 zlokalizowanych	 w	 Polsce.	
Równocześnie	 jednak	ograniczanie	kontaktów	bizne-
sowych	do	interakcji	z	usługobiorcami	zlokalizowany-
mi	 w	 innych	 krajach	 uniemożliwia/utrudnia	 dyfuzje	
wiedzy	 do	 innych	 podmiotów	 lokalnych	 (potencjal-
nych	klientów	w	kraju)	 i	korzystanie	przez	nie	z	eks-
perckiej	 wiedzy	 pracowników	 zatrudnionych	w	 cen-
trach	usług	biznesowych.	

Choć	 centra	 te	 najczęściej	 kojarzą	 się	 w	 Polsce	
z	usługami	świadczonymi	przez	duże	podmioty	z	kapita-
łem	 zagranicznym,	w	 rzeczywistości	 odpowiadają	 one	
tylko	 za	 część	 usług	 typu	 KIBS	 oferowanych	 na	 rynku	
polskim.	Usługi	biznesowe	świadczą	także	małe	i	śred-
nie	 przedsiębiorstwa	 (w	 Polsce	 sektor	MŚP	 odpowiada	
za	blisko	50%	wartości	dodanej	wytworzonej	w	gospo-
darce	 przez	 sektor	 przedsiębiorstw21).	 Małe	 i	 średnie	
firmy	mogą	samodzielnie	współpracować	z	podmiotami	
zgłaszającymi	 zapotrzebowanie	 na	 usługi	 typu	 KIBS	
bądź	pełnić	rolę	kooperantów	i	podwykonawców	dużych	
korporacji	 międzynarodowych.	 Stanowią	 one	 w	 wielu	
krajach	 wschodzących	 ważny	 filar	 rozwoju	 wiedzo-
chłonnych	usług	biznesowych,	przy	 czym	muszą	 zma-
gać	 się	 z	 wieloma	 ograniczeniami	 utrudniającymi	 im	
pełniejsze	włączenie	sie	w	procesy	biznesowe	charakte-
ryzujące	się	wysoką	wartością	dodaną22.	

Elementem,	na	który	warto	zwrócić	uwagę	jest	duży	
udział	w	Polsce	 firm	 świadczących	usługi	 komputero-
we	 i	 powiązane	 z	 nimi	 (około	 20%	 ogółu	 zatrudnio-
nych	 w	 usługach	 typu	 KIBS),	 co	 może	 mieć	 istotne	
znaczenie	 dla	 rozwoju	 innowacji	 w	 Polsce.	 Badania	
przeprowadzone	 na	 próbie	 przedsiębiorstw	 działają-
cych	w	Singapurze	wyraźnie	wskazują,	że	firmy	oferu-
jące	usługi	IT	cechuje	wyższa	intensywność	wydatków	
na	 innowacje	 oraz	 większa	 skłonność	 do	 oferowania	
nowych	usług	w	porównaniu	z	firmami	KIBS	świadczą-
cymi	usługi	biznesowe	zaliczane	do	działu	7423.	
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Wykres 4

Struktura geograficzna eksportu i importu usług typu KIBS z/do Polski w 2009 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie United Nations Service Trade Statistics Database.
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Kapitał ludzki  

Rozwój	outsourcingu	i	offshoringu	nie	wywarłby	tak	
dużego	wpływu	na	rozwój	usług	biznesowych	w	Polsce,	
gdyby	nie	wewnętrzne	determinanty	napływu	inwestycji	
tego	rodzaju.	Za	pierwszą	i	najważniejszą	należy	uznać	
czynnik	 ludzki,	 stanowiący	 główne	 kryterium	 oceny	
atrakcyjności	 lokalizacji	 dla	 firm	 biorących	 aktywny	
udział	w	„walce	o	światowe	talenty”24.	Wysoko	wykwa-
lifikowani	pracownicy,	w	połączeniu	z	relatywnie	niski-
mi	kosztami	pracy,	są	szczególnie	ważnym	czynnikiem	
przyciągającym	(pull factor) w procesie lokowania cen-
trów	oferujących	usługi	o	wysokim	stopniu	specjalizacji	
–	wiedzochłonne	usługi	biznesowe	(m.in.	usługi	badaw-
czo-rozwojowe,	 informatyczne	 i	 doradcze).	 Nie	 bez	
powodu	większość	zagranicznych	centrów	B+R,	prowa-
dzących	 działalność	 w	 sektorze	 usług	 biznesowych,	
zlokalizowana	 jest	 w	 dużych	 centrach	 gospodarczych	
będących	jednocześnie	znanymi	ośrodkami	akademicki-
mi	 (Warszawa,	Łódź,	Kraków,	Wrocław,	Poznań,	Kato-
wice	 i	 Gdańsk).	 Oceniając	 atrakcyjność	 Krakowa	 jako	
siedziby	 informatycznych	 centrów	 usług	 biznesowych,	
inwestorzy	szczególnie	podkreślali	istnienie	w	nim	kilku	
uczelni	wyższych	oferujących	studia	informatyczne25.	

Chociaż	 zakres	 działalności	 wielu	 centrów	 usługo-
wych	ogranicza	się	do	wspomagania	działalności	badaw-
czej	 ośrodków	 zagranicznych,	 testowania	 istniejących	
rozwiązań	lub	ich	dostosowania	do	potrzeb	i	warunków	
rynku	 lokalnego,	niektóre	 centra	wykonują	 jednak	bar-
dziej	 zaawansowane	 czynności,	 niekiedy	 strategiczne	
z	punktu	widzenia	całej	organizacji.	Przykładowo,	fran-
cuski	 potentat	 telekomunikacyjny	 –	 France	 Telecom	 –	
otworzył	w	Polsce	drugie	pod	względem	wielkości	 (po	
Francji)	 centrum	B+R	 (Orange	Labs	Poland),	 które	pro-
wadzi	zaawansowane	prace	z	zakresu	łączności,	telefo-
nii	komórkowej	i	 transmisji	danych.	Centrum	intensyw-
nie	współpracuje	z	polskimi	i	zagranicznymi	uczelniami;	
podjęło	 też	 starania	o	opatentowanie	niektórych	wyna-
lazków26.	

Czynnik	 ludzki	 odegrał	 również	 decydującą	 rolę	
w	 lokowaniu	 w	 Polsce	 centrów	 oferujących	 mniej	
zaawansowane	 usługi	 dla	 biznesu.	 Bowiem	 nawet	
w	 telefonicznej	obsłudze	klienta,	często	opierającej	 się	
na	 ustalonym	 schemacie	 postępowania,	 istnieje	 zapo-
trzebowanie	 na	 pracowników	 z	 wyższym	 wykształce-
niem	 (ewentualnie	 studentów),	 posługujących	 się	
poprawnie	językiem	ojczystym	i	językami	obcymi.	Zna-
jomość	języków	innych	niż	angielski,	obok	dostępności	
wykwalifikowanych	 informatyków,	 była	 główną	 prze-
słanką	decyzji	o	zlokalizowaniu	w	Polsce	centrów	usług	
biznesowych	indyjskich	korporacji.	W	listopadzie	2011	r.	
Infosys	 otworzył	 w	 Łodzi	 trzecie	 europejskie	 centrum	
usług	 biznesowych,	 łączące	 kompetencje	 outsourcingu	
procesów	biznesowych	(Business	Process	Outsourcing	– 
BPO)	z	zaawansowaną	wiedzą	techniczną,	które	obsłu-
guje	głównie	niemiecko-	i	francuskojęzyczne	rynki	Euro-
py	Zachodniej.	

Dobrze	 wykształcona	 i	 chętnie	 podnosząca	 swoje	
kwalifikacje	kadra	przyczynia	się	 również	do	zdynami-
zowania	 procesu	 zmian,	 zachodzących	 obecnie	 na	
rynku	usług	biznesowych	w	Polsce.	Polegają	one	m.in.	
na	 świadczeniu	 coraz	 bardziej	 zaawansowanych	 usług	
biznesowych	 i	 zlecaniu	mniej	 skomplikowanych	 czyn-
ności	 do	 tańszych	 krajów	 (np.	 Ukrainy	 lub	 Egiptu).	
Wzrost	liczby	bardziej	wymagających	projektów	spowo-
dował	 jednak,	że	 firmy	KIBS	zaczęły	odczuwać	deficyt	
odpowiednio	wykwalifikowanych	pracowników	na	rynku	
lokalnym	 (zwłaszcza	 znających	mało	 popularne	 języki	
obce),	 co	 wiąże	 się	 z	 koniecznością	 zatrudniania	 pra-
cowników	z	zagranicy27.	

Aspekt finansowy 

Ważnym	 czynnikiem	 atrakcyjności	 inwestycyjnej	
Polski	 w	 dziedzinie	 usług	 biznesowych	 jest	 wsparcie	
finansowe	przedsiębiorstw	zainteresowanych	podjęciem	
takiej	 działalności.	 Może	 ono	 pochodzić	 z	 funduszy	
unijnych	oraz	źródeł	krajowych.	Do	firm	świadczących	
usługi	biznesowe	skierowano	m.in.	specjalne	poddziała-
nie	 „Wsparcie	 inwestycji	 w	 sektorze	 usług	 nowocze-
snych”	 realizowane	w	 ramach	programu	„Innowacyjna	
Gospodarka”.	Daje	to	możliwość	uzyskania	środków	na	
współfinansowanie	 inwestycji	 w	 centrum	 usług	 wspól-
nych,	centrum	IT	 lub	centrum	badawczo-rozwojowe28.	
Dotychczas	ze	wsparcia	w	tej	formie	skorzystały	w	naj-
większym	stopniu	firmy	zajmujące	się	usługami	IT,	B+R	
i	outsourcingiem.	Przygotowane	przez	resort	gospodarki	
i	przyjęte	przez	Radę	Ministrów	w	marcu	2012	r.	zmiany	
w	„Programie	wspierania	inwestycji	o	istotnym	znacze-
niu	dla	gospodarki	polskiej	na	lata	2011-2020”	umożli-
wią	 dużym	 przedsiębiorstwom	 pozyskiwanie	 większej	
pomocy finansowej29.	Podmiot	inwestujący	w	nowocze-
sne	 centrum	 usługowe,	 który	 stworzy	 co	 najmniej	 500	
miejsc	pracy,	będzie	miał	możliwość	łączenia	wsparcia	
przyznanego w ramach wspominanego Programu ze 
środkami	 pomocy	 publicznej	 pochodzącymi	 z	 innych	
źródeł,	tj.	dotacji	z	budżetu	państwa,	funduszy	unijnych	
i	 zwolnień	 podatkowych	 przyznawanych	 podmiotom	
działającym	w	specjalnych	strefach	ekonomicznych30.	

Otoczenie prawno-instytucjonalne 

Bardzo	ważnym	czynnikiem	rozwoju	usług	bizneso-
wych	 są	 uwarunkowania	 prawno-instytucjonalne.	
Według	badań	OECD,	zbyt	restrykcyjne	przepisy	regulu-
jące	sektor	usług	biznesowych	(w	tym	dostęp	do	określo-
nych	profesji)	 są	negatywnie	 skorelowane	ze	wzrostem	
produktywności	sektora	KIBS	i	 tym	samym	całej	gospo-
darki31.	 Za	 taką	 barierę	 można	 uznać	 w	 Polsce	 np.	
prawo	 bankowe	 oraz	 ustawę	 o	 rachunkowości,	 które	
ograniczają	możliwości	firm	outsourcingowych32.	Oprócz	
uciążliwych	 procedur	 administracyjnych	 i	 regulacji	
branżowych,	 czynnikami	 znacznie	 ograniczającymi	
transfer	wiedzy	i	technologii	oraz	obniżającymi	atrakcyj-
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ność	 danego	 kraju	 dla	 lokowania	 centrów	 oferujących	
usługi	 biznesowe	 są	 restrykcyjne	 przepisy	 regulujące	
wymianę	towarowo-usługową	z	zagranicą	oraz	przepły-
wy	kapitału33.	Tym	samym	brak	takich	utrudnień	w	Pol-
sce	należałoby	uznać	za	czynnik	wpływający	pozytyw-
nie	na	 lokowanie	centrów	usług	biznesowych.	Co	wię-
cej,	ułatwiony	przepływ	towarów,	usług	i	osób	wewnątrz	
Unii	Europejskiej,	w	połączeniu	z	bliskością	geograficz-
no-kulturową,	zachęca	koncerny	z	krajów	„starej	Unii”	
do	zamawiania	usług	biznesowych	w	Polsce.	

Wśród	czynników	ograniczających	rozwój	usług	typu	
KIBS	 w	 Polsce	 należałoby	 wskazać	 brak	 przejrzystej	
polityki	nakierowanej	na	rozwój	innowacji	usługowych	
mimo	licznych	badań	 i	doświadczeń	dowodzących,	że	
usługi	typu	KIBS	są	ważnym	źródłem	innowacji	w	gospo-
darce.	W	narodowych	 strategicznych	 ramach	odniesie-
nia	na	lata	2007-2013	wskazuje	się	co	prawda	na	potrze-
bę	wsparcia	przedsiębiorstw	świadczących	prorozwojo-
we	usługi	związane	z	obsługą	finansową,	księgową	czy	
teleinformatyczną	 oraz	 usługi	 profesjonalne	w	 dziedzi-
nie	 zarządzania,	 marketingu	 i	 naboru	 pracowników34,	
ale	 oprócz	 wspomnianego	 programu	 dofinansowania	
inwestycji	w	centra	usług	biznesowych	trudno	wskazać	
inne	działania	władz	mające	służyć	rozwojowi	przedsię-
biorstw	usługowych	typu	KIBS.	W	badaniach	zagranicz-
nych	 zwraca	 się	 uwagę	 na	 zależność	między	 brakiem	
wsparcia	 na	 szczeblu	 rządowym	 i	 samorządowym	
a	 niską	 świadomością	 firm,	 zwłaszcza	 mikro-,	 małych	
i	 średnich,	na	 temat	korzyści	płynących	ze	współpracy	
z	 wyspecjalizowanymi	 podmiotami	 zewnętrznymi	
w	procesie	budowania	ich	potencjału	innowacyjnego35.	
Większość	 firm	 sektora	 MŚP	 ciągle	 sięga	 bowiem	 po	
ekspertów	 zewnętrznych	 głównie	 z	 pobudek	 ekono-
micznych	 (racjonalizacja	 kosztów)	 lub	 z	 wymogów	
zewnętrznych,	co	wiąże	się	z	zamawianiem	usług	mniej	
zaawansowanych	(np.	szkolenia)	czy	wręcz	rutynowych	
(np.	usługi	księgowe)	bądź	wynikających	z	obowiązków	
prawnych	 (np.	 audyt).	 Co	 więcej,	 właściciele	 wielu	
małych	firm,	zamiast	skoncentrować	się	na	rozwoju	pod-
stawowej	działalności,	sami	podejmują	się	rozwiązania	
większości	problemów	(np.	kwestii	prawnych)	lub	anga-
żują	 w	 tym	 celu	 własny	 personel.	 Takie	 zachowania	
przedsiębiorców	wynikają	nie	tylko	z	ograniczeń	finan-
sowych	czy	technicznych,	lecz	także	z	braku	świadomo-
ści	 korzyści	 oraz	 małych	 umiejętności	 menadżerskich.	
Ponadto,	 niskie	 kwalifikacje	 pracowników	 firm	 zama-
wiających	usługi	 typu	KIBS	 (częste	 zjawisko	w	małych	
firmach)	 i	 związane	z	 tym	małe	 zdolności	 absorpcyjne	
sprawiają,	że	potencjał	skorzystania	z	wiedzy	i	umiejęt-
ności	 ekspertów	 zewnętrznych	 jest	 w	 takich	 firmach	
niewielki36.	

Nawet	w	Finlandii	(gdzie	zachowania	proinnowacyj-
ne	 firm	 są	 bardziej	 rozwinięte	 niż	w	Polsce)	 podkreśla	
się,	iż	władze	powinny	podejmować	działania	na	rzecz	
zwiększania	świadomości	przedsiębiorców	o	potencjal-
nych	korzyściach	współpracy	z	firmami	KIBS	dla	budo-
wania	potencjału	innowacyjnego.	Realizacja	tego	zada-
nia	 i	 dobór	 narzędzi	 są	 osobną	 kwestią.	 Chodzi	 tutaj	

o	 kształtowanie	 świadomości,	wpływanie	 na	 zachowa-
nia	 i	 postawy	 firm	 wobec	 określonych	 problemów.	
Z	 podobnym	 mechanizmem	 mamy	 do	 czynienia	 np.	
w	przypadku	uświadamiania	firmom	korzyści	ze	współ-
pracy	 z	 uczelniami.	 Dotychczas	 uruchamiano	 w	 tym	
celu	 różne	programy	mające	 zachęcać	 firmy	do	 zacie-
śniania	współpracy	z	sektorem	nauki.	

Współpraca z uczelniami

Czynnikiem	ograniczającym	rozwój	usług	typu	KIBS	
i	podnoszenie	potencjału	innowacyjnego	firm	tego	sek-
tora	jest	też	słabe	współdziałanie	z	innymi	podmiotami,	
zwłaszcza	 z	 uczelniami.	 Badania	 nad	 potencjalnymi	
skutkami	współpracy	firm	KIBS	z	uczelniami	wyższymi	
dowodzą	licznych	korzyści	tej	współpracy,	m.in.	obni-
żenia	 kosztów	 działalności	 B+R,	 podniesienia	 kompe-
tencji	pracowników	obu	organizacji,	a	także	większego	
prawdopodobieństwa	stworzenia	innowacji37.	Co	praw-
da,	z	badań	przeprowadzonych	przez	ABSL	wynika,	że	
zdecydowana	 większość	 centrów	 usług	 biznesowych	
(86%)	utrzymuje	kontakty	z	uczelniami	wyższymi,	jed-
nak	 są	 to	 głównie	 powiązania	 w	 zakresie	 rekrutacji.	
Bardziej	rozbudowane	relacje,	np.	w	dziedzinie	kształ-
cenia	 i	 prowadzenia	 badań,	 dotyczą	 tylko	 1/3	 ogółu	
centrów38.	

Podsumowanie 

Przedsiębiorstwa	 oferujące	 wiedzochłonne	 usługi	
biznesowe	 są	 ważnym,	 choć	 często	 niedocenianym,	
elementem	systemu	innowacyjnego	m.in.	ze	względu	na	
wysoki	 stopień	 specjalizacji	 wiedzy	 i	 innowacyjności	
usług,	które	oferują	swoim	klientom,	oraz	rozpowszech-
nianie	 tej	wiedzy	między	 różnymi	 firmami	 i	 branżami,	
dzięki	czemu	zwiększa	się	zdolność	klientów	do	tworze-
nia	i	absorbowania	innowacji.	

Dla	 lepszego	 zrozumienia	 fenomenu	 wiedzochłon-
nych	 usług	 biznesowych	 i	 ich	 znaczenia	 w	 rozwoju	
innowacyjności	 przedsiębiorstw	w	Polsce	potrzebne	 są	
jednak	 szczegółowe	 badania	 nad	 różnymi	 aspektami	
współzależności	 zachodzących	między	 firmami	 świad-
czącymi	usługi	typu	KIBS	a	ich	klientami.	Badania	takie	
warto	 podejmować,	 zważywszy	 zwłaszcza	 na	 rosnącą	
aktywność	 firm	 świadczących	usługi	biznesowe	w	Pol-
sce	 i	 możliwości,	 jakie	 się	 z	 tym	 wiążą	 dla	 rozwoju	
potencjału	innowacyjnego	gospodarki.	

Obserwowanie	zmian	zachodzących	w	omawianym	
segmencie	 usług	 biznesowych,	 obok	 celów	 poznaw-
czych,	powinno	służyć	wspieraniu	działań	nastawionych	
na	zwiększanie	przewag	konkurencyjnych	polskich	firm	
wobec	 konkurentów	 z	 innych	 rynków	 wschodzących.	
Zdobycie	takich	przewag	umożliwi	realizację	coraz	bar-
dziej	zaawansowanych	procesów	biznesowych	i	ułatwi	
„wspinaczkę”	 na	 kolejne	 szczeble	 drabiny	 wartości	
dodanej,	 pozostawiając	 proste	 i	 nisko	 kosztowe	 usługi	
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biznesowe	krajom	mniej	zaawansowanym.	Najważniej-
szym	atutem,	który	powinien	być	wzmacniany	z	myślą	
o	rozwoju	sektora	wiedzochłonnych	usług	biznesowych,	
jest	kapitał	ludzki.	Warunkiem	sine qua non powodzenia 
firm	świadczących	usługi	typu	KIBS	jest	bowiem	dostęp-
ność	 wykwalifikowanych	 specjalistów	 –	 informatyków,	
inżynierów,	pracowników	badawczo-naukowych,	praw-
ników,	 menedżerów	 –	 o	 rozwiniętych	 zdolnościach	
interpersonalnych	 i	dobrej	znajomości	 języków	obcych	
umożliwiających	 pracę	 w	 środowisku	 międzynarodo-
wym.	Obok	 poprawy	warunków	 prawno-instytucjonal-
nych,	 silnie	 oddziałujących	na	 skłonność	 do	podejmo-
wania	 działalności	 gospodarczej,	 potrzebna	 jest	 zatem	
reforma	 szkolnictwa	 wszystkich	 poziomów,	 a	 także	
intensyfikacja	działań	służących	zacieśnianiu	powiązań	
między	światem	nauki	i	biznesu.	

Podejmując	na	szczeblu	rządowym	bądź	samorządo-
wym	działania	mające	służyć	poprawie	klimatu	inwesty-
cyjnego	i	ułatwieniu	dostępu	do	finansowania	–	włącza-
jąc	w	to	zachęty	inwestycyjne	–	należy	pamiętać	o	roli,	
jaką	odgrywają	i	mogą	nadal	odgrywać	w	tej	dziedzinie	
małe	 i	 średnie	 firmy	 lokalne.	 Usługi	 typu	 KIBS	 nie	 są	
dziedziną	zarezerwowaną	dla	dużych	korporacji	zagra-
nicznych.	 Drobni	 przedsiębiorcy	 mogą	 zająć	 ważną	
pozycję	 nie	 tylko	 w	 niszowych	 usługach	 informatycz-
nych,	 ale	 również	 w	 rozwoju	 innych	 usług	 o	 dużym	
ładunku	wiedzy.	Ciągle	niedocenianą	w	Polsce	katego-
rią,	 a	 w	 związku	 z	 tym	 niewystarczająco	 promowaną	
i	wspieraną,	pozostają	m.in.	usługowe	 spółki	 typu	 spin 
off i spin out,	 czyli	 nowe	 przedsiębiorstwa	 założone	
przez	 pracowników	 instytucji	 naukowo-badawczych,	
wykorzystujące	w	swej	działalności	biznesowej	istnieją-
cy	na	uczelni	potencjał	intelektualny.	Spółki	takie,	opie-
rając	się	na	wiedzy	eksperckiej	i	doświadczeniu	nauko-
wym	 swoich	pracowników,	mogłyby	w	dużym	 stopniu	
przyczynić	się	do	podniesienia	potencjału	innowacyjne-
go	 w	 przedsiębiorstwach	 korzystających	 z	 ich	 usług.	
Obok	specjalistycznego	doradztwa	w	procesie	tworzenia	
i	rozwijania	nowych	rozwiązań	podmioty	te	są	bowiem	
w	 stanie	 zaoferować	 zaawansowane	 usługi	 techniczne	
i	 badawcze	oraz	 fachowe	wsparcie	w	procesie	 komer-
cjalizacji	wiedzy	w	przedsiębiorstwie.	
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POLITYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTY REGULACJI UNIJNEGO 
RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ  
– WZMOCNIENIE ZAUFANIA DO RYNKU 
CZY ZAGROŻENIE DLA JEGO 
PŁYNNOŚCI?

Dariusz Michalski*, Paweł Hawranek**

W	odpowiedzi	na	kryzys	finansowy	i	niedoskonałości	
handlu na rynku finansowym Komisja Europejska (KE) 
przedstawiła	 propozycje	 rozporządzeń	 i	 dyrektyw	 (lub	
ich	aktualizacji),	tworzące	pakiet	konsolidujący	hurtowy	
rynek	 energii	 elektrycznej	 w	 UE	 i	 zwiększający	 jego	
przejrzystość1.	

Decyzje inwestycyjne w elektroenergetyce podejmo-
wane	są	na	podstawie	sytuacji	na	hurtowym	rynku	ener-
gii,	dlatego	powinien	on	cieszyć	się	wysokim	zaufaniem	
–	 wszelkie	 bowiem	 zakłócenia	 jego	 funkcjonowania	
mogą	 prowadzić	 do	 niewłaściwej	 alokacji	 inwestycji,	
wzrostu	zmienności	cen	energii,	 a	w	efekcie	do	nieza-
sadnie	wysokich	jej	cen	dla	odbiorcy	końcowego.	Roz-
wój	 rynku	 instrumentów	 finansowych,	 a	 szczególnie	
wprowadzanie	 do	 obrotu	 nowych	 produktów	 finanso-
wych,	stawia	nowe	wyzwania	przed	przedsiębiorstwami,	
głównie	w	zarządzaniu	ryzykiem.	Instrumenty	finansowe	
są	bowiem	elementem	gospodarowania	prawie	każdego	
przedsiębiorstwa.	 Występowanie	 ryzyka	 finansowego	
nie	jest	ograniczone	jednak	wyłącznie	do	rynków	finan-
sowych.	 Coraz	 częściej	 ryzyko	 to	 odnosi	 się	 także	 do	

rynków	 towarowych	 i	 obejmuje	 kontrakty	 rozliczane	
poprzez	fizyczną	dostawę.	

Takim	rynkiem	towarowym	jest	obecnie	rynek	energii	
elektrycznej.	 Ceny	 na	 nim	 są	 ustalane	 na	 warunkach	
rynkowych.	Coraz	większego	znaczenia	nabiera	handel	
energią	 elektryczną	 na	 rynku	 hurtowym (trading),	 co	
może	 spowodować,	 że	 to	 nie	 podaż	 i	 popyt	 na	 rynku	
towarowym,	 ale	 sytuacja	 na	 rynku	 finansowym	 będą	
decydować	 o	 hurtowych	 cenach	 energii	 elektrycznej,	
oddziałując	równocześnie	na	ceny	dla	klientów	detalicz-
nych.	Zagrożenie	takie	wynika	z	postrzegania	w	Europie	
tradingu	 jako	 atrakcyjnego	 biznesu.	 Na	 kontynencie	
wartość	 tego	handlu	 jest	nadal	niższa	niż	w	Skandyna-
wii,	 a	 zatem	można	 przewidywać	 dalszy	 jego	 rozwój.	
Trading	dąży	bowiem	do	podejmowania	ryzyka	głównie	
na	rynku	terminowym,	handlując	produktami	pochodny-
mi,	zazwyczaj	rozliczanymi	bez	fizycznej	dostawy.	Jest	
to	zasadniczo	inne	podejście	do	prowadzenia	działalno-
ści	gospodarczej	niż	stosowane	przez	tradycyjne	przed-
siębiorstwa	 elektroenergetyczne	 bazujące	 na	 posiada-
nych	aktywach	produkcyjnych,	które	podejmują	ryzyko	
zazwyczaj	na	rynku	towarowym.	

Początkowo	 instrumenty	 finansowe	 służyły	 głównie	
do	zabezpieczenia	ryzyka	zmiany	cen	na	rynku	towaro-
wym,	natomiast	obecnie	w	coraz	większym	stopniu	stają	
się	przedmiotem	spekulacji.	Powstaje	zatem	zagrożenie	
„oderwania	się”	rynku	finansowego	od	bazy,	czyli	rynku	
towarowego.	 Sytuacja	 taka	 sprawia,	 że	 hurtowy	 rynek	
energii elektrycznej w UE wymaga dodatkowych regula-
cji,	 które	 zapewniłyby	 poprawę	 jego	 funkcjonowania,	
wpływając	na	ujednolicenie	praktyk	handlowych.	


