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Marek Nawara 
Marszałek Województwa Małopolskiego

Przedmowa

Szanowni Państwo,

W Państwa ręce oddaję publikację, która jest efektem konferencji „Kreatywna 
i innowacyjna Europa wobec wyzwań XXI wieku”. Spotkaliśmy się w czerwcu 
w Krakowie, by rozmawiać o przyszłości Europy i świata. Zgromadzenie w jed-
nym miejscu tak wielu wybitnych postaci życia publicznego, intelektualistów 
oraz naukowców to ogromny sukces.

Byliśmy zgodni co do tego, że Europą kreatywną i innowacyjną może być je-
dynie Europa zjednoczona. Bazą dla tego zjednoczenia są wspólne od wieków 
dla narodów europejskie wartości. Inną płaszczyzną są wspólne wyzwania, m.in. 
takie jak budowa konkurencyjnej dla pozostałych części świata innowacyjnej go-
spodarki opartej na wiedzy. Tylko taka Europa może bowiem stać się liczącym 
graczem na scenie globalnej, konkurującym przede wszystkim z Ameryką Pół-
nocną, Chinami czy wschodnią Azją.

W pamięci utkwiły mi słowa prof. Kuklińskiego, który podczas konferencji 
podkreślał: „Nie ma strategii Europy!”. Nie wdając się w rozważania nad przy-
datnością i realizacją tzw. strategii lizbońskiej, można przyjąć taką diagnozę. 
Jak więc wzmocnić Europę, by była ona konkurencyjna w znaczeniu globalnym? 
Przy braku wytyczonego celu i środków służących jego realizacji na poziomie eu-
ropejskim – strategie krajowe, czy regionalne nabierają szczególnego znaczenia. 
Mówiąc obrazowo – nie ma jednej wielkiej europejskiej lokomotywy, która wyty-
czy kierunek i nada tempo. Sami musimy więc taki kierunek i tempo wyznaczyć, 
pilnie bacząc, czy są one zbieżne z działaniami naszego otoczenia. Jakże zatem 
ważna jest komplementarność tych działań.

Na szczeblu regionalnym taki trud podjęliśmy już u zarania samorządu wo-
jewództwa przed dziesięciu laty. Pamiętam ożywioną debatę, w której ścierały 
się różne spojrzenia na nasz region i jego przyszłość. Podczas prac nad pierwszą 
strategią rozwoju sformułowaliśmy naszą misję. Brzmiała ona: Małopolska re-
gionem szans, wszechstronnego rozwoju ludzi i nowoczesnej gospodarki, silnym 
aktywnością swych mieszkańców, czerpiącym z dziedzictwa przeszłości i zacho-
wującym tożsamość w integrującej się Europie. Obecna strategia rozwoju Mało-
polski sięga już lat 2007 – 2013, jednak misja – nazwana teraz wizją – pozostała 
bez zmian. W mojej ocenie to dowód jej trafności i uniwersalności.
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Rozwój Małopolski opiera się na mocnych czterech fi larach, nieporówny-
walnych z żadnym innym polskim regionem. Stanowi je edukacja i nauka 
– zwłaszcza ta na poziomie akademickim, gospodarka regionalna, sprawny 
samorząd lokalny oraz mocne społeczeństwo obywatelskie.

W Małopolsce w 34. uczelniach uczy się 10% wszystkich polskich studen-
tów. Pod względem nakładów na działalność badawczo-rozwojową, które 
w 2006 r. wyniosły ponad 726 mln zł, ustępujemy tylko Mazowszu. W 2006 
roku w sektorze B+R pracowało w Małopolsce ponad 13 tys. osób, w tym 
prawie 1 400 z tytułem naukowym profesora. Stanowi to 11% naukowego po-
tencjału Polski. Te fakty to nie tylko statystyka, ale dowód na wielki potencjał 
naszego regionu. Ciągle jednak trzeba zabiegać o jakość kształcenia.

Małopolska gospodarka oparta jest na małych i średnich przedsiębior-
stwach. Przedsiębiorczość wymaga odwagi, zysk zawsze związany jest prze-
cież z ryzykiem. Małopolanie słyną z tej odwagi i chęci brania spraw we 
własne ręce. Jednym z efektów jest najniższy w kraju poziom bezrobocia. 
Mocną stroną małopolskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw jest 
innowacyjność. Równie ważna jest też obecność sektorów wysokich techno-
logii: biotechnologii, biomedycyny, branży IT, nanotechnologii, sektora mo-
toryzacyjnego.  

O sile małopolskich samorządów świadczy wysoki stopień wykorzystania 
środków europejskich w ramach programów regionalnych jak i krajowych. 
Te sukcesy są nie tylko dowodem sprawności regionalnej administracji, ale 
i prężnych władz lokalnych, które wygenerowały dobre projekty i potrafi ły je 
poprowadzić.

Małopolska to także mocne społeczeństwo obywatelskie. Duch obywatel-
skości, ludzka solidarność, poczucie, że żyjemy w zbiorowości i związane 
są z tym tak prawa, jak i obowiązki wydają się być wskaźnikami mało wy-
miernymi, ale jakże istotnymi dla zdrowej społecznej tkanki. Mamy poczu-
cie tożsamości regionalnej, jesteśmy dumni z bycia Małopolanami.

Czy taka Małopolska może być kreatywnym i innowacyjnym regionem, 
konkurującym na rynku międzynarodowym? Zdecydowanie tak. Zresztą już 
jest, przynajmniej w skali kraju. Jednak aspirujemy przecież do europejskiej 
ligi regionów. Nie możemy więc poprzestać na dotychczasowych działaniach. 
Przerzucanie mostów pomiędzy nauką a biznesem, uczynienie z Małopol-
ski europejskiego regionu wiedzy, uporządkowanie małopolskiej przestrzeni, 
to tylko kilka z przykładów stojących przed nami wyzwań.

Uczestnicy czerwcowej konferencji byli zgodni, że Małopolska, Polska 
i Europa posiadają olbrzymi potencjał. Te potencjały trzeba umieć łączyć! 
Uzyskany w ten sposób efekt synergii to nasz największy atut w globalizu-
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jącym się świecie. Małopolską cegiełką do debaty nad przyszłością naszego 
kontynentu, kraju i regionu było czerwcowe spotkanie oraz – będąca jego 
efektem – poniższa publikacja. Jest ona zarazem pierwszym tomem Bibliote-
ki Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju. Jestem pewny, że w ra-
mach tej serii w Państwa ręce trafi ać będą cenne analizy i wydawnictwa.

Życzę pożytecznej lektury!

Marek Nawara
Marszałek Województwa Małopolskiego
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Od Redakcji

Jesteśmy przekonani, że Kraków może stać się jednym z ważnych ośrod-
ków krajowej i europejskiej myśli strategicznej. Realizacja tej misji była 
ważnym elementem ogólnopolskiej konferencji „Kreatywna i innowacyjna 
Europa wobec wyzwań XXI wieku”, która odbyła się w Krakowie w czerw-
cu 2008 roku. 

Z wielką satysfakcją przedstawiamy łaskawej uwadze Czytelników tom 
postkonferencyjny pod tym samym tytułem. 

Bogata i zróżnicowana treść tego tomu może być interpretowana w kilku 
różnych kontekstach.

Pierwszym kontekstem jest powstanie Małopolskiego Obserwatorium Po-
lityki Rozwoju, które, ewoluując w stronę ośrodka badań regionalnych, 
powinno stać się istotnym narzędziem wspomagającym strategiczne za-
rządzanie regionem, a także budowania tożsamości regionalnej i jego su-
werenności decyzyjnej. 

Drugim kontekstem jest współpraca pomiędzy Urzędem Marszałkow-
skim Województwa Małopolskiego a Wyższą Szkołą Biznesu National-
-Louis University w Nowym Sączu. Działalność i publikacje tej uczel-
ni były ważną inspiracją merytoryczną i organizacyjną dla konferencji 
i tomu postkonferencyjnego. 

Trzecim kontekstem jest wpisanie się w debatę nad przyszłością polityki roz-
woju, w tym polityki regionalnej. Stawia ona ważkie pytania o rolę, jaką mogą 
i powinny odegrać powyższe polityki w kształtowaniu innowacyjnej i goto-
wej na wyzwania XXI wieku Polski i Europy. Debata ta, inspirowana przez 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, 
adresowana jest także do polskich regionów. Jesteśmy przekonani, że przed-
stawiana publikacja wpisuje Małopolskę w jej główny nurt.

Artykuły tworzące tom zostały opublikowane zgodnie z kolejnością w ja-
kiej zostały wygłoszone. Przedstawiają tym samym całość dającą próbę 
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udzielenia odpowiedzi na cztery kluczowe pytania, postawione przez prof. 
Antoniego Kuklińskiego, stanowiące oś intelektualną konferencji:

• Czy kreatywna i innowacyjna Europa może być jednym z centrów rozwoju 
świata XXI wieku?

• Czy Unia Europejska może być demiurgiem kreatywnej i innowacyjnej Eu-
ropy?

• Czy Polska weźmie udział w rozwoju kreatywnej i innowacyjnej Europy?
• Czy Małopolska może zostać kreatywnym  i innowacyjnym regionem?

Przekazując do rąk Czytelników niniejszy tom, wyrażamy wyrazy serdecz-
nego podziękowania dla wszystkich osób i instytucji, które tworzyły proces 
organizowania konferencji. W szczególności dziękujemy Autorom artykułów 
zamieszczonych w tomie, za ich twórczy trud.

Wyrażamy także przekonanie, że teksty przedkładanego tomu staną się 
przyczynkiem do dyskusji na temat fi lozofi i Polskiej Prezydencji w Unii Eu-
ropejskiej w 2011 roku.

Antoni Kukliński, 
Krzysztof Pawłowski, 

Jacek Woźniak

Kraków, grudzień 2008
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Prof. dr hab.Jerzy Buzek
Poseł do Parlamentu Europejskiego

b. premier RP

Gospodarka światowa w pierwszej dekadzie XXI wieku staje w obliczu wielu 
wyzwań. Obserwujemy ocieplenie klimatu połączone z rosnącym popytem 
na energię i niepewnością wielkości rezerw. Zachodzą olbrzymie zmiany po-
pulacji na świecie, co stwarza coraz większą przewagę na rzecz gospodarek 
chińskiej i indyjskiej. Zmieniają się kierunki inwestycji bezpośrednich, a wy-
sokorozwinięte rynki kapitałowe zaczynają wykazywać niestabilność. Całość 
zachodzących przemian wymaga od Unii Europejskiej i wszystkich krajów 
członkowskich znacznego wysiłku w kierunku reform gospodarczych, które 
pozwolą zachować Wspólnocie kluczową pozycję na rynku globalnym. 

Należy pamiętać, iż podniesienie konkurencyjności w międzynarodowych 
stosunkach gospodarczych było jedną z głównych przesłanek integracji eu-
ropejskiej. Musimy jednak mieć na uwadze, iż od czasu podpisania pierw-
szych traktatów zaszły w gospodarce światowej zasadnicze zmiany. Proces 
globalizacji, rewolucja informatyczna, a także imponujące tempo przemian 
technologicznych spowodowały diametralną zmianę w rozumieniu wzrostu 
gospodarczego i konkurencyjności. Unia Europejska odpowiada na zacho-
dzące zmiany strategią lizbońską, która zakłada bardzo ambitny cel uczy-
nienia z Jednolitego Rynku najbardziej konkurencyjnej gospodarki świata 
do roku 2010. 

Niezależnie od ostatecznych efektów strategii lizbońskiej, płynie z jej zało-
żeń kilka istotnych lekcji dla Polski. Po pierwsze, należy podkreślić, że trwałe 
pobudzenie wzrostu gospodarczego i zwiększenie konkurencyjności gospo-
darki polskiej może być wynikiem jedynie działań wielosektorowych, rozu-
mianych jako koordynacja wielu polityk, wykorzystywanie różnych metod 
i podejmowanie różnorodnych działań. Rozumowanie w kategoriach współ-
czesnych trendów występujących w globalnej przestrzeni gospodarczej wy-
maga przejścia z myślenia resortowego, na myślenie horyzontalne. To jest 
kwestia podstawowa.  

Założenia strategii lizbońskiej dowodzą znaczenia nauki dla rozwoju go-
spodarczego. To właśnie ilość najwyższej klasy publikacji, a przede wszyst-
kim patentów warunkuje jednoznacznie innowacyjność gospodarki, a więc 
zwiększenie konkurencyjności i możliwość trwałego rozwoju. Skierowanie 
strumienia fi nansów publicznych na inwestycje w badania i rozwój, a także 
zachęcanie sektora prywatnego do inwestowania w innowacyjność wydaje się 
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najważniejszym procesem, z jakim musi się zmierzyć państwo i administra-
cja publiczna. 

Inwestując w badania rozwojowe oraz tworząc podstawy prawne do współ-
działania biznesu i jednostek naukowych, stworzymy sytuację, gdzie pod-
mioty gospodarcze będą stawały się coraz bardziej konkurencyjne w branży 
informatycznej, telekomunikacyjnej oraz w usługach opartych na wykorzy-
staniu internetu, a więc w tych sektorach, gdzie potencjał rozwojowy jest 
największy. 

Bardzo ważna lekcja, jaka płynie z działań Wspólnoty w kierunku zwięk-
szenia konkurencyjności gospodarki Unii Europejskiej, dotyczy też przedsię-
biorczości. Wolny rynek, swoboda działalności, dynamika przedsiębiorczo-
ści, ułatwienia dla biznesu – to są kwestie priorytetowe. Musimy pamiętać, 
że to właśnie przedsiębiorstwa tworzą miejsca pracy i to przedsiębiorstwa 
powinny przede wszystkim inwestować w badania. Biznes powinien być naj-
bardziej zainteresowany innowacjami. W celu ułatwienia polskim przedsię-
biorcom rozwoju państwo powinno szybko deregulować rynek i wprowadzać 
zmiany instytucjonalne ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej. 

Należy również dokładnie analizować drugą stronę rynku pracy, a miano-
wicie pracobiorców. Inwestycje w kapitał ludzki w powiązaniu ze wspomnia-
nymi ułatwieniami dla przedsiębiorców powinny w szybkim tempie wpłynąć 
na powstawanie miejsc pracy. Mówiąc o kapitale ludzkim, musimy rozumieć 
z jednej strony doskonale przygotowane i wyedukowane kadry młodych ludzi, 
a jednocześnie powinniśmy pamiętać o ustawicznym dokształcaniu ludzi 
w każdym przedziale wiekowym. Państwo ma szerokie możliwości wpływa-
nia na program nauczania, na infrastrukturę badawczą, mobilność studen-
tów i stwarzanie możliwości edukacyjnych dla ludzi z przedziału plus 50. 
Co więcej, państwo ma środki na takie działania, jednak również regiony 
posiadają takie fundusze.

Należy pamiętać o roli regionów i polityce regionalnej Unii Europejskiej 
w procesie przemian gospodarczych w Europie. Każde z szesnastu polskich 
województw musi w sposób produktywny wykorzystać własny potencjał spo-
łeczny, administracyjny i naukowy, a także w sposób jak najbardziej efektyw-
ny wykorzystać fundusze strukturalne. Należy mieć świadomość, że środki, 
które mamy zapisane w perspektywie 2007-2013 nie będą w przyszłym okre-
sie programowania takie wysokie.

Znaczenie gospodarki europejskiej wobec wyzwań XXI wieku będzie za-
leżało z jednej strony od regulacji wspólnotowych i nakładów fi nansowych, 
jakie zostaną wydatkowane na badania rozwojowe, z drugiej strony rynek 
europejski jest składową gospodarek poszczególnych krajów członkowskich. 
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To przede wszystkim na barkach rządów krajowych oraz władz regionalnych 
spoczywa w olbrzymiej mierze przyszły poziom konkurencyjności gospodar-
ki całej Wspólnoty. Unia Europejska, Polska i polskie regiony uczestniczą 
w globalnym wyścigu, w którym pozycja zależy od poziomu kreatywności, 
wolności gospodarczej i innowacyjności. Połączenie reform gospodarczych 
i społecznych oraz wykorzystanie sprzyjających warunków koniunkturalnych 
wydaje się kluczowym zadaniem dla Europy i Polski. 

Cywilizacja europejska wielokrotnie w historii stała, jak dzisiaj, przed wy-
zwaniami i zagrożeniami. To właśnie takie zdarzenia dawały nowy napęd 
rozwojowy naszemu kontynentowi. Nie inaczej będzie i tym razem. Ale teraz 
także Polska, grająca od czterech lat w pierwszej lidze państw demokratycz-
nych i wolnorynkowych (choć jeszcze na jednym z ostatnich miejsc), może 
i powinna wziąć udział w tym modernizacyjnym wyścigu. 

Pragnę podkreślić moje uznanie dla inicjatorów niniejszej publikacji. To jest 
bardzo dobra wiadomość dla nas wszystkich, iż w Małopolsce, historycznie 
jednym z najstarszych i najsilniejszych regionów, podjęto tę pilną i kluczową 
dla przyszłości kraju dyskusję.
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Elżbieta Bieńkowska
Minister Rozwoju Regionalnego

Joseph Addison, prekursor nowożytnego dziennikarstwa napisał: „Kie-
dy ludzie czują się wygodnie w swoim otoczeniu, stają się wrogami inno-
wacyjności”. Można zadać sobie pytanie, czy teraz jest rzeczywiście dobry 
czas na innowacyjność i kreatywność? Czy rzeczywiście należy podejmo-
wać ryzyko niekonwencjonalnych działań, których powodzenie trudno 
oszacować? Czy w obliczu tak potężnych globalnych zawirowań nie lepiej 
i bezpieczniej uciec się do sprawdzonych rozwiązań zamiast eksperymento-
wać na tak wrażliwym, jak się okazało, organizmie światowej gospodarki? 

Moim zdaniem, trudno o lepszy czas na nowe wizje i nowe rozwiąza-
nia, na uruchomienie drzemiącego  w Europie potencjału kreatywności 
i innowacyjności. Właśnie teraz, kiedy na naszych oczach następuje rady-
kalna zmiana krajobrazu ekonomiczno-społecznego Europy i świata, w na-
turalny sposób tworzy się przestrzeń dla nowatorskich, czy wręcz prekur-
sorskich działań. Przestrzeń ta jest szczególnie potrzebna w momencie, 
w którym stajemy się uczestnikami zglobalizowanej gospodarki. Kraje Unii 
Europejskiej mają już swoją latarnię morską, którą są cele strategii lizboń-
skiej, zwłaszcza te koncentrujące się na tworzeniu środowiska sprzyjającemu 
tworzeniu i rozwojowi społeczeństwa informacyjnego, a także kreowaniu wa-
runków dla innowacyjnej przedsiębiorczości. 

Przenosząc to na grunt Polski, kluczowe staje się maksymalnie efektywne 
wykorzystanie szansy jaką dla rozwoju naszego potencjału innowacyjności 
są fundusze europejskie. Z jednej strony niemal 10 mld euro na wspoma-
ganie szeroko rozumianej innowacyjności wydaje się ogromną kwotą, nie-
mniej jednak, biorąc pod uwagę dystans, jaki Polska musi pokonać do wciąż 
pędzącego peletonu najbardziej rozwiniętych krajów UE, jest to dalece nie-
wystarczające. Konieczna jest więc synergia między środkami europejskimi, 
a potrzebą systematycznego, zgodnego z celami strategii lizbońskiej, zwięk-
szania nakładów państwa na badania i rozwój. Równie priorytetowe jest tak-
że na stworzenie systemowych rozwiązań w sferze edukacji, by uczynić ją 
adekwatną do wymogów coraz szybciej modernizującej się gospodarki. Opu-
blikowany niedawno raport, przygotowany przez zespół doradców Prezesa 
Rady Ministrów, a dotyczący kapitału intelektualnego Polski, pokazuje jak 
wiele mamy w tej materii do zrobienia. 

Tym pilniejsza jest potrzeba pogłębionej dyskusji, i wypracowania opty-
malnych rozwiązań z punktu widzenia aktywnej i wiodącej roli jaką Polska 
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i Europa powinny odegrać w kreowaniu przestrzeni dla rozwoju i dyfuzji in-
nowacyjności. Dlatego prawdziwą radością i dumą napawa fakt, że to właśnie 
Kraków, ośrodek akademicki o imponującej tradycji i osiągnięciach, stał się 
inicjatorem tak szeroko zakrojonej debaty.
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dr Jan Olbrycht
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego 
w Parlamencie Europejskim

Udział Polski w rozwoju 
kreatywnej Europy

– nie ma alternatywy

Tytuł konferencji „Czy Polska weźmie udział w rozwoju kreatywnej i innowa-
cyjnej Europy” zwiera sam w sobie dwa istotne założenia:
• Założenie 1 – będziemy świadkami procesów rozwojowych prowadzących 

do korzystnych zmian w Europie i tworzących podmiot światowy charak-
teryzujący się kreatywnością i innowacyjnością. Bez takiego pozytywnego 
założenia byłoby w gruncie rzeczy niemożliwe planowanie działań proro-
zwojowych w skali unĳ nej i krajowej.

• Założenie 2 – istnieje możliwość, że Polska nie weźmie udziału w wyżej 
opisanym procesie i pomimo zmian w Europie (których nie podajemy 
w wątpliwość) pozostać może na jej marginesie rozwojowym.
Uważam, że w samym dopuszczeniu do takiego wariantu tkwi wewnętrz-

na sprzeczność, ponieważ Polska jest członkiem Unii Europejskiej, a zacho-
dzące w niej procesy ponadnarodowe w większym bądź mniejszym stopniu 
dotyczą naszego kraju.

Zmodyfi kujmy więc postawiony problem i zapytajmy, w jaki sposób Polska 
może wziąć udział w unĳ nych procesach modernizacyjnych i prorozwojo-
wych, i jakie powinna podjąć działania wewnętrzne, krajowe, żeby uzyskać 
rezultaty zewnętrzne.

Fakt funkcjonowania w ramach struktury ponadnarodowej warunkuje 
w istotny sposób uczestnictwo we wspólnych działaniach. Współpraca z in-
nymi, wspólne cele, te same uwarunkowania zewnętrzne, nowe wyzwania, 
a także wewnętrzna konkurencja „wymusza” określony kierunek działań.

Dużego znaczenia nabierają w tym kontekście uwarunkowania procesów 
rozwojowych w naszym kraju.

Położenie geografi czne Polski w sposób „naturalny” nakłada na nią określo-
ne zadania wiążące się z relacją UE – państwa Europy Wschodniej i w spo-
sób szczególny dotyczy obecności nowoczesnych produktów europejskich 
na rynkach wschodnich. Oddziaływanie UE na Wschód wymaga, by było 
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ono oparte na prezentowaniu nowoczesnego innowacyjnego myślenia. Inno-
wacyjność powinna być głównym europejskim „produktem” eksportowym, 
a niebagatelną rolę w tym zakresie powinny odgrywać państwa położone 
na wschodniej granicy Unii Europejskiej, wspomagane przez państwa od niej 
oddalone.

Niezwykle istotnym uwarunkowaniem są, wskazywane w wielu badaniach 
socjologicznych, rosnące aspiracje Polaków, które mogą być ważną podstawą 
jednego z niezbędnych czynników pożądanych procesów, a mianowicie za-
potrzebowania na innowacyjność. Podobne znaczenie ma relatywnie duża, 
w stosunku do innych krajów europejskich, ilość młodych ludzi w znaczącej 
części odpowiednio wykształconych, w sposób naturalny poszukujących no-
wych metod zaspokajania swoich potrzeb.

Wskazane wyżej uwarunkowania pozytywne nie idą dotychczas w parze 
z dużymi nakładami na badania naukowe i mechanizmami promującymi 
kreatywność i innowacyjność.

Wyzwania zewnętrzne, a także udział w procesie integracji europejskiej 
wymaga od nas pilnego podjęcia działań pozwalających właściwie wykorzy-
stać pojawiające się nowe szanse.

Istnieje konieczność upowszechniania przekonania, że innowacyjność 
dotyczy nie tylko badan naukowych, nowoczesnych technologii czy wręcz 
technik informatycznych. Innowacyjność może i powinna dotyczyć wielu 
sfer życia, bazuje na przyjęciu otwartej, dynamicznej postawy wyszukiwania 
i zastosowywania nowych rozwiązań.
• Rozwĳ anie innowacyjności wymaga stworzenia właściwych warunków dla 

jej rozwoju – warunków prawnych, organizacyjnych i fi nansowych. 
• Konieczne jest dostrzeganie i promowanie wybitnie uzdolnionych osób, 

stwarzanie im możliwości kształcenia się i rozwoju, a przede wszystkim 
uproszczenie ścieżek kariery zawodowej. 

• Tworzenie dobrej atmosfery dla kreatywności, dbanie o wysoki prestiż 
osób wyróżniających się pod tym względem jest niezbędnym warunkiem 
korzystnych zmian.

• Konieczne jest uproszczenie wszelkich procedur dotyczących tej sfery, uła-
twiające m.in. wdrażanie nowych rozwiązań. 

• Konieczne jest promowanie współpracy różnych podmiotów: kreujących 
nowe idee, rozwiązania technologiczne i organizacyjne, oraz tych, które 
mogą i powinny je wdrażać.

• Pilnym jest takie przygotowanie regulacji podatkowych, które będą sprzy-
jać przedsięwzięciom innowacyjnym, z natury rzeczy obarczonym różnym 
poziomem ryzyka.
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To tylko kilka wybranych niezbędnych czynników, ale pamiętajmy, że ak-
cesja Polski do Unii Europejskiej już spowodowała cały szereg potencjalnie 
korzystnych zmian, które właściwie wykorzystane mogą wzmocnić miejsce 
Polski na innowacyjnej mapie Europy.
• Wejście w obszar polityk europejskich powoduje, że wymogiem stała się 

zmiana przepisów krajowych utrudniających np. procesy inwestycyjne.
• Możliwość wykorzystywania funduszy europejskich wiąże się z wejściem 

w obszar, w którym niezbędne jest strategiczne planowanie działań pro-
rozwojowych pociągające za sobą w sferze budżetowej również wieloletnie 
planowanie fi nansowe.

• Odpowiednie wykorzystanie funduszy wymaga budowania i wykorzysty-
wania partnerstwa różnych podmiotów społecznych i gospodarczych.

• Realizacja celów, które określiła UE powoduje, że możliwe jest wykorzysty-
wanie funduszy dla wspierania działań innowacyjnych zarówno w realizacji 
zadań publicznych, jak i w sferze przedsiębiorczości.

Ważne jest nie to, czy Polska weźmie udział w proinnowacyjnych zmianach 
Europy, ale w jaki sposób, w jakiej roli, na ile będzie potrafi ła wykorzystać 
swój potencjał.

Jeżeli Europa będzie innowacyjna (być musi!), to i tak będziemy z tego 
czerpać korzyści, chodzi jednak o to, żebyśmy w tym rozstrzygającym czasie 
byli współkreatorami zmian, a nie tylko ich benefi cjentami. To może zadecy-
dować o miejscu Polski w UE na wiele lat.
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Roman Ciepiela

Wicemarszałek 
Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo,

Zorganizowana w czerwcu konferencja „Kreatywna i innowacyjna Europa 
wobec wyzwań XXI wieku” miała oryginalny charakter: każda z sesji zaty-
tułowana była pytaniem, a w jej trakcie przedstawiano dwa scenariusz odpo-
wiedzi – pozytywny oraz negatywny. Niewątpliwe każdy z obecnych chętniej 
przyjmował scenariusz pozytywny, pokazujący świetlaną przyszłość Europy, 
Polski czy w końcu naszego regionu, jako organizmów aktywnych, liczących 
się w skali globalnej/międzynarodowej. Jesienny kryzys gospodarczy zwery-
fi kował te optymistyczne założenia. Europa wraz ze Stanami Zjednoczony-
mi koncentrują się na ratowaniu własnych systemów fi nansowych i gospo-
darczych. W tej sytuacji potrzeba dyskusji oraz podjęcia działań w kierunku 
uczynienia ze Starego Kontynentu ważnego gracza współczesnych procesów 
globalnych jest jeszcze większa niż do tej pory.

Obserwowany kryzys powinien mieć charakter motywujący, zwłaszcza dla 
Polski. W naszym kraju, mimo pewnych symptomów paniki, światowy kry-
zys wydaje się być odczuwalny w niewielkim stopniu. Paradoksalnie – obecna 
sytuacja na rynkach międzynarodowych jest szansą dla Polski na odrobienie 
strat w stosunku do Europy Zachodniej.

Jakie kroki musimy podjąć, by wykorzystać tę szansę?

Przede wszystkim należy nadrobić zaległości dotyczące infrastruktury, 
w tym infrastruktury drogowej. O budowie autostrad, dróg szybkiego ruchu 
czy drogach regionalnych mówi się od lat, na szczęście ostatnio zauważamy, 
że zaczęto je także – choć wciąż powoli - budować. Jednak przy całym naci-
sku położonym na szybką budowę dróg, nie można zapomnieć po pierwsze – 
o zachowaniu wewnętrznej spójności systemu drogowego (nie budujmy dróg 
nie prowadzących donikąd!) oraz – po drugie - ich powiązaniu z transpor-
tem kolejowym i lotniczym. W tym kontekście na uwagę zasługuje zwłaszcza 
kolej, która powinna być nie tylko uzupełnieniem, ale znaczącym elementem 
systemu transportowego. 
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Ale infrastruktura to nie tylko drogi. Inwestycje powinny objąć również 
infrastrukturę szkolnictwa wyższego, edukacji, środowiska, zdrowia, kultu-
ry, systemów informatycznych. Niestety mamy dużo do odrobienia. Jednak 
i to nie  wystarczy, bo najlepiej rozwinięta infrastruktura nie zastąpi ludzi 

- dobrze wykształconych, kompetentnych i wykwalifi kowanych. To oni są tym 
drugim fi larem rozwoju naszego kraju, stanowiący największy polski poten-
cjał i to w nich powinniśmy inwestować przede wszystkim Kapitał ludzki 
to najcenniejszy kapitał, od którego zależy rozwój badań naukowych i gospo-
darki opartej na wiedzy – fi laru nowoczesnego państwa. 

Inwestycje w człowieka, tzw. „miękkie” projekty, choć mniej efektowne 
od tych infrastrukturalnych, są z pewnością coraz bardziej efektywne. Mimo 
iż rezultaty nakładów poniesionych na rzecz podniesienia poziomu edukacji, 
kompetencji i wiedzy skutkują po pewnym czasie, decydenci zaczynają wi-
dzieć potrzebę dofi nansowania tego rodzaju inwestycji. Widać to na przykła-
dzie programów unĳ nych realizowanych obecnie w Polsce – spośród całości 
dostępnych na lata 2007-2013 środków europejskich 14,4 % przeznaczono 
na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (9,7 mld euro z 67,3 
mld euro). I to nie są to jedynie popularne „szkolenia”, jak często lekceważą-
co mówiono o projektach miękkich. To przede wszystkim pieniądze na do-
kształcenie najlepszych z najlepszych, naszego krajowego kapitału -  pracow-
ników naukowych,  w tym młodych doktorantów, studentów. Do obowiązków 
państwa należy umożliwienie im dostępu do najnowszych zdobyczy nauki, 
również w ośrodkach poza krajem oraz wykorzystania ich zdobyczy nauko-
wych. Stąd stypendia naukowe dla młodych doktorantów, staże w wiodących 
zagranicznych i krajowych ośrodkach akademickich, pomoc doradcza dla 
pracowników naukowych chcących rozpocząć własną działalność gospodar-
czą. Zmieniający się rynek pracy wymaga również lepszego przygotowania 
studentów do zmieniających się warunków – stąd  starania o zwiększenie 
liczby studentów na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki 
opartej na wiedzy. Szczególny nacisk jest tu położony na nauki przyrodnicze, 
matematyczne, techniczne oraz związane z nowoczesnymi technologiami 
w medycynie – i to najlepiej wykładane w języku obcym.

Oczywiście europejskie pieniądze to kropla w morzu potrzeb. Należy dążyć 
do tego, by państwo również ze swojego budżetu inwestowało w ludzi, powtórzę 
raz jeszcze – najcenniejszego kapitału nowoczesnego, kreatywnego i innowacyj-
nego państwa. Tylko taka Polska może bowiem stanąć w szranki z państwami 
Europy Zachodniej, a co więcej – wziąć udział w kształtowaniu jej innowacyj-
nego oblicza. W poniższej publikacji z pewnością odnajdziecie Państwo wiele 
pomysłów i rozwiązań na działania, które musimy podjąć, by się udało.
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dr Michał Boni
Szef Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów

Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera

Wprowadzenie: 
polityka rozwoju a perspektywa 2030

Strategia rozwoju Polski wymaga odpowiedzi na pytania o cele rozwojowe 
i wizję przyszłości.

Po 1989 r. rozwój Polski był związany z dwoma projektami – transforma-
cyjnym i wynikającym z wejścia do Unii Europejskiej. W rzeczywistości 
transformacja była zakrojonym na wielką skalę projektem cywilizacyjnym, 
przebudowującym podstawy funkcjonowania państwa i gospodarki w kie-
runku demokracji i gospodarki rynkowej. Przy wszystkich ograniczeniach 
i ubocznych kosztach Polska jest benefi cjentem transformacji w stopniu 
większym niż wiele innych krajów, czego wyrazem jest m.in. rozkwit przed-
siębiorczości, ale również takich energii społecznych jak te, które wyzwoliły 
wielki boom edukacyjny.

Z kolei członkostwo w Unii Europejskiej wzmocniło instytucjonalnie pro-
cesy zmian, pokazało nowe możliwości wynikające ze swobody przepływu 
towarów, kapitału i zasobów ludzkich – sam eksport produktów polskich 
(bez usług) do Unii Europejskiej to 77,8% całego eksportu (2007). Korzyścią 
jest również stworzenie warunków dla polityki rozwoju opartej na fundu-
szach europejskich, co po raz pierwszy od 1989 r. pozwoliło na większą skalę 
inwestycji publicznych – od ok. 3,4% PKB pod koniec XX w. do możliwych 
prawie 5% na przełomie 2009 r. i 2010 r. Sprzężenie efektu transformacji 
i wejścia do Unii Europejskiej daje podstawy stabilności. Wejście do strefy 
euro będzie kolejnym kamieniem milowym w budowaniu siły polskiej gospo-
darki. Ta siła polskiej gospodarki wiąże się także z jej modernizacją, co widać 
wyraźnie w strukturze tworzenia polskiego PKB.

W dłuższym horyzoncie czasowym może to jednak nie wystarczyć. Jeśli 
mimo rosnącej konkurencyjności w gospodarce globalnej Polska chce unik-
nąć zagrożenia dryfem rozwojowym, to w nowy sposób należy zdefi niować 
czynniki i narzędzia polityki rozwoju. Trzeba to uczynić teraz.

Polityka rozwoju potrzebuje podejścia holistycznego, niosącego kom-
pleksowe ujęcie procesów i prognozowanych scenariuszowo opcji wyboru. 
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Nie można opierać przyszłych przewag konkurencyjnych tylko na mija-
jących zjawiskach, taniej sile roboczej czy na dopiero co odrabianych 
zaległościach w postaci budowy infrastruktury: transportowej, tele-
informatycznej bądź energetycznej. Jeśli problemem modelu rozwoju 
może być tzw. wiejska marginalizacja, to przeciwdziałanie jej nie może 
ograniczać impulsów prowzrostowych adresowanych do sieci metro-
polii w Polsce. Równoważenia wymaga tradycyjna polityka dyscypliny 
budżetowej, gdyż sam w sobie niski deficyt budżetowy w dłuższym 
okresie nie zapewni uruchomienia kapitału ludzkiego, intelektualne-
go i społecznego. Niezbędnym uzupełnieniem polityki niskiego de-
ficytu (choć dzisiaj, gdy Polska ma deficyt budżetowy na poziomie 
1,4% PKB planowany na 2009 r., to Irlandia osiąga poziom 5,5%) 
jest w średnioterminowej perspektywie poszerzenie bazy podatkowej 
(szara strefa, PIT dla właścicieli gospodarstw rolnych) oraz zmiana 
struktury wydatków i realne, wieloletnie priorytety budżetu. Auto-
nomizacja problemu deficytu nie wzmocni polityki przeciwdziałania 
zagrożeniom demograficznym, gdyż w tym wypadku jest niezbędna 
aktywność zawodowa zasobów pracy i możliwości łączenia zatrudnie-
nia z pełnieniem funkcji rodzinnych. 

W tym sensie jednak tradycyjny model welfare state jest obciążeniem dla roz-
woju, sprzyjać mu zaś może stworzenie warunków do workfare state uzupeł-
nianego przez welfare society.

Welfare state:
• bezpieczeństwo etatu (niezmienność kariery zawodowej),
• gwarancje państwa w dostępie do edukacji, ochrony zdrowia, emerytury, 

płacy minimalnej,
• bezwarunkowe transfery socjalne,
• państwo punktem odniesienia roszczeń.

Workfare state:
• bezpieczeństwo zatrudnienia (zmienna kariera zawodowa),
• gwarancje państwa w dostępie do efektywnie zarządzanej edukacji, ochro-

ny zdrowia, emerytury zależnej od stażu i wynagrodzeń oraz dodatkowych 
oszczędności, płacy minimalnej,

• transfery socjalne adresowane do grup realnie potrzebujących oraz powią-
zane często z warunkiem aktywizacji.
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Welfare society
• delegowanie zadań i usług – środowiska, wspólnoty lokalne, NGOs,
• współdziałania różnych instytucji w zakresie pomocy dla osób potrze-

bujących,
• świadomość solidarności pokoleń. 

To zadanie wymaga radykalnej przebudowy polityki społecznej, a general-
nie – strategicznego spojrzenia na rozwój. 

Opracowanie długoterminowej strategii rozwoju kraju wymaga też innej 
perspektywy, niż przyjmowano dotychczas w dokumentach o charakte-
rze strategicznym. Horyzont czasowy winien być wydłużony w stosunku 
do przygotowywanych wcześniej strategii w kontekście wymagań europej-
skich. Perspektywa 2030 roku to objęcie wyobraźnią i prognozami, scenariu-
szami i dylematami co najmniej jednego pokolenia więcej. 

Perspektywa strategiczna a solidarność pokoleń

Jest dostatecznie dużo przesłanek, np. wyzwania demografi czne, klima-
tyczne, zagrożenia nierównomiernością rozwoju społecznego i terytorialne-
go czy skala zmian technologicznych oddziałujących na procesy gospodarcze 
i model pracy, a pośrednio na style życia, żeby myśląc strategicznie o przy-
szłości, nie dowierzać perspektywie horyzontalnej. Kluczowe staje się zatem 
podejście, dostrzegające wymiar międzygeneracyjny.

Strategicznie pojmowana polityka rozwoju wymaga, aby decyzje podejmo-
wane dzisiaj służyły co najmniej następnemu pokoleniu. To oznacza rosnące 
zobowiązanie, iż dążenie do równowagi między generacjami powinno stać 
się dominantą działań w państwie. Założeniem takiej perspektywy nie jest 
zamiar konfrontacji ani konfl iktowania generacji, lecz właśnie coś całkowicie 
odwrotnego. Lepsze zrozumienie potrzeby współpracy, bardziej odpowie-
dzialne wykorzystanie dostępnych zasobów, ograniczenie skali międzypoko-
leniowego zadłużenia (w długu publicznym czy w systemie emerytalnym), 
wreszcie akceptacja dla zmienności świata. Oznacza to, iż decyzje dotyczące 
warunków startu zawodowego osób, które się dzisiaj rodzą, a będą wchodziły 
na rynek pracy w 2030 r., muszą brać pod uwagę przyszłe determinanty, a nie 
wyłącznie obecne.

Ponadto trzeba pamiętać, iż siły sprzyjające rozwojowi w każdym pokole-
niu kierują się aspiracjami: nastawieniem na zmianę, na poprawę losu i życia, 
w przeciwieństwie do tych, którzy o wiele silniej są nastawieni tylko roszcze-
niowo, domagając się od rządzących ich bezwarunkowego spełnienia. 
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Napięcie między siłami roszczeń a siłami aspiracji defi niuje najdobitniej 
obecny moment rozwojowy w Polsce na płaszczyźnie społecznej. Od mądrej 
polityki solidarności pokoleń, racjonalnego i warunkowego uwzględniania 
roszczeń, ale i przemyślanego sposobu otwierania szans na spełnianie aspi-
racji, zależy to, czy wybierzemy opcję dryfu rozwojowego, którą będzie kie-
rował przypadek, czy też rozwój ukierunkowany na realizację aspiracji obec-
nych i przyszłych pokoleń.

Niezbędna jest synergia między perspektywą solidarności pokoleń a stra-
tegiczną orientacją w rządzeniu. Istnieją cztery kluczowe cechy orientacji 
strategicznej w rządzeniu:
• prymat wolności nad podległością,
• prymat przyszłości nad teraźniejszością,
• prymat aspiracji nad roszczeniami,
• prymat społecznego kapitału rozwoju nad kapitałem społecznym prze-

trwania.
W wypadku pierwszej cechy jest oczywiste, że prymat wolności oznacza swo-

bodę dla przedsiębiorczości i praw własności, gwarancje demokracji i artykulacji 
interesów, ale również poszukiwania dobra wspólnego, co nie może oznaczać 
dyktatu mniejszości, wreszcie – praktyczne wdrażanie decentralizacji zgodnie 
z zasadą pomocniczości. Dylematem do rozstrzygnięcia są relacje między ryn-
kiem a interwencją, regulacją ze strony państwa. 

Prymat przyszłości nad teraźniejszością oznacza odwagę spojrzenia w przy-
szłość co najmniej o jedno pokolenie, potrzebę spójności decyzji bieżących 
ze strategicznymi wyborami (nie można dążyć do wzrostu wykorzystania pracy 
jako dźwigni rozwoju, a zarazem utrzymywać możliwości wczesnego opuszcza-
nia rynku pracy), wreszcie harmonizację kroków reformatorskich z utrzymywa-
niem wpływu politycznego po to, aby utrzymując władzę, móc w pełni reali-
zować długofalowe cele strategiczne. Mądre przywództwo powinno wspomagać 
rozstrzygnięcie dylematu: walczyć o bieżący elektorat i stawiać fundamenty pod 
przyszłe przewagi konkurencyjne.

Dla strategicznie zorientowanego rządzenia oparciem jest kapitał społeczny. W Pol-
sce z powodów historyczno-kulturowych nie jest on najsilniejszy, bardziej zresztą sku-
piony na przetrwaniu, obronie wartości i odrębności, mniej nastawiony na otwartość. 
Dopiero transformacja przyniosła wzrost społecznego kapitału adaptacji w różnych 
środowiskach. Był on jednak najmocniej oparty na indywidualizmie. To, czego po-
trzebujemy dla przyszłych sukcesów i realizacji szans, wiąże się ze wspólnotowym, 
grupowym kapitałem rozwoju, rosnącą zdolnością do współpracy, rozumienia się, 
zaufania, wspólnotowego patrzenia w przyszłość.
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Kapitał społeczny i jego funkcje rosną w dobie powszechnej komunikacji, do-
stępności każdej informacji i wiedzy, sieciowego charakteru relacji międzyludz-
kich, na nowo defi niowanych pozycji i struktur społecznych. 

Kontekst europejski, globalny

W dyskutowanych obecnie modelach rozwoju europejskiego obserwujemy 
trzy opcje.

Scenariusz podstawowy – kontynuacja obecnych trendów, co oznacza m.in. 
wysoką medianę wieku w wielu regionach; wzrost różnic między obszarami 
metropolitalnymi a peryferyjnymi obszarami wiejskimi; mniejsze różnice 
między wschodem a zachodem, ale jednak gospodarczo utrzymaną przewa-
gę centrum wielkomiejskiego na zachodzie; wzrost dostępności wzdłuż naj-
ważniejszych korytarzy transportowych; wzrost zewnętrznej migracji oraz 
segregacji społecznej wewnątrz miast; negatywne konsekwencje zmian kli-
matycznych.

Scenariusz zorientowany na spójność – nastawienie na zrównoważone umac-
nianie rozszerzonej UE, co oznacza zróżnicowanie, jeśli chodzi o efekty 
starzenia się; większą dostępność transportową obszarów peryferyjnych; 
mniejszą skalę nierówności regionalnych, ale i mniejszy potencjał konku-
rencyjności Europy jako całości (w tym mniejsza globalna pozycja europej-
skich metropolii); poprawę sytuacji na obszarach wiejskich, chociaż większe 
wewnętrzne ich zróżnicowanie; trwające zróżnicowanie między wschodem 
a zachodem.

Scenariusz konkurencyjności – polityka bardziej skoncentrowana na global-
nej konkurencyjności niż wewnątrz europejskiej spójności, co oznacza mniej 
wydatków na spójność, więcej na B+R, edukację, ICT; większą liberalizację 
usług publicznych; silniejsze starzenie się na obszarach wiejskich i rosnącą 
emigrację; szybszy wzrost gospodarczy całej UE, ale i większą skalę nierów-
ności międzyregionalnej – dominują silne metropolie centralnego układu eu-
ropejskiego, a wokół metropolii występuje silna suburbanizacja; rośnie frag-
mentacja terytorium pod względem przyrodniczym, integracja terytorialna 
zaś poprawia się dzięki rozwojowi sieci o dalekim zasięgu.

Każdy z tych scenariuszy niesie korzyści i zagrożenia. Ich analiza jest niezbęd-
nym punktem odniesienia do dokonywania własnych wyborów i stworzenia opty-
malnej ścieżki maksymalizacji polskich korzyści z przynależności do UE, w tym 
możliwości pozyskiwania unĳ nych środków fi nansowych. Wpisanie się w sce-
nariusze budowane pomiędzy strategią spójności a strategią konkurencyjności 
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jest trudne, ale sprzyja efektywnym wyborom. W tym kontekście szczegól-
nie istotny jest nasz stosunek do WPR (Wspólnej Polityki Rolnej). Zmiany 
w jej obrębie mogą rzutować zarówno na polskie rolnictwo, jak i na nakłady 
na politykę spójności. Z kolei polityka spójności UE po 2013 r. może inaczej 
wyglądać i być mniej nastawiona na wyrównywanie szans między regionami. 
W związku z tym do tego czasu muszą być w Polsce wypracowane działa-
nia w obszarze polityki regionalnej, ich i własne (wkład budżetu) działania 
na rzecz infrastruktury. Ponadto kluczowe dla efektywności kooperacji 
z UE będzie przyjęcie euro!

W tym samym czasie UE konkuruje w świecie innym niż kilkanaście lat 
temu. Kryzys finansowy w 2008 r. pokazuje skalę zglobalizowania gospo-
darki. Zmienia się również USA. Nie jest oczywiste, czy prawie stuletni 
model PAX AMERICANA będzie miał szanse kontynuacji pod nowym 
przywództwem Baracka Obamy, czy też kraje wschodzące, mimo chwi-
lowych spowolnień, osiągną realnie konkurencyjną pozycję, np. Chiny, 
których PKB może około 2030 r. uzyskać taką wielkość jak PKB Stanów 
Zjednoczonych przy pełnym wykorzystaniu własnego  potencjału.

Rośnie znaczenie firm krajów BRIC, z których każdy ma inne prze-
wagi: zasoby naturalne – Brazylia, Rosja; eksport produkcyjny i wielkie 
nadwyżki mobilności relatywnie tanich zasobów pracy, a także impet 
edukacyjny i w rozwoju high-tech w eksporcie – Chiny, eksport usługowy 
i przewagi demograficzne jak Indie,  gdzie 40% społeczeństwa to osoby 
do 25. roku życia („The Economist”).

Otwartość gospodarcza krajów azjatyckich, wyrażana wielkością ich 
eksportu  w relacji do krajowego PKB, w połączeniu z innymi czynnika-
mi, np. edukacją  i innowacyjnością w Korei Południowej, daje im poten-
cjał dalszego impetu rozwojowego („Financial Times”).

Czynniki rozwojowe

Identyfi kacja wyzwań, jakie stoją przed Polską i rozwojem kraju w perspekty-
wie 2030 r., musi odnosić się do podstawowych czynników zmiany, ważnych 
wewnętrznie, ale przede wszystkim zewnętrznie. Defi niujemy pięć czynni-
ków zmiany i rozwoju:
• konkurencyjność,
• mobilność,
• kreatywność,
• spójność,
• zaufanie.
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Każdy z nich jest istotny, choć funkcjonują częściowo w odmiennych ob-
szarach i oddziałują na różne segmenty procesu ekonomiczno-społecznego.

Wiarygodność instytucji publicznych winna pogłębiać zaufanie do własne-
go państwa, ale też i życia publicznego w ogóle. Nie da się jej budować bez 
modernizacji sektora publicznego, bez sprawności państwa działającego słu-
żebnie wobec swoich obywateli, użytkowników różnego rodzaju ofert usłu-
gowych, jakie państwo przedstawia. Tylko sprawne instytucjonalnie państwo 
wyzwala energie rozwojowe i sprzyja konkurencyjności gospodarki.

Długoterminowa perspektywa rozwoju wymaga nie tylko zaufania spo-
łecznego i sprawnego państwa, ale także spójności, zarówno w wymiarze 
społecznym, jak i terytorialnym. Nie chodzi tu wyłącznie o skalę nierów-
ności, model zabezpieczenia społecznego czy wreszcie praktycznie realizo-
waną solidarność pokoleń lub konwergencję regionalną. Przede wszystkim 
zaś o zrozumienie, iż procesy rozwoju ujawniają zmienność tempa, a tym 
samym różnorodne defi cyty związane z odrębnością, odmiennością szans 
i możliwości – osób niepełnosprawnych fi zycznie, osób gorzej wykształco-
nych, osób nie mających dostępu do Internetu, osób o gorszej kondycji zdro-
wotnej w ostatnich latach życia, osób o niskich dochodach nie mogących 
samodzielnie utrzymać rodziny, własnych aspiracji czy regionów o niższym 
od dziesięcioleci potencjale rozwojowym, obszarów nisko zurbanizowanych, 
drenowanych migracją itp. Polityka spójności w ten sposób defi niowana jest 
odpowiedzią na defi cyty, uzupełnia potrzeby, stwarza szanse i organizuje 
możliwości, w rezultacie przyspieszając rozwój i poprawiając jego warunki.

Potencjał kreatywności społeczeństwa i gospodarki w nowoczesnych teoriach 
rozwoju to coś znacznie więcej niż rezultaty procesów wzrostu scholaryzacji 
na poziomie wyższym i uczenia się przez całe życie. Współczesna klasa kreatyw-
na to kreatorzy, swoista cyganeria, ludzie różnych zawodów: inżynierowie, in-
formatycy, nauczyciele, fotografowie, doradcy, organizatorzy życia publicznego. 
To są artyści słowa, mediów, komputera, projektów architektonicznych, strojów, 
ogrodów, wnętrz zwykłych domów, spędzania czasu wolnego i kultury zakupów. 
W tym gronie znajdują się również menedżerowie, prawnicy, lekarze, zarządza-
jący marketingiem i sprzedażą. To kreatorzy usług konsumpcyjnych i postma-
terialnych, dających społecznościom, szczególnie wielkomiejskim (wielkomiej-
skość jest synonimem centrów rozwoju), nowy wymiar: równowagę pracy i życia, 
równowagę wysiłku i czasu wolnego.

Rozwój potencjału kreatywności wymaga kreatorów sieci wymiany i współpracy, 
aury wielkomiejskiej (choć nie jest to konieczne), przede wszystkim jednak swoistej 
synergii (tak twierdzi twórca koncepcji Richard Florida) 3T: technologii, tolerancji 
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i talentów. Istnieją wyraźne korelacje między otwartością na różnorodność i odmien-
ność (orientacje seksualne, narodowości, zwyczaje) a efektywnością w rozwoju tech-
nologii, zgłaszanie patentów, nowych przedsięwzięć gospodarczych. Warunkiem nie 
tylko ujawniania talentów, ale ich wzrostu, jest sprzężenie między nowoczesnością 
gospodarki a jakością oferowanego w danym miejscu życia. To utalentowani ludzie 
wybierają miejsca rozwoju, jak uzasadnia Florida. Bazowym czynnikiem jest wysoka 
jakość kształcenia i rosnące grupy osób z coraz wyższym i uzupełnianym w karie-
rze życiowej i zawodowej wykształceniem. Na kapitale ludzkim oraz intelektualnym 
można więc budować przyszły kapitał kreatywny.

Przyszła kreatywność polskiej gospodarki już dzisiaj wymaga inwestycji 
w nowoczesne kompetencje, akceptację dla odmienności, rozwój kapitału in-
telektualnego, innowacyjność w relacjach między biznesem, nauką a kulturą. 
Obecnie przemysły kulturowe oraz turystyka wnoszą do polskiego PKB po-
nad 10% wkładu, co oznacza trzykrotność wkładu rolnictwa.

Nowy wymiar mobilności

Fundamentalną cechą współczesnego rynku pracy jest mobilność i potrzeba 
adaptacyjności. Ponad 200 mln migrujących za pracą osób w 2007 r. prze-
słało do swoich domów rodzinnych prawie 340 mld USD. Kariera zawodowa 
wymaga zmian i dostosowań, a model uczenia się przez całe życie jest uzu-
pełniany uczeniem się w każdych okolicznościach (life wide learning). Lepiej 
wyedukowani pracownicy później zaczynają karierę zawodową, co powoduje, 
że skracanie się czasu pracy nie przyniosło w całym XX w. w efekcie bilanso-
wym większej puli czasu wolnego. 

Wiąże się z tym bardziej równoprawny rozkład zajęć w domu, dzielony 
między partnerami, nawet wówczas gdy zmieniają się modele rodziny i poja-
wia się trend deinstytucjonalizacji rodziny.

Zmieniają się formy zatrudnienia, rośnie znaczenie samozatrudnienia oraz 
indywidualizacja kontraktów i samodzielność realizowanych zadań. Tele-
praca i part time job umożliwiają łączenie pracy i funkcji domowych. W cykl 
życia na nowych zasadach wpisuje się cykl kariery zawodowej, a kluczową 
kompetencją pracownika staje się po prostu adaptacyjność.

Jednym z czynników wzrostu mobilności jest wirtualizacja pracy, go-
spodarki i życia. Efektywność czasu pracy mierzy się możliwościami 
działania w formule 7/24 (7 dni w tygodniu przez 24 godziny). Ginie 
dystans komunikacyjny, kooperacja globalna dotyczy zarówno produkcji, 
jak i usług. Nie można już sobie wyobrazić zarządzania bez odpowied-
nich sieci i serwerów IT. Rozrasta się model self-services, ale zwiększają 
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się także nakłady na cloud computing, umożliwiające niebywałą łączność 
dzięki synergii informatyki i telekomunikacji.

Mobilność tak naprawdę oznacza również swobodę przekraczania granic 
i otwartość na doświadczenia wielokulturowe. Należy podkreślić, że 50 lat 
temu podróżowało około 30 mln ludzi rocznie, 10–15 lat temu – 300 mln, 
a obecnie prawie miliard.

Geografi czne impulsy mobilności zmieniają życie ludzkie. Tym sposobem 
właśnie mobilność – zawodowa, wirtualna, życiowa, geografi czna – staje się 
czynnikiem rozwoju.

Konkurencyjność

O konkurencyjności gospodarki, czyli o realizacji szans rozwojowych, 
decyduje jej produktywność. Na szeroko pojmowaną produktywność może 
wpływać wiele elementów. Uwzględniają je wszechstronnie badania indek-
sów konkurencyjności, prowadzone od lat pod kierunkiem Michaela E. Por-
tera. Fazy i obszary konkurencyjności są wielorakie, a komponenty tworzą 
12 kluczowych fi larów (The Global Competitiveness Report 2008-2009):
I. Gospodarka zorientowana na wzrost bazowy:

1. instytucje,
2. efektywność infrastruktury,
3. stabilność makroekonomiczna.

II. Gospodarka zorientowana na wydajność, efektywność:
4. edukacja podstawowa i zdrowotna,
5. szkolnictwo wyższe i szkolenia – jakość kapitału ludzkiego,
6. wydajność rynku towarów,
7. wydajność rynku pracy,
8. zaawansowanie i efektywność rynku fi nansowego,
9. poziom technologiczny,
10. rozmiar rynku.

III. Gospodarka zorientowana na innowacyjność:
11. zaawansowanie przedsiębiorczości, biznesu,
12. innowacyjność.

Istotne są również relacje między fi larami. Trudno wyobrazić sobie, że inno-
wacyjność (Polska w skali od 0–7 uzyskuje 3,2) może być na wysokim poziomie, 
jeśli rozwój instytucjonalny jest niski (złe i nadmierne regulacje, nieprzejrzystość 
zasad rządzenia, biurokracja, etyka pracy oraz korporacyjna itp. – Polska uzy-
skuje 3,6). Kluczowa dla podstaw innowacyjności jest zarazem jakość kapitału 
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ludzkiego (5. fi lar), efektywność infrastruktury (2. fi lar – Polska oceniana na 2,8 
w skali 0–7) i efektywność rynkowa (fi lary 6., 7., 8.). O tym, w jakiej fazie roz-
woju znajduje się dana gospodarka – czy zorientowana na bazowy wzrost, czy 
na składniki rozwoju powiązane z efektywnością, czy zorientowana na innowa-
cyjność – decyduje też poziom PKB per capita, co Polskę sytuuje wśród krajów 
przechodzących właśnie z fazy orientacji na efektywność do fazy innowacyjnej 
(tylko Czechy i Słowenia spełniają kryterium PKB per capita – ponad 17 tys. 
USD wśród nowych krajów członkowskich UE). Polska w ostatnim rankingu 
(The Global Competitiveness 2008-2009), przesuwając się z fazy 2. do grupy przej-
ściowej między fazą efektywności a fazą innowacji, zajmuje 53. miejsce.

Nie zmienia to faktu, że wśród krajów o podobnym profi lu konkurencyjności 
wyróżniamy się większym rynkiem, za to mniejszym wykorzystaniem nowocze-
snych technologii i sprawnością oraz atrakcyjnością rynku fi nansowego, nie mó-
wiąc już o słabościach infrastruktury (jakość dróg – 128. pozycja w rankingu), 
stosowania innowacji czy ograniczeniach instytucjonalnych. W tym ostatnim 
obszarze ciężar nadmiaru regulacji, nieprzejrzystość procesu podejmowania 
decyzji (128. miejsce w rankingu na 134 państwa), brak zaufania do polityków, 
efektywność prawa oraz skala marnotrawienia publicznych środków sytuują Pol-
skę nisko w ocenach porównawczych. Jesteśmy paradoksalnie w punkcie wyjścia 
w wypadku rywalizacji konkurencyjnej, jeżeli chodzi o uwarunkowania instytu-
cjonalne. Są to jednak bariery stosunkowo łatwe do pokonania.

Warto podkreślić, że mamy przewagi konkurencyjne w obszarach związa-
nych z kwestiami zdrowia (mierniki są bardzo ogólne i wiążą się z zagroże-
niem epidemiami chorób o podstawowym znaczeniu, np. malaria czy AIDS, 
choć odstajemy negatywnie, jeżeli chodzi o śmiertelność niemowląt), eduka-
cji podstawowej czy wyższej (w nakładach na edukację zajmujemy w rankin-
gu 27. miejsce na świecie) oraz relatywnie w użytkowaniu telekomunikacji 
i Internetu, dostępności funduszy typu venture capital czy elastyczności pła-
cowej, jak również kosztów zwolnień i skali aktywności zawodowej kobiet. 
Porównując się z krajami ocenianymi wyżej, ale leżącymi w zasięgu pozwala-
jącym na zbliżanie pozycji, można stwierdzić, iż przewaga Czechów i Słowa-
ków wiąże się z lepszą infrastrukturą energetyczną i kolejową, lepszą relacją 
między wzrostem płac a wzrostem produktywności, większą dostępnością 
inżynierów na rynku pracy i lepszymi wynikami w edukacji nauk ścisłych. 
Słowacy mają ponadto przewagi w edukacji podstawowej (mimo niższych na-
kładów na edukację) i szkolnym dostępie do Internetu. Ich gospodarkę cha-
rakteryzują niższe bariery handlowe, mniejsza restrykcyjność dla przepływu 
kapitału oraz większa skala FDI połączonego z transferami technologii. Mają 
też wyższe PKB per capita od Polski (o około 2 tys. USD). W porównaniu 
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do Portugalii wypadamy gorzej w obszarze sprawności działania instytucji 
oraz pod względem infrastruktury, ale także znacznie gorzej w dostępności 
nowych technologii, jakości i elastyczności praw regulujących ICT czy ab-
sorpcji technologii w fi rmach. Z drugiej strony, stabilność makroekonomicz-
na Portugalii oraz regulacje rynku pracy są oceniane niżej od Polski. To do-
wodzi, iż tak naprawdę wiązka czynników określających siłę konkurencyjności 
danej gospodarki może być różna i zmienna dla różnych typów gospodarek, 
dla potencjalnej specyfi ki przewag konkurencyjnych danego kraju.

Z analizy zarówno uwarunkowań profi lu konkurencyjności, oceny obecnych 
przewag konkurencyjnych, jak i słabości wynika, że to, co jest dzisiaj przewagą, 
musi być wzmocnione, to zaś, co jest barierą, musi być poprawione. Najniż-
sze oceny otrzymują w ewaluacji Polski cztery obszary: infrastruktura (2,8), 
innowacyjność (3,2), otoczenie instytucjonalne (3,6), gotowość do absorpcji 
technologii (3,8).

Polskiemu rozwojowi jest potrzebny zarówno rozwój infrastruktury, budowa 
potencjału kapitału intelektualnego i podstaw innowacyjności, a także poprawa 
warunków instytucjonalnych funkcjonowania gospodarki oraz wzrost zaufania 
i sprawności państwa.
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Członek Zarządu Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego

Kreatywna i innowacyjna Europa
wobec wyzwań XXI wieku. 
Scenariusz optymistyczny

Wprowadzenie

Świat się zmienia i przyszłość „nie jest już tym, czym była”. Wobec podnoszą-
cych się barier wzrostu i postępującej emancypacji lekceważonych do niedawna 
wielkich krajów Azji, perspektywy utrzymania uprzywilejowanej pozycji Europy 
są zagrożone. Nie sztuka snuć dziś scenariusze pesymistyczne. To scenariusz 
optymistyczny wymaga wysiłku intelektualnego. 

Z tej racji tytuł niniejszego tekstu prosi się o komentarz. Istotnie, po dawnemu 
kreatywna i innowacyjna Europa mogłaby mieć wszelkie podstawy, aby z ufno-
ścią patrzyć w przyszłość. Niestety, rutynowa i imitacyjna Europa, z którą dziś 
mamy do czynienia, podstaw do takiej ufności nie stwarza. Co więcej, również 
Europa perfekcji i modernizacji, której wizję kreślą wpływowi zwolennicy reform, 
raczej nie sprosta nadciągającym perturbacjom. 

W obecnej sytuacji optymizm nie może polegać na uspokajającym przekona-
niu, że jakoś to będzie i wszystko dobrze się skończy. Ostatecznie tak właśnie 
bywa, ale to doświadczenie nie jest udziałem ofi ar, tylko tych, którym udało się 
przetrwać. Potrzebny jest trudny optymizm wypływający z wiary, że w obliczu 
wyzwań XXI wieku Europa odnajdzie w sobie dość rozumu, energii i zasobów, 
aby odrodzić się jako wyjątkowo kreatywna i innowacyjna kultura w historii. Po-
trzebna jest nadzieja, że dostatecznie wielu z pół miliarda unĳ nych konsumen-
tów zdecyduje się potraktować Europę po norwidowsku, jako „wielki zbiorowy 
obowiązek”. Potrzebny jest wysiłek, który powstrzyma bierne dryfowanie Euro-
py w niepewną przyszłość. Można tylko komplementować Profesora Antoniego 
Kuklińskiego, że na naszym gruncie wysiłek taki inspiruje i pozyskuje dla niego 
zwolenników.

W tej wypowiedzi, bardzo osobistej i z konieczności bardzo szkicowej, wskazu-
ję na charakter wyzwań i przyczyny regresu kreatywności w Europie oraz suge-
ruję działania mogące sprzyjać odrodzeniu europejskiej innowacyjności. Argu-
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mentuję, że warunkiem takiego odrodzenia jest usunięcie narosłych w ostatnich 
dekadach niemożności, które mają głównie charakter kulturowy1. Zasadniczą 
przesłanką metodologiczną jest założenie głębokich analogii między mechani-
zmami ludzkiej kreatywności i adaptacyjnymi mechanizmami ewolucyjnymi.

Europejski SWOT

Strategiczne perspektywy zwykło się ostatnio oceniać stosując schemat 
SWOT. Nie przeceniając walorów poznawczych takiego podejścia, można 
skorzystać z jego komunikatywności. Propozycja ujęta w tabelce obejmuje 
po trzy czynniki, w każdej z czterech kategorii.2

Mocne strony Słabe strony

Skumulowane dziedzictwo historii – 
bogactwo materialne i kulturowe

„Otrzaskanie technologiczne” – realne 
umiejętności i brak kompleksów 

Stymulujące środowisko – wielość 
wzorców i precedensów 

Trywializacja egzystencji – potrzeby 
zwierzęce wypierają potrzeby duchowe 

Wirtualizacja obrazu świata – rzeczywistość 
traktowana jako mechanizm spełniania 
życzeń 

„Współcześniactwo” – aroganckie mylenie 
modernizacji z postępem

Szanse Zagrożenia

Naturalna selekcja – karierowicze mają 
mało dzieci; następuje wycinanie genów 
egoizmu

Otrzeźwienie pokryzysowe2 – niezawodne, 
jeśli tylko starczy czasu…

Wspólnotowe zasoby różnorodności – 
w tym poakcesyjnej

Przesztywnienie proceduralne – blokuje 
zachowania inteligentne, utrudnia 
adaptacje 

Poprawność polityczna – tabu kulturowe 
ograniczają możliwości percepcji zjawisk

Postmodernizm – rozmycie kryteriów 
utrudnia formowanie kapitału społecznego

Europejskie wyzwania XXI wieku

Początek XXI stulecia konfrontuje Europę z szeregiem wyzwań. Niektóre 
z nich wynikają z zaniedbań wewnętrznych, inne z zagrożeń zewnętrznych, 
jeszcze inne z „poronionej” koncepcji państwa opiekuńczego. Pozwalam so-
bie podać po cztery przykłady w każdej z kategorii.

1. R. Galar, Conceptual Barriers on the Path of European Creativeness, In: A. Kukliński, C. Lusiński,
K. Pawłowski (eds.) Towards a New Creative and Innovative Europe, Nowy Sącz 2006.

2. Proszę mi wierzyć, Sir, kiedy człowiek wie, że za dwa tygodnie mają go powiesić, potrafi  się cudownie 
skoncentrować. (Samuel Johnson, 1777).
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Próbka wyzwań wewnętrznych 

Witalny model tożsamości europejskiej 
Dyskusja o przyszłości Europy wymaga określenia jej interesów i jej toż-

samości. Jeśli istnieją tylko prywatne interesy mieszkańców kontynentu, 
zaś ich tożsamość wyraża najlepiej wielokulturowa reprezentacja sporto-
wa, to Europa istotnie bliska jest modelu korporacji. Ewentualny upadek 
takiej korporacji oznacza tylko przejęcie zarządu, majątku i pracowników 
przez korporacje sprawniejsze. Osób, dla których historia i dziedzictwo 
kulturowe niewiele znaczą, opcja taka najwyraźniej nie przeraża. 

Odzyskanie stabilności demografi cznej 
Przyszłość Europy, jako kontynuatora liczącego kilka tysięcy lat i bardzo 

w sumie kreatywnego modelu kulturowego, wymaga odzyskania stabilno-
ści demograficznej. Istnieją oszacowania wskazujące, że przy utrzymaniu 
obecnych trendów, ledwie 4% mieszkańców Europy w roku 2100 wywo-
dzić się będzie z obecnych tubylców. Wielu bezdzietnym Europejczykom 
horyzont zainteresowania przyszłością wyznacza ich własna egzystencja, 
zaś głównym dylematem jest, jak skonsumować cały dorobek życia przed 
śmiercią. Postawa taka spotka się zapewne z kontrakcją naszych następ-
ców, w zrozumiały sposób niechętnych do poświęceń na rzecz szczęśliwej 
starości osób, które dbały wyłącznie o siebie.

Odrodzenie postaw holistycznych 
Europejczycy żyją w świecie wygód i braku ryzyka, traktowanym 

jako należny i oczywisty, choć jego mechanizmów generalnie nie zna-
ją i nie rozumieją. Pamięć o czasach, w których machina komfortu 
nie funkcjonowała, praktycznie zanikła, zwłaszcza w starych krajach 
UE. To poszerza przestrzeń dla jednowymiarowych ruchów sekciar-
skich, może i poczciwie motywowanych, ale zniekształcających obraz 
rzeczywistości i utrudniających konstruktywne kompromisy. Potrze-
ba zdroworozsądkowej opozycji wobec ruchów jednej sprawy, takich 
jak: ekologizm, feminizm, globalizm, liberalizm, modernizm, nacjo-
nalizm, socjalizm itd., itp., które walczą z sobą zażarcie o wyłączność. 
Konieczna jest edukacyjna inkulturacja zasady złotego środka. Bez 
całościowego modelu ludzkiej egzystencji, spełniającego standardy su-
stainability, obejmującego również kondycje, od których nie sposób się 
ubezpieczyć, społeczeństwa czeka kryzys. 
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Osuszenie bagna złożoności 
Przy całym postępie technologicznym, nasze mózgi nie są lepsze od mózgów 

ludzi sprzed tysięcy lat. Współczesność stawia je przed złożonością, której nie 
potrafi ą opanować. Zalew danych szczegółowych utrudnia odpowiedzi na pyta-
nia zasadnicze, typu: ile są warte nasze pieniądze, ile jest warta nasza edukacja, 
czy nasz świat zmienia się na lepsze, czy jesteśmy na usługach zła czy dobra? 
Nadzieje, że jeszcze doskonalsze technologie dostarczą właściwych odpowiedzi 
są złudne. Zwłaszcza, że wielu ludzi żyje z dostarczania interesownych podpo-
wiedzi. Warto tak kształtować przestrzeń społeczną, aby ludzkie losy zamykały 
się w kręgach współzależności, które dadzą się objąć ludzkim rozumem. Jeśli 
nawet w takim kręgu dojdzie do katastrofy, to będzie ona lokalna, jej ofi arom da 
się pomóc i inni wyciągną z niej naukę na przyszłość.

Próbka wyzwań zewnętrznych 

Amortyzacja tąpnięcia konsumpcyjnego 
Zachodząca od kilkunastu lat emancypacja ekonomiczna, zwłaszcza połu-

dniowej i wschodniej Azji, uprawdopodabnia wyłonienie się sytuacji, w któ-
rej do wysokiej konsumpcji i zasobów surowcowych planety aspirować będzie 
cztery razy więcej ludzi niż dotąd. Bez innowacyjnej rewolucji w produkowaniu 
odnawialnej energii oznaczać to będzie albo rozważne ograniczenie apetytów 
obecnych społeczeństw obfi tości, albo konfl ikty. 

Odzyskanie konkurencyjności 
Europa, a szerzej kraje Zachodu popadły w quasi-narkotyczne uzależnienie 

od „chińszczyzny”. Wygoda wynikająca z dostępu do szokująco tanich produktów 
z Azji jest zniewalająca. Pytanie, co takiego Zachód może dziś produkować i ko-
rzystnie sprzedawać, aby stać go było na te tanie zakupy, ginie w chaosie rozliczeń 
światowego systemu kredytowego. Mnożą się znaki, że przebudzenie może być 
bolesne. Narastający kryzys fi nansowy dokonuje gwałtownej przeceny zachodnich 
zasobów. Doświadczamy tego z perspektywy rosnącej wartości złotówki.

Remont środowiska 
Wśród niespłaconych kredytów ery postępu największą pozycją jest rekonstrukcja 
środowiska naturalnego. Narasta poparcie na rzecz poprawy sytuacji ekologicznej. 
Trwają dyskusje, ale niewiele z nich wynika. Bogaci sugerują biednym, aby w trosce 
o naturę odeszli od metod, które sami stosowali, by się dorobić. Powstał ekolo-
gizm terrorystyczny skupiony na uzyskiwaniu korzyści z zaniechania akcji prote-
stacyjnych. Powstał ekologizm protekcjonistyczny eliminujący konkurentów „nie 
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spełniających wymogów”. Najgroźniejszy, ekologizm fundamentalistyczny, neguje 
rozsądne cenowo projekty gwarantujące „prawie wszystko” na rzecz absurdalnie 
drogich projektów bezkompromisowych. Pilnie potrzeba ekologii pragmatycznej, 
angażującej dostępne środki w sposób możliwie efektywny (reguła 80/20).

Odrodzenie innowacyjności 
Stojący za globalizacją pomysł przesuwania produkcji do biednych krajów, 

a utrzymywania się z marketingu i renty intelektualnej zawodzi. Strategia 
ta mogłaby funkcjonować przez cały XX wiek, w oparciu o miażdżącą przewa-
gę innowacyjną Zachodu, ale wprowadzono ją w czasie, gdy ta przewaga odcho-
dzi w przeszłość. Strumień innowacji przełomowych wygasa, a kompetencje 
chińskich i indyjskich inżynierów szybko dorównują amerykańskim3. Umyka 
to uwadze Europy zajętej wyprzedzaniem Ameryki w budowie „opartej na wie-
dzy” gospodarki planowej. 

Próbka wyzwań wyrosłych z aberracji państwa opiekuńczego

Reaktywacja wyłączonych
Społeczeństwa obfi tości produkują nowych wykluczonych szybciej niż włą-

czają starych. Status materialny bardziej zapobiegliwych wykluczonych staje 
się porównywalny ze statusem mniej zapobiegliwych grup pracujących na wła-
sne utrzymanie. Przybywa osób i organizacji żyjących z opieki nad wykluczo-
nymi i nie całkiem szczerze zainteresowanych w zmniejszaniu ich liczby. Jak 
wyciągnąć żywych jeszcze ludzi spod całunu opieki socjalnej, zanim system 
się nie załamie?

Reedukacja niedokształconych
Rekordowe wskaźniki skolaryzacji, zwłaszcza dotyczące kształcenia na po-

ziomie wyższym, nie mogą przesłaniać niepokojących zmian jakościowych. 
Gwałtownie rośnie liczba wszelkiej maści specjalistów, ale maleje liczba ludzi 
światłych. Szkoły średnie wypuszczają niedokształconych na dwa sposoby: 
bez kompetencji w albo naukach ścisłych, albo w humanistycznych. Tymcza-
sem w gospodarce postindustrialnej, gdzie gros miejsc pracy dostarcza sektor 
usług, specjalistów potrzeba względnie niewielu (20-30%), zaś od większości 
zatrudnionych oczekuje się ogólnych kompetencji cywilizacyjnych i społecz-
nych, których kształcenia w dużej mierze zaniechano4.

3. A. Segal, Is America Losing Its Edge? Innovation in a Globalized World,
„Foreign Affairs”, Nov. 2004.

4. Social mobility, What’s it worth?, „The Economist”, Jan. 15th 2004.
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Usamodzielnienie udomowionych
Konrad Lorenz wskazywał na udomowienie jako zasadniczy i najbardziej 

niepokojący element współczesnej kondycji człowieka5. Łatwość, z jaką część 
z nas rezygnuje z unikalności własnego życia, dzieląc swój czas między nie-
lubianą pracę i bierną rozrywkę, jest zdumiewająca. Ta transakcja – wolność 
za komfort i bezpieczeństwo – nasuwa skojarzenia ze starożytną praktyką 
zaprzedawania siebie i swojej rodziny w niewolę. Rozwoju społeczeństw 
nie zapewni li tylko sumienna praca ludzi podporządkowanych. Niezbędne 
są inicjatywy ludzi wolnych. 

Rozbrojenie bomby praw nabytych 
Na przyszłość Europy rzuca cień narastająca możliwość konfl iktu pokoleń. 

Pociągająca idea państwa prawa ma poważną wadę ukrytą. Zasada dotrzy-
mywania zobowiązań nie czyni wyjątków dla zobowiązań legalnych wpraw-
dzie, ale głupich, niesprawiedliwych lub wręcz nierealistycznych. Wiele ta-
kich, korzystnych dla siebie zobowiązań uchwaliło odchodzące pokolenie, 
pozostawiając ich sfi nansowanie pokoleniu młodych, którego najwyraźniej 
nie będzie na to stać. Bezkonfl iktowe rozwiązanie tego problemu wydaje się 
kwadraturą koła.  

Europejska innowacyjność i kreatywność u progu XXI wieku

W kwestii statusu współczesnego postępu naukowego i technologicznego pa-
nuje ofi cjalny hurraoptymizm. Szeroka publiczność zdaje się sądzić, że żyje-
my w czasach bezprecedensowego rozwoju. To wrażenie potwierdza się, gdy 
obserwujemy zakres i tempo, w jakim produkty nowych technologii, zwłasz-
cza informacyjnych, ingerują w życie ludzi na całym globie. 

Jednocześnie, daje się zauważyć wysychanie strumienia odkryć i innowacji 
przełomowych, które mogłyby być podstawą dla jeszcze nowszych techno-
logii. Pojawiają się opracowania dotyczące „końca nauki”6, niższego ciężaru 
gatunkowego produktów rewolucji informacyjnej względem „wielkich wyna-
lazków przeszłości”7 i „schyłkowego trendu w światowej innowacyjności”8. 
Studenci, zapytywani jakie wielkie odkrycie lub fundamentalna innowacja 

5. K. Lorenz, Regres człowieczeństwa, PIW, 1986.

6. J. Horgan, The End of Science. Facing the Limits of Knowledge in the Twilight of the Scientifi c Age, Addi-
son-Wesley, 1996.

7. R. J. Gordon, Does the “New Economy” Measure up to the Great Inventions of the Past? „Journal of 
Economic Perspectives”, 2000.

8. J. Huebner, A Possible Declining Trend for Worldwide Innovation, „Technological Forecasting & Social 
Change”, 72(8), 2005.
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zdarzyły się za ich życia, mają znacznie większe trudności z odpowiedzią niż 
mieliby 50, 100 i 150 lat temu.

Zawodzi model zarządzania nauką i badaniami, które rozwĳ ają się jak nigdy 
wcześniej, ale ich wpływ na rzeczywistość maleje. Obserwuje się to szczegól-
nie w Europie, gdzie rozziew między potęgą europejskiej struktury eduka-
cyjnej i naukowej i niemożnością przełożenia tej potęgi na sukcesy technolo-
giczne i gospodarcze ochrzczono mianem europejskiego paradoksu. Badania 
naukometryczne przynoszą zastanawiające rezultaty9:

• UE wyprzedziła już USA w liczbie znaczących publikacji, ale nic spe-
cjalnie z tego nie wynikło;

• od roku 1980 liczba patentów uzyskiwanych przez uniwersytety amery-
kańskie wzrosła dramatycznie, ale ich jakość generalnie zmalała, zmala-
ła też liczba publikacji;

• średnia liczba odniesień do publikacji naukowych w zgłoszonych paten-
tach UE i USA wzrosła ostatnio do około 1,8 (?!).
Uchwalona w 2000 roku Strategia lizbońska miała zmienić ten stan 

rzeczy i w ciągu dekady uczynić Europę najbardziej dynamicznym i kon-
kurencyjnym regionem gospodarczym na świecie. Postulowała budowę 
„gospodarki opartej na wiedzy” wykorzystującej przewagi innowacyjne 
wynikłe z badań naukowych i zastosowania najnowocześniejszych tech-
nologii. Strategia ta raczej nie zakończy się sukcesem, co nie było trudno 
przewidzieć10. 

Opisanym procesom towarzyszą zmiany o charakterze socjologicznym, 
które przeczą tezie o „postępowości nowoczesności”:

• nastąpiło wyraźne, względem sytuacji sprzed pół wieku, spłaszczenie ocze-
kiwań młodego pokolenia (zamiast podboju kosmosu, rozumnych maszyn, 
teleportacji i transmutacji, oczekuje się uniwersalnej szczepionki na wszyst-
kie choroby, samochodów na wodę i żeby było jeszcze wygodniej); 

• w literaturze, fantasy wyparło science fi ction (wiarę w rozum zastępuje wiara 
w cuda);

• obserwuje się odrodzenie ciemnoty i zabobonu (od medycyny ezoterycznej 
do magicznego optymizmu);

• pojawiła się nowa, nieznana kilku wcześniejszym pokoleniom potrzeba, wy-
magająca sponsorowania przez Komisję Europejską i rządy – popularyzacja 
nauki i technologii.

9. Third European Report on Sciences and Technology Indicators, 2003.

10. R. Galar, Gospodarka oparta na wiedzy i innowacje przełomowe, w: A. Kukliński (red.), Gospodarka 
oparta na wiedzy; wyzwanie dla Polski XXI wieku, Warszawa 2001.
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Strategii lizbońskiej przyświecało trafne rozeznanie, że uprzywilejowaną 
pozycję Europy można obronić tylko wtedy, gdy Europa będzie przodo-
wać w grze innowacyjnej. W tej konkurencji Europa ma wyjątkowy rejestr 
osiągnięć, bazujących na kulturze wolności i indywidualizmu. W konku-
rencjach, w których rozstrzyga jakość i cena, Europa ma dziś nikłe szanse 
w zderzeniu z tradycyjnymi kulturami perfekcji. 

Błąd Strategii polegał na założeniu, że w nowoczesności, spontanicz-
ną twórczość oryginalnych umysłów można już zastąpić zorganizowa-
nym eksperckim wysiłkiem ukierunkowanym na realizację gospodar-
czych i politycznych priorytetów. Zignorowano fakt, że również nowo-
czesną gospodarkę napędzają głównie pomysły oryginałów, takich jak 
ci, którzy stworzyli PC-ty i Google. Nie wyciągnięto wniosków z tego, 
że eksperci zwykli się mylić w najbardziej komiczny sposób11. Z nieja-
snych przyczyn prawidłowości te traktowane są uporczywie jako para-
doksalne zbiegi okoliczności, które nie mają prawa się powtórzyć. 

Skąd się wzięła rutynowa i imitacyjna Europa?

Istota nowoczesnych reform systemu edukacyjnego
Cechą dominującą tych reform było autystyczne nastawienie na wymierny 

sukces indywidualny (po obu stronach katedry):  
• wymierny – zamiast tego co trzeba, mierzy się to, co można wpisać do tabelki, 

ta tendencja odpowiada za uwiąd kulturowych funkcji systemu edukacyjnego;
• sukces – zwykle pozorny, bo ukierunkowany na awans wewnątrz systemu: ce-

lem szkoły jest przygotowanie do następnej szkoły;
• indywidualny – sprzyja formowaniu egoistów, wygaszaniu odruchów koleżeń-

skich i tłumieniu zarodków kapitału społecznego. 
Autyzm wyrażał się w narastającym ignorowaniu społeczeństwa i gospodarki 

oraz koncentracji na wewnętrznych procedurach systemu edukacji. 
Edukacja traktowana jest coraz bardziej jako uprawnienie socjalne, a nie pro-

ces kształtowania i selekcji potrzebnych społeczeństwu talentów. Nadprodukcja 
certyfi katów maskuje informację dla biznesu i społeczeństwa najważniejszą: ja-
kie są relatywne walory charakteru i intelektu poszczególnych absolwentów. Zaś 
przydatność papierów na dysleksję w późniejszym życiu zawodowym wydaje się 
nad wyraz wątpliwa.

11. Kilka znanych przykładów: „Wszystko co można wynaleźć, zostało już wynalezione” – Charles H. 
Duell, Szef Urzędu Patentowego USA, 1899; „Nie podoba nam się ich brzmienie, zresztą muzyka 
gitarowa jest już na wylocie” – Decca Recording Co. odrzucając The Beatles, 1962;
„Nie ma żadnego powodu, żeby ktokolwiek chciał mieć komputer w swoim domu” – Ken Olson, 
prezydent i założyciel Digital Equipment Corp., 1977.
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Ofi arą poszerzania dostępu do edukacji padło formowanie elit. Szkoli się dziś 
głównie wyspecjalizowanych podkomendnych. Zaniedbano kształcenie osobo-
wości światłych i twórczych. Jat twierdzi „The Economist”, wielkie korporacje 
oferują ostatnio niesłychanie wysokie premie za kreatywność, a przyczyną tego 
jest globalny niedostatek talentów12.

Osobną kwestią jest uniformizacja. Dla wygody administratorów zapewne, 
forsuje się ujednolicanie programów. W efekcie większość dorobku naukowego 
i kulturowego pozostaje poza obiegiem, a „specjaliści” z różnych miejsc na świe-
cie nie mają sobie wiele do powiedzenia.

Istota nowoczesnych reform systemu badawczego

Reformom systemu badawczego przyświecały racjomorficzne hasła wy-
dajnościowe. Ignorują one związane z kreatywnością doświadczenia hi-
storyczne i uwarunkowania psychologiczne, choć sprawdziłyby się pew-
nie przy reformowaniu administracji publicznej. Do tych haseł należą: 
Rozwĳ anie najnowszych technologii. Pojawiają się pytania: czemu nie 
lepszych technologii, czemu nie oryginalnych technologii, czemu nie bar-
dziej opłacalnych technologii? Produkcja Coca-Coli daje przecież zyski 
porównywalne z produkcją procesorów. I skąd się mają brać nowe „najnow-
sze technologie”, skoro rozwĳ a się stare „najnowsze technologie”. Gdyby 
takimi zasadami kierowano się w XIX wieku mielibyśmy dziś rewelacyjne 
maszyny parowe.
Stawka na doskonałość. Warto przypomnieć, że idee innowacyjne 
kontestowały zwykle „doskonałości” epoki. Pierwsze samochody nie 
były doskonalsze od współczesnych im powozów.
Wypłaty powiązane z obiektywnymi wskaźnikami. Ludzie są zwyczaj-
nie zbyt inteligentni na takie sztuczki. Po takim powiązaniu wskaźni-
ki szybko przestają być obiektywne, zaś wszelkie działania nieobjęte 
wskaźnikami ulegają uwiądowi.
Realizacja najbardziej obiecujących projektów. Albo projekty nie 
są innowacyjne, albo związane z nimi oczekiwania są naiwne. Wielkie 
innowacje zawsze miały w sobie element zaskoczenia, które dotyczyło 
również ich twórców13. Twarda selekcja projektów takie zaskoczenia 
wyklucza.

12. The search for talent. The world’s most valuable commodity is getting harder to fi nd, „The Economist”, 
Oct. 5th 2006.

13. Podstawowa prawda, jaką ujawnia historia stworzenia tranzystora, jest taka, że podstawy elektroniki 
tranzystorowej stworzono popełniając błędy i kierując się przeczuciami, które nie spełniały oczekiwań 
(William B. Shockley, jeden z twórców tranzystora, fundamentalnej innowacji II połowy XX wieku). 
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Wspieranie najlepszych. Nasuwają się pytania: Co to za najlepsi, jeśli po-
trzebują wsparcia? Jak ich wesprzeć w fazie, w której potrzebują wsparcia, 
zanim jeszcze wiadomo, że są najlepsi?14

Współcześniactwo

Postępową receptą na lepszą przyszłość jest dziś modernizacja. Ustawia się 
scenę, na której światli i szlachetni zwolennicy nowoczesności zagrzewają 
do walki z kohortami mesjanistycznych zacofańców. Klasę argumentacji nie-
źle ilustruje poniższy fragment15. 

Jeżdżą za granicę. Widzieli rozmiary Londynu, widzieli port w Rotterda-
mie, stopę życiową w północnych Włoszech, zamożną prowincję szwedz-
ką. Wiedzą jak wyglądają nowoczesne lotniska, fabryki, uniwersytety. Ale 
prawdziwej wielkości w niej nie dostrzegają. Bo ta umysłowość widzi wiel-
kość tylko wtedy, gdy ta już dawno zmurszała. Żywa budzi w nich tylko 
pogardę. Z taką Europą materialistyczną i konsumpcyjną ścigać się nie 
będą. Bo i po co?

Przy „przelatywaniu po gazecie” wygląda to lepiej, niż przy uważniejszym 
czytaniu:

• Jeżdżą za granicę. Widzieli… – Ale czy zrozumieli? Powierzchowność 
oglądu to główna wada mesjanizmu modernizacyjnego. Takie wizyty w re-
stauracjach bez zaglądania do kuchni. 

• Widzieli rozmiary Londynu… – Spory, ale jednak mniejszy od Karaczi, 
Lagos i Kinszasy… Co właściwie wynika z rozmiaru miasta?

• Widzą stopę życiową w północnych Włoszech… – Mieszkańcy południo-
wych Włoch też ją widzą i jakoś nie bardzo im to pomaga…

• Wiedzą jak wyglądają nowoczesne lotniska, fabryki, uniwersytety… – Ale 
czy wiedzą jak one działają? Bez tej wiedzy da się tylko budować wioski 
potiomkinowskie…

• Z taką Europą (…) ścigać się nie będą. – A ta godna pozazdroszczenia 
Europa, to wynik jakiego pościgu, kogo i za kim? A budowali ją tylko ci 
„nowocześni”, czy może też ci „zmurszali”.

• Bo ta umysłowość… – Prawdziwie nowoczesna gotowość do godnościowej 
polemiki…

14. Młody Einstein nie był dostatecznie „najlepszy”, by znaleźć zatrudnienie na uczelni. Jego główne 
dokonania przypadły na „Annus Mirabilis” 1905, gdy pracował jako specjalista w urzędzie paten-
towym w Bernie. W tym też roku pracodawca awansował go na starszego specjalistę.

15. R. Krasowski, Nowoczesność i jej mesjanistyczni wrogowie, „Dziennik”, 1.06.2008.
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Pojęcie współcześniaka zaproponował wybitny antropolog Andrzej Wier-
ciński16. Określał on tak osoby uwięzione w paradygmacie gorączkowej po-
goni za nowością, bo to co wcześniejsze jest gorsze, prymitywniejsze, mniej 
prawdziwe, ograniczone; słowem – „nienowoczesne”. Wskazywał na pozorny 
pluralizm populacji współcześniaków – bo zachodzi odcięcie się od tradycji 
lokalnych i dezindywidualizująca standaryzacja w ramach „nowoczesnego 
stada” skrzydła lewego lub prawego.

Każda kultura jest w znacznej mierze zdefi niowana przez wartości najważ-
niejsze, wartości dla których ludzie skłonni są ryzykować życiem., Rozważa-
jąc tę kwestię, mój przyjaciel Jan Waszkiewicz doszedł do wniosku, że dla 
współcześniaka wartością taką jest szybka jazda samochodem.

Mit nowoczesności 

Karierę mitu nowoczesności można interpretować jako świadectwo schył-
ku epoki postępu. W epoce postępu nowe, lepsze wypierało stare, gor-
sze. Dziś takie wartościowanie wygasa. Nowoczesne jest lepsze, bo jest 
nowoczesne. Temu podstawowemu rozeznaniu towarzyszą dwa świeckie 
wyznania wiary: 
• Człowiek jest uchwalonym bytem prawnym – w odróżnieniu od sta-

rych koncepcji człowieka stworzonego i/lub wyewoluowanego. Człowie-
kowi się należy niezbywalnie.

• Celem rzeczywistości jest zaspokajanie potrzeb – nie trzeba już 
chcieć i móc. Wystarczy się domagać.
Nastąpiła reorientacja osi głównego sporu kulturowego. To już nie kon-

flikt idei postępowych i konserwatywnych. Dla obu stron tego sporu hi-
storia miała znaczenie zasadnicze. Jedni szukali inspiracji do lepszego 
w przyszłości, drudzy w przeszłości. Dziś obie strony ustępują pod pre-
sją podejścia teraźniejszościowego. Współcześniacy zakładają świat sta-
tyczny – słynny „koniec historii”. Aspiracje nowoczesnych społeczeństw, 
w zależności od ich statusu, wyrażają się na dwa sposoby: 
• aspiracje społeczeństw niedostatku skoncentrowane są na moderni-

zacji, czyli na kopiowaniu atrybutów współczesnych społeczeństw 
obfitości;

• aspiracje społeczeństw obfitości skoncentrowane są na modzie, czyli 
kreowaniu nowego wizerunku dla współcześnie istniejących rozwiązań.

16.  A. Wierciński, Dwa modele realizacji współcześniaka, w: M. Kudelska (red.), Człowiek na przełomie 
wieków, nowe i dawne wzorce duchowości, Collegium Columbinum, Kraków 2001.
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Anatomia zmiany modernizacyjnej

Zmiana nowoczesna nie jest zmianą znaczącą – nie tradycyjne, ale nowe; 
nie lepsze, ale nowe; nie oryginalne, ale „na topie”. Zmianę tę cechują:

• poetyka wizji nastolatka (na poziomie, regionu, kraju, Europy i świata) 
– ekstragadżet i superimpreza (autostrady i EURO);

• przesuwanie środków z rozwoju na marketing – „teraz w nowym opa-
kowaniu”; nowy „design” plus odtwarzacz MP3; 

• tłamszenie wartościowania zmiany – nic nie może zakłócać przekazu 
reklamowego.

Wygląda to niepoważnie i zdaje się odzwierciedlać postawy tych, którzy 
nie mają już potrzeb, tylko zachcianki. Gdy pojawią się prawdziwe po-
trzeby, trzeba będzie wydorośleć…

Do promotorów zmiany modernizacyjnej należą jednak trzy potężne 
grupy nacisku:

• inteligencja, która spełnia się w misji narzucania tubylcom wzorców 
z lepszego świata; 

• eksperci, którzy nie pożądają nowej wiedzy, bo wygodniej się żyje z już 
posiadanej;

• globaliści, których napędza obsesja ujednolicania reguł w możliwie du-
żej skali.

Współcześniacka wizja życia obejmuje stałą poprawę o ramach spraw-
dzonych reguł sukcesu. Taleb ilustruje taką postawę wykresem przed-
stawiającym przyrost wagi indyka tuczonego na święto Thanksgiving17. 
Z perspektywy dotychczasowych doświadczeń indyka, które ten wykres 
ujmuje, nic nie zapowiada dramatycznego finału.

Jak odtworzyć kreatywną i innowacyjną Europę?

Konieczny jest renesans w dziedzinie edukacji. Potrzebna jest szkoła, 
która uwzględni wielość talentów, przeprowadzi imprinting kulturowy, 
uzna, że Internet zdjął z niej potrzebę przekazywania wiedzy sprawdzal-
nej w testach i odpowiednio uwzględni potrzeby zarówno studentów jak 
i  społeczeństwa. 

Konieczny jest renesans w dziedzinie nauki i badań. Musi się  
wyciągnąć praktyczne konsekwencje z faktu, że obok działalności  
rutynowej konieczna jest działalność kreatywna, że obok obszarów 
planowania muszą istnieć obszary gry z naturą, że ludzka ciekawość 

17.  N. N. Taleb, The Black Swan. The Impact of the Highly Improbable, Random House, 2007. 
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i inteligencja są czynnikami  niezastąpionymi, które wymagają prze-
strzeni wolności.  

Konieczne jest ograniczenie standaryzacji. Wprawdzie niewątpliwie opła-
calna w dziedzinach ustabilizowanych, ale wprowadzona przedwcześnie blo-
kuje rozwój. Podstawowym kapitałem kreatywnej i innowacyjnej kultury jest 
kapitał różnorodności.

Konieczne jest okiełznanie proceduralizacji. Niezbędna w działaniach 
rutynowych, jest zabójcza dla kreatywności. Daje komfort rządzenia bez ko-
nieczności rozumienia procesów, którymi się zarządza. Za ten komfort przy-
chodzi drogo zapłacić, bo procedura to w istocie bajpas mózgu.

Konieczne jest odblokowanie adaptacyjnych mechanizmów uczenia się 
na błędach. Jedynie słuszne polityki z regularnością szwajcarskich kolei 
prowadzą do kompromitacji. Tylko otwarta na eksperyment gospodarka 
i polityka mogą wykrywać pojawiające się w otoczeniu szanse i zagroże-
nia. W ten sposób upodmiotowione społeczności lokalne, regiony i kraje 
mogą się przyczynić do sukcesu regionów, krajów i całej Europy.

Przykładowa lista zadań dla 
kreatywnej i innowacyjnej Europy

Działania regulacyjne i naśladowcze oraz organizacja spektakularnych im-
prez nie tworzą wystarczającej pożywki dla kreatywności i innowacyjności. 
Potrzebny jest pewien rozmach i moderowana rozsądkiem odwaga w zmienia-
niu i naprawianiu świata. Bez większych trudności można wskazać na dzia-
łania, które mogą przyczynić się do rozbudzenia ducha kreatywności i inno-
wacyjności, a zarazem wzmocnić pozycję Europy wobec wyzwań przyszłości. 
Można je traktować jako elementy realizacji scenariusza optymistycznego. 
Oto tuzin przykładowych:

Konsolidowanie polityki Europy i europejskich krajów odpryskowych 
W sferze wysokiej konsumpcji żyło do niedawna 1/6 ludności świata 

i byli to w większości obywatele krajów Europy i krajów o europejskiej 
genezie (USA, Australia, Kanada). Sfera ta gwałtownie się poszerza 
i w przewidywalnej przyszłości udział populacji krajów Zachodu w mię-
dzynarodówce konsumenckiej może spaść do jednej czwartej. Ze wzglę-
dów historycznych, będzie to zapewne niezbyt lubiana jedna czwarta. 
Wymaga to praktycznego zrewidowania wizji świata, w której głównym 
konkurentem Europy są Stany Zjednoczone. Nie jest bowiem jasne, czy 
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konkurenci Zachodu zachowają zachodnie reguły gry po jej ewentualnym 
wygraniu…

Ograniczenie zasięgu rażenia reklam
Twórcy reklam zarzucili już trywialne informowanie o zaletach lansowa-

nych produktów i usytuowali się w roli głównych wychowawców społeczeń-
stwa. Wzorcowy odbiorca przekazu reklamowego to osoba kupująca odru-
chowo i bezrefl eksyjnie. Kształtowanie takich osobowości nie tylko podcina 
korzenie materialnego bytu rodzin, ale podmywa też podstawy demokracji. 
Jest ona, jak wiadomo, najlepszym z możliwych systemów, jeśli tylko więk-
szość jest rozsądna. W interesie publicznym warto wprowadzić wymóg, aby 
jedną trzecią powierzchni reklam zajmował anons: „Minister zdrowia ostrze-
ga: Reklamy zagrażają twojej poczytalności”. 

Regeneracja tkanki społecznej Europy
Współczesne społeczeństwa Zachodu mocno odchyliły się od właściwego 

punktu równowagi między publicznym a indywidualnym. Zbyt wiele stra-
tegii życiowych traktuje dziś społeczeństwo jako obszar łowów raczej niż 
odpowiedzialności. Reakcją na kolektywizm można to zjawisko tłumaczyć, 
ale da się go usprawiedliwić. Tak jak inicjatywa musi pozostać domeną jed-
nostek, tak sens tych inicjatyw musi być oceniany w perspektywie społecznej. 
W przeciwnym razie Europa i jej części składowe utracą lojalność swoich 
obywateli i zdegenerują się do roli bytów quasi-korporacyjnych. Tylko jak 
w takiej korporacji będą wyglądać zwolnienia grupowe?

Rozwiązanie problemu komunikacji publicznej
Nie jest prawdą, że sprawności transportu zagrażają wysokie ceny ropy. 

Głównym zagrożeniem jest dominacja masowej indywidualnej komunikacji 
samochodowej. Malejące prędkości przejazdu i trudności z parkowaniem ob-
nażają bezsens funkcjonalny tego modelu. Destrukcja przestrzeni publicz-
nej w miastach, masakra krajobrazów i hekatomby ofi ar ludzkich składane 
na ołtarzu namiętności samochodowej będą przedmiotem wyrzekania i szy-
derstwa pokoleń. Europę stać na stworzenie sprawnego i cywilizowanego 
systemu komunikacji i danie przykładu reszcie świata. Dokonania Szwajcarii 
traktować można jako dobry początek.

Ochronna przestrzeń kreatywności i innowacyjności 
Jednym z kluczowych zasad powstającej Unii Europejskiej miała być sub-

sydiarność. Słyszy się o niej coraz rzadziej, bo jest kłopotliwa tak w bieżą-
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cym administrowaniu, jak i w wytyczaniu i realizacji wszelakich prioryte-
tów. Z punktu widzenia kreatywności jest to jednak zasada fundamentalna, 
bo generuje różnorodność, a kreatywność żywi się różnorodnością. Nie wol-
no dopuścić, aby podejmowane w ramach UE działania, a w szczególności 
reformy edukacji i nauki zmniejszały rozmaitość europejskich rozwiązań. 

Uniemożliwienie zadłużania się na konto przyszłych pokoleń
Postęp społeczny dokonywał się zawsze pod hasłami polepszania bytu 

grup dyskryminowanych. Obecnie najbardziej dyskryminowaną grupą 
jest młode pokolenie. Oczekuje się (naiwnie?), że sfinansuje ono rozdę-
te uprawnienia pokolenia emerytów, choć samo takich uprawnień będzie 
już pozbawione. Europa powinna przyjąć regulacje, które uniemożliwią 
przerzucanie kosztów bieżących wygód na przyszłe pokolenia. Można by 
wrócić do idei, zawartej w nieuchwalonym ostatecznie artykule konsty-
tucji USA, mówiącej, że po 21 latach niespłacone długi przepadają. Jak 
skutecznie rozwiązanie takie zapobiegłoby obecnemu kryzysowi na ryn-
kach nieruchomości!

Walka z ciemnotą i zabobonem
W ostatnich dekadach bezprecedensowej ekspansji technologii towarzy-

szył nawrót myślenia magicznego. Jego przejawem jest wiara, że optymizm 
w ocenie możliwości sprzyja ich realizacji. To, że zarówno optymizm jak 
i pesymizm zniekształcają racjonalną ocenę sytuacji jakoś umyka uwadze18. 
Odżegnywanie się od optymizmu to „obciach” towarzyski i posądzenia o pe-
symizm. Może wywołane optymizmem inwestorów kataklizmy na rynkach 
fi nansowych przyczynią się do otrzeźwienia. Kreatywna i innowacyjna Euro-
pa musi być racjonalną Europą.

Wycofanie się z subsydiowania rolnictwa
Przekupywanie dotacjami wpływowego i agresywnego lobby rolniczego 

oraz wolnorynkowa hipokryzja powodują, że rozdawnictwo nadwyżek euro-
pejskiej żywności podcina podstawy ekonomiczne rolnictwa w ubogich kra-
jach. Postępując w ten sposób Europa kontynuuje tradycje kolonializmu. Po-
trzebna jest nowa polityka rolna, która nie będzie niszczyć cudzych rynków, 
ale chronić swoje (w stopniu uzasadnionym bezpieczeństwem kryzysowym), 
a na co dzień skoncentruje się na produkcji żywności wysokiej jakości.

18. W badaniach predykcji politycznych okazało się, że optymiści mają rację w 15% przypadków, zaś 
pesymiści w 12% przypadków. Obie grupy źle oceniają ryzyko. Zob. P. E. Tetlock, Expert Political 
Judgment: How Good Is It? How Can We Know?, Princeton University Press, 2005.
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Wypracowanie „europejskiego modelu” karier i konsumpcji
Przy obecnych technologiach próby rozciągnięcia zachodniego, a histo-

rycznie amerykańskiego, modelu konsumpcji na cztery razy większą po-
pulację doprowadziłyby do katastrofy ekologicznej i wojen o zasoby na-
turalne. Utrzymanie globalnej równowagi wymagać będzie rozumnych 
samoograniczeń. Europa wydaje się potencjalnie najbardziej kompetent-
na do wykreowania takiego modelu organizacji społeczeństwa technolo-
gicznego, które zapewni sensowny poziom komfortu i bezpieczeństwa 
i w którym dobrem podstawowym będzie czas wolny. 

Zapewnienie bezpieczeństwa i wiarygodność sieci
Informacyjne sieci komputerowe określane są, nie bez racji, jako jedna 

z głównych nadziei człowieka w XXI wieku. Nadzieje te nie zostaną speł-
nione, jeśli nie powstrzyma się plagi oszustów, przekupniów i ekshibicjo-
nistów, którzy plenią się w sieci, czyniąc z niej narzędzie dezinformacji 
i manipulacji. Europa wydaje się dysponować zarówno kwalifikacjami jak 
i motywacjami, by przewodzić w tym dziele. 

Zaprzestanie wysysania elit z biednych krajów
Niedoskonałości własnego systemu edukacyjnego Zachód maskuje po-

zyskiwaniem talentów z regionów biedniejszych, których nie było stać 
na „postępowe” reformy kształcenia. Działania takie, prezentowane jako 
dawanie szans najlepszym, są w gruncie rzeczy łajdactwem. Pozbawiają 
kraje pochodzenia elit, które mogłyby przewodzić w ich rozwoju. Za chwi-
lowe korzyści przyjdzie w dłuższej perspektywie zapłacić, bo obszary po-
grążone w biedzie będą generatorem globalnych perturbacji, zaś eksplo-
atacja obcych talentów przesłoni konieczność kształcenia własnych. 

Zerwanie z kultem opakowań i mistyką recyklingu
Kraje Europy toną w śmieciach lub zalewają swoimi śmieciami inne 

kraje. Dzieje się tak mimo wysokiego społecznego poparcia dla działań 
zmierzających do oczyszczenia środowiska. Jednym z powodów tego sta-
nu rzeczy wydaje się kult recyklingu sugerujący, że masę bezsensownie 
produkowanych odpadów da się korzystnie przetworzyć. Potrzebny jest 
pragmatyczny system eliminacji odpadów na zasadzie maksymalizacji 
efektów w ramach ograniczonych środków. Niezbędne jest kulturowe 
piętnowanie marnotrawstwa. 
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Podsumowanie

Warto uporczywie przypominać, ze źródłem przewag konkurencyjnych Euro-
py była wolność, a nie perfekcja. Doskonałość się opłaca, bo pozwala lepiej eks-
ploatować istniejące możliwości, ale to wolności potrzeba, aby odnaleźć nowe 
obszary możliwości. Wolność otwiera drzwi do prób i błędów, spontaniczności 
i ewolucyjnej miękkiej selekcji, w którym kolejne priorytety i nowe technologie 
wyłaniają się raczej, niż są dekretowane. Dziś perfekcja króluje, a wolność służy 
głównie do usprawiedliwiania niekonwencjonalnych stylów życia. To zdaje się 
tłumaczyć upadek europejskiej kreatywności. Sektor badawczy i gospodarka Eu-
ropy są zbyt skrępowane, aby w innowacyjnej eksploracji konkurować z Ameryką 
i nie są dość perfekcyjne, by w eksploatowaniu innowacji konkurować z Azją.

Kluczem do przyszłości Europy jest zrestartowanie jej bezkonkurencyjnego 
niegdyś napędu innowacyjnego19. Potrzeba w tym celu nie tyle gonienia USA, 
co refl eksji nad własną kulturą. Taki postulat budzi jednak sprzeciw elit moder-
nizacyjnych.

Nie wykluczone, że znaleźliśmy się na progu okresu, w którym historia gwał-
townie przyśpiesza. Od kilku dekad Zachód szczycił się posiadaniem nowo-
czesnego, sprawnego i racjonalnego systemu gospodarki neorynkowej. System 
ten uważał się za depozytariusza recept na wszystkie dolegliwości świata (glo-
balizacja, prywatyzacja, promocja). Jedynym problemem miał był nierozumny 
opór osób i środowisk przywiązanych do mętnych tradycji i dysfunkcjonalnych 
wartości. Niemniej system fi nansowy i wielkie korporacje dzielnie uwalniały się 
z więzów kontroli społecznej. Ich rzecznicy w redakcjach, parlamentach i na uni-
wersytetach apelowali do niewdzięczników, aby zeszli z torów rozpędzonej loko-
motywy nowoczesności.

Ostatnie tygodnie są świadectwem brutalnej kompromitacji tej iluzji, zbudo-
wanej jak zwykle na absolutyzowaniu słusznych idei. Głoszące ewangelię dys-
cypliny fi nansowej banki drukowały pusty pieniądz elektroniczny. Operatorzy 
fi nansowi, wyklinający wcześniej państwowy interwencjonizm, ograniczające 
zyski podatki, pompowanie publicznych pieniędzy w upadające fi rmy i żądający 
totalnej prywatyzacji zmienili front. Gdy to ich zyski zmieniły się w straty, wal-
czą o dotacje państwa i dostrzegają zalety nacjonalizacji.

Najciekawsze w tym wszystkim jest milczenie autorytetów rynku, którzy chyba 
nie wiedzą, co się właściwie dzieje20. Jak się okazuje, agencje ratingowe ocenia-

19. R. Galar, Restarting the evolutionary drive, in: European Vision for the Knowledge Age, P. T. Kidd (ed.), 
Cheshire Henbury, 2007.

20. Kongres nie uchwali zapewne nowego prawa fi nansowego w tym roku, przyznał przywódca więk-
szości senackiej Harry Reid, bo nikt nie wie co robić (The fi nancial crisis. Wall Street’s bad dream, 
„The Economist”, Sep. 18th, 2008).
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jące wiarygodność fi rm myliły się katastrofalnie. Matematycy zarządzający 
ryzykiem ukryli je przed światem w deterministycznym chaosie. Eksperci 
ekonomiczni, zamiast ostrzegać, do ostatniej chwili promowali rozwiąza-
nia, które się właśnie skompromitowały (podobnie jak przed kryzysem fi rm 
internetowych w roku 2000). Warto o tym pamiętać, gdy wróci im zwykła 
pewność siebie.

Nie sposób dziś przesądzać, jakie będą konsekwencje obecnej fazy kry-
zysu. Być może znowu się uda zamieść śmieci pod dywan i kupić spokój 
na kolejne kilka lat.  Nie ulega jednak wątpliwości, że zbliża się moment, 
gdy marketingowa zadyma opadnie i oczyści się pole dla działań inteli-
gentnych i uczciwych. Kreatywna i innowacyjna Europa dostanie wtedy 
swoją szansę. Oby nie za późno. 
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Czy kreatywna i innowacyjna
 Europa może być jednym z centrów 

rozwoju świata w XXI wieku?
scenariusz pesymistyczny

Europa jest od ponad dekady czarną owcą światowej gospodarki. Wzrost go-
spodarczy w największych krajach Unii kuleje, na rynku pracy większości 
kontynentu szaleje wysokie bezrobocie, a przedsiębiorcom brakuje dynamiki, 
odwagi i ducha innowacyjności, który ożywia fi rmy z Dalekiego Wschodu 
i Północnej Ameryki. Sytuację może nieco poprawiać stosunkowo szybki 
wzrost obserwowany na wschodzie kontynentu, jednak ze względu na ogrom-
ną różnicę w skali gospodarek Europy zachodniej i środkowo-wschodniej, 
zjawisko to nie jest w stanie zapobiec redukcji gospodarczej roli kontynentu 
na świecie. Nawet obecny kryzys gospodarczy, choć wywołany kryzysem fi -
nansowym na rynku amerykańskim, wydaje się dotykać Europę co najmniej 
w takim samym stopniu, jak Amerykę. Czy więc kreatywna i innowacyjna 
Europa może być jednym z centrów rozwoju świata w XXI wieku? Odpo-
wiedź pesymistyczna zabrzmi: z pewnością nie.

Europa swoje wielkie czasy już przeżyła – działo się to w XIX wieku (por. 
rys.1). W roku 1820 Azja, zamieszkana przez 68% ludności ówczesnego świa-
ta, wytwarzała niemal 60% światowego produktu brutto. Była więc kontynen-
tem-gospodarczą superpotęgą, z którą z trudem mogła mierzyć się Europa 
(32% PKB świata), a pozostałe kontynenty, w tym zwłaszcza Ameryka Pół-
nocna, w praktyce w ogóle się nie liczyły. Oczywiście Europa znaczyła znacz-
nie więcej w światowej polityce, ale centrum globalnej gospodarki znajdowało 
się na wschodzie – w Indiach i Chinach. Wiek XIX był jednak bez wątpienia 
wiekiem Europy. Nowe idee ekonomiczne i społeczne, rozprzestrzeniające się 
w Europie, doprowadziły do demontażu struktur społeczeństwa feudalne-
go. Powstały warunki do rozwoju rynku i przedsiębiorczości, do akumulacji 
przez prywatnych ludzi bogactwa, do badań naukowych i postępu technicz-
nego. Prawo dobrze chroniło prywatną własność, gwarantując możliwość 
bezpiecznego oszczędzania i inwestowania, oraz dawało obywatelom swo-
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bodę myśli, działalności i wypowiedzi, a państwo zapewniało skuteczny wy-
miar sprawiedliwości oraz stabilny pieniądz. W rezultacie tego następował 
systematyczny awans Europy na gospodarczej mapie świata. W roku 1900 
kontynent był ekonomiczną superpotęgą, wytwarzającą 47% PKB świata, 
a udział Azji spadł do 28% i ciągle się obniżał. Jednocześnie do grona potęg 
dołączyła Ameryka Północna (18% PKB świata z obserwowaną silną tenden-
cją wzrostową).

A. Udział kontynentów w ludności świata
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B. Udział kontynentów w PKB świata
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Rysunek 1. Udział kontynentów w ludności i PKB świata, 1800-2005

Źródło: Maddison, 2003
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Wśród najważniejszych czynników, które zdecydowały o wielkim awansie go-
spodarczym Europy w wieku XIX należy przede wszystkim wymienić trzy:

• Eksplozję ekonomiczną i demografi czną,
• Dominację gospodarczą, technologiczną, polityczną na świecie (do roku 

1900),
• Innowacyjność – w tym zakresie poczynając od lat 1870-tych Europa była 

stopniowo doganiana przez Amerykę, ale około 1900 miała nadal wiodą-
ca pozycję (spośród 30 Nagród Nobla w dziedzinie nauk ścisłych, przy-
znanych w latach 1901-1910, aż 29 trafi ło do uczonych ze Europy, a tylko 
1 do uczonego z USA; w Europie dokonywano też przygniatającej większo-
ści wszystkich najważniejszych wynalazków technicznych). 

Wiek XX okazał się jednak okresem dla Europy bardzo złym. Około roku 1950, 
po zakończeniu wojen światowych, PKB na głowę mieszkańca naszego konty-
nentu spadł do 45% poziomu amerykańskiego, a Stany Zjednoczone stały się 
największą potęgą fi nansową, gospodarczą, polityczną i militarną globu. Mimo 
pewnej poprawy sytuacji, odnotowanej w stosunku do Ameryki Północnej dzięki 
sukcesom integracyjnym zachodniej części kontynentu, w ciągu XX wieku rola 
Europy w światowej gospodarce systematycznie spadała. W roku 2006 PKB Eu-
ropy stanowił już tylko 23% światowego PKB, podczas gdy udział Azji wzrósł 
do 42%, a udział Ameryki Północnej wynosił 23%.

Ludność
(świat=100%)

PKB 
wg parytetu 

siły nabywczej
(świat=100%)

PKB per capita 
wg parytetu 

siły nabywczej 
(świat=100%)

1820 1900 2006 1820 1900 2006 1820 1900 2006
Azja 68% 56% 59% 59% 28% 43% 87% 50% 73%

Ameryka 
Płn. 2% 6% 7% 3% 18% 23% 150% 300% 329%

Europa 
(z Rosją) 22% 27% 11% 32% 47% 23% 145% 174% 209%

Tab.1. Ludność i PKB w Azji, Ameryce Północnej i Europie 1820-2006

Źródło: World Bank, 2007; Maddison, 2003.

Główne czynniki, które przyczyniły się do takiego obniżenia roli Europy 
to wojny światowe, czasowy triumf totalitaryzmów (w zachodniej części kon-
tynentu do roku 1945, w części wschodniej do 1989) oraz wieloletni podział 
wywołany istnieniem żelaznej kurtyny. Nałożyły się na to jednak również 
z czasem rosnące problemy demografi czne, niski stopień przedsiębiorczości 
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i – być może – nadmiernie rozwinięte, kosztowne i niedostosowane do po-
trzeb i wymogów współczesnego świata instytucje państwa opiekuńczego. 
Z jednej strony ich istnienie wiąże się z ogromnymi kosztami, przekła-
dającymi się na wysokie podatki, które płaci większość Europejczyków, 
z drugiej zaś nadmiernie rozbudowane państwo opiekuńcze może zabijać 
inicjatywę swoich obywateli, składając niemożliwe do zrealizowania obiet-
nice pełnego rozwiązania za nich znacznej części problemów i zapew-
nienia pełnego bezpieczeństwa socjalnego. Prowadzi to do ogromnych 
napięć i konfliktów społeczno-politycznych, zwłaszcza w momencie gdy 
rządy usiłują wycofać się z części tych obietnic (np. odnośnie utrzymania 
szczodrego, niemożliwego do sfinansowania systemu emerytalnego).

Niestety, mimo ponownego zjednoczenia gospodarczego i politycznego 
kontynentu po upadku Muru Berlińskiego, najważniejsze problemy kon-
tynentu pozostają nierozwiązane. Europa jest nadal kontynentem na któ-
rym utrzymują się potężne różnice w poziomie rozwoju gospodarczego 
(por. rys.2). Relacja poziomów PKB na głowę mieszkańca najuboższej 
Mołdawii i najzamożniejszego Luksemburga miała się w roku 2007 jak 
1:36 (przy pomiarze bazującym na parytecie siły nabywczej walut; przy 
użyciu bieżących kursów walutowych relacja ta wzrasta do 1:110).

Rysunek 2. PKB na głowę mieszkańca państw europejskich (według parytetu siły nabywczej, średnia równa 100%)

Źródło: Eurostat, Bank Światowy

PKB per capita 
wg PPP
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Europa ustępuje również Azji i Ameryce Północnej pod względem konku-
rencyjności i dynamizmu rozwojowego. W ciągu minionych 15 lat Europa 
była najwolniej rozwĳ ającym się kontynentem świata (por. rys.3). Działo się 
tak pomimo zjednoczenia gospodarczego, które powinno zaowocować przy-
spieszeniem rozwoju i mimo poprawy sytuacji gospodarczej na wschodzie 
kontynentu. Czynnikami decydującymi okazały się jednak: mała aktywność 
ekonomiczna obywateli, niska innowacyjność, braki systemu edukacyjnego, 
słabe związki gospodarki z nauką, wreszcie wysokie podatki.
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Europa AzjaAfryka Ameryka

Południowa
Australia Ameryka 
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Rysunek 3. Średnioroczny wzrost PKB, 1990-2005 Źródło: IMF Źródło: IMF

Receptą na kłopoty miały być dość naiwne zalecenia strategii lizbońskiej. Na-
iwne, bowiem w ferworze politycznych negocjacji (dotyczących tego, co wolno 
zapisać, a na co kraje członkowskie się nie godzą) z dokumentu zniknęła rze-
telna analiza sytuacji i jasno wskazany kierunek pożądanych zmian. To, czego 
naprawdę zabrakło w strategii lizbońskiej, to stwierdzenie zasadniczego faktu: 
przyczyną gospodarczych kłopotów Europy nie jest zbyt niski poziom publicz-
nych wydatków na badania naukowe, ale rzecz znacznie głębsza – kryzys za-
ufania do instytucji, perspektyw wzrostu i funkcjonowania rynków.

Dynamika 
PKB 

(1991-2006)

Stopa 
oszczędności 

(2006)

Wyprodukowane 
fi lmy (2005)

Śmiertelność 
niemowląt 

(2006)

Użytkownicy 
internetu 
(na tys. 

mieszk.,2005)

Europa 1,8 21,6 1233 7,2 332
Azja 5,2 37,9 2178 40,7 93
Afryka 2,1 14,4 53 81,0 46
Ameryka Płd. 2,7 18,6 225 26,2 156
Ameryka Płn. 3,9 16,2 885 9,8 409
Australia 3,8 20,5 27 5,0 598

Tab. 2. Europa na tle innych kontynentów (wybrane dane) Źródło: World Bank, 2007
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Gdzie zatem leżą prawdziwe problemy kłopotów? Jest ich niewątpliwie kilka. 
Po pierwsze, we współczesnej globalizującej się gospodarce nie bardzo jest 
miejsce na tradycyjnie lubiany przez wiele krajów kontynentalnej Europy pro-
tekcjonizm. Jeśli chce się wyhodować u siebie ekspansywne, wydajne, wielkie 
ponadnarodowe koncerny – trzeba stworzyć do tego odpowiednie warunki. 
A odpowiednie warunki są tworzone przez sprawne, działające bez nadmiernej 
biurokratycznej interwencji, zliberalizowane i otwarte w skali całej Unii Eu-
ropejskiej rynki. W niektórych dziedzinach udało się osiągnąć poprawę – ale 
na kluczowym dla współczesnego rozwoju polu usług, rynek unĳ ny jest wciąż 
posegmentowany i podzielony barierami, a opór przed zmianami ogromny. 
Po drugie, całkowitej przebudowie i modernizacji musi ulec system europej-
skiego państwa opiekuńczego, zbyt kosztowny (poprzez wysokie podatki ude-
rza to w konkurencyjność), zniechęcający do poszukiwania pracy, oferujący 
ludziom niemożliwe do realizacji obietnice. 
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Rysunek 4. Prognozy demografi czne dla Europy Źródło: ONZ

Głównym czynnikiem, który czyni ten system niemożliwym do sfi nansowa-
nia jest zmiana struktury demografi cznej Europy. A głównym problemem, 
który jest do przezwyciężenia, jest niezdolność polityków do powiedzenia 
swoim narodom: europejskiego państwa opiekuńczego w obecnym kształcie 
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po prostu nie da się utrzymać, ludzie muszą się z tym pogodzić i wziąć więk-
szą część odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo ekonomiczne w swo-
je ręce. No i wreszcie problem trzeci, który musi być rozwiązany, również 
związany z demografi ą. Zachodnia Europa potrzebuje nowych pracowników 
(Polska też za 10-15 lat znajdzie się w podobnej sytuacji). A skoro tego pro-
blemu nie da się rozwiązać bez imigracji, należy nauczyć się zgodnie żyć 
w społeczeństwie tak zróżnicowanym kulturowo, jak w Północnej Ameryce.

Słowem, Europa stoi w obliczu potężnych problemów. Nie jest ani tak wy-
dajna, nowoczesna i przedsiębiorcza jak Ameryka, ani tak konkurencyjna 
i pracowita jak Chiny. Ma ogromne problemy strukturalne, oraz stoi przed 
trudnym zadaniem stawienia czoła niekorzystnym trendom demografi cz-
nym. Europa się starzeje, a jednocześnie nie potrafi  absorbować imigrantów 
tak łatwo jak to robią USA. Europejskie państwo zabĳ a przedsiębiorczość 
nadmiernymi podatkami – ale nie bardzo umie je zmniejszyć, bo nie byłoby 
wtedy w stanie spełnić oczekiwań socjalnych swoich obywateli. Ma oczywi-
ście także swoje atuty, w tym zwłaszcza różnorodność i bogactwo kulturowe, 
które – dobrze wykorzystane – powinno promować innowacyjność i otwar-
tość na procesy globalizacji. Ale, jak na razie, nie umie swoich atutów wła-
ściwie wykorzystać, tracąc stopniowo swoją pozycję na gospodarczej mapie 
świata.
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Warunki kreatywności 
i innowacyjności 

dla Europy i Polski

Abstrakt

Po krótkim wprowadzeniu odnoszącym się do rewolucji informacyjnej i go-
spodarki opartej na wiedzy, artykuł podejmuje kwestie końca neoliberalizmu 
i nowej futurologii, dalekowschodniego podejścia do kreatywności i innowa-
cyjności, oraz zagadnień krytycznych w wykorzystaniu technik informacyj-
nych i rozwoju cywilizacji wiedzy w warunkach polskich. Zakończenie zawie-
ra wnioski dotyczące warunków kreatywności w Polsce, zwłaszcza w aspekcie 
regionalnym.

1. Wprowadzenie

Zanim spróbujemy odpowiedzieć na pytania, czy Unia Europejska może stać 
się demiurgiem kreatywnej i innowacyjnej Europy, czy Polska oraz w szcze-
gólności Małopolska mogą w tym wziąć udział, trzeba głębiej spojrzeć 
na różne aspekty kreatywności. Zdefi niowana w strategii lizbońskiej myśl 
strategiczna Unii Europejskiej zakłada promocję kreatywności i innowacyj-
ności, opartą na wykorzystaniu silnie fi nansowanej nauki (zarówno przez 
rządy jak i ze źródeł prywatnych) oraz na skutecznej promocji technik społe-
czeństwa informacyjnego. Polska w obu tych kwestiach jest na szarym końcu 
(dwie-trzy pozycje od końca) Unii Europejskiej, rządowe fi nansowanie nauki 
w Polsce jest na poziomie średniej afrykańskiej, nie europejskiej. Wydaje się 
zatem, że nic się nie da w Polsce zrobić (chyba, że samorządy regionalne wezmą 
sprawę w swoje ręce) bez zasadniczych zmian rozumienia pewnych pojęć. O tych 
zmianach piszę głównie w tym artykule, pozostawiając odpowiedzi na zary-
sowane wyżej pytania do wniosków.

Zmiany pojęciowe w końcu XX i początkach XXI wieku są tak głębokie, 
że wymagają też zupełnie nowego spojrzenia w przyszłość. 

Wprawdzie samo pojęcie prognozowania zostało zakwestionowane przez 
tezy o końcu historii oraz doktrynę neoliberalną, ale jasne jest dzisiaj, że doktry-
na ta straciła swe znaczenie po rewolucji informacyjnej, na początku nowej epoki 
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różnorodnie zwanej społeczeństwem usługowym, poprzemysłowym, informacyj-
nym, sieciowym, gospodarką opartą na wiedzy czy cywilizacją wiedzy. 

W tej nowej epoce, decyduje kreatywność i innowacyjność; ale wie o tym dobrze-
nia Europejska, także Ameryka Północna, wiedzą też dobrze i pracują nad tym 
cywilizacje dalekowschodnie. Zanim więc ocenimy szczegółowe szanse Europy 
i Polski, powinniśmy zapoznać się z tym, co szykują inni.

Dalej przedstawię w wielkim skrócie to, co robiłem przez trzy lata w Ja-
ponii, pracując właśnie nad zagadnieniami kreatywności. Później omówimy 
uwarunkowania ogólne, w Polsce – katastrofalne. Dalej przedstawię ocenę 
zagadnień krytycznych w wykorzystaniu technik informacyjnych i budowie cy-
wilizacji wiedzy w warunkach polskich. Na koniec spróbuję odpowiedzieć 
na zarysowane na wstępie pytania. 

2. Kryzys neoliberalizmu i nowa futurologia

Przez neoliberalizm rozumiem tu przyjęte na świecie znaczenie tego sło-
wa, ideologię opartą na wierze w niezawodność prywatyzacji i uniwer-
salne zalety wolnego rynku, nie jego zaściankowe interpretacje polskie 
(np. jakoby neoliberalizm został wymyślony przez uwłaszczającą się no-
menklaturę postkomunistyczną), jakie niedawno pojawiły się znów w pol-
skich mediach.

Kryzys neoliberalizmu w stylu Miltona Friedmana (który na nienowe 
pytanie „Co robić?” odpowiedział „prywatyzować, prywatyzować, jeszcze 
raz prywatyzować!”) jest dzisiaj powszechnie obserwowany na świecie, 
zob. np. (Klein, 2007), (Krugman, 2007). Nikt przy tym nie wątpi – na-
wet Chińczycy od czasów Deng Xiao Pinga – że rynek jest skutecznym 
i odpornym mechanizmem równoważenia gospodarki, który trudno za-
stąpić; tyle tylko, że wolny rynek jest utopią, na rynkach wysokiej techniki do-
minuje oligopol, a w warunkach gospodarki opartej na wiedzy hasła neolibera-
lizmu stały się ideologiczną przykrywką dla praktyk monopolistycznych lub 
oligopolistycznych oraz usprawiedliwieniem wzrostu nierówności społecznych 
i prywatyzacji wiedzy. 

Doktryna neoliberalna stanowiła ideologiczny fundament kapitalizmu w czasach 
poprzedzających oraz w trakcie początków rewolucji informacyjnej, czyli w latach 
1970-2000; jej wielki sukces wiąże się z Polską i jej rolą w rozpadzie systemu ko-
munistycznego. 

Ale to właśnie przykład Polski wykazuje, obok sukcesów, także głębokie wady 
terapii szokowej, podstawowej strategii doktryny neoliberalnej: 

• zniszczenie rodzimego przemysłu wysokiej techniki, 



Warunki kreatywności i innowacyjności dla Europy i Polski

65

• ogromny wzrost nierówności społecznych, 
• marginalizację pracowników byłych PGR, 
• pauperyzację systemu nauki w Polsce. 

Jest wiele znaków końca doktryny neoliberalnej – takich jak fakt, że nawet Francis 
Fukuyama wycofał się ze swej koncepcji końca historii, czy też niedawna interwen-
cja Federal Reserve (na skalę 29 miliardów dolarów, ratowanie banku Bear Stearns) 
na rynku kapitałowym. 

Jednak najważniejszy jest fakt, że w bieżącym okresie zaawansowanej rewolucji in-
formacyjnej, gdy wiedza staje się decydującym zasobem produkcyjnym (zawsze była, ale 
nigdy w tym stopniu, co dzisiaj), następuje też zachwianie podstawy tej doktryny: klasycz-
nego uzasadnienia sensowności prywatyzacji. Wiąże się ono z pojęciem tragedii wspólnoty, 
np. nadmiernego zużycia trawy na wspólnym pastwisku gminnym: lepiej sprywaty-
zować to pastwisko, bo prywatny właściciel będzie o nie lepiej dbał. Tyle tylko, że za-
kładamy tu degradowalność każdego zasobu, np. trawy, to jest jego zużycie ze wzrastają-
cym użyciem; ale założenie takie nie obowiązuje w stosunku do wiedzy. 

Wiedza nie jest zasobem degradowalnym, jej wspólne użycie ją powiększa, nie 
zmniejsza; zatem lepiej dla społeczeństwa, jeśli wiedza pozostaje dobrem wspólnym. 
Natomiast wielkie korporacje mają wszelkie motywacje do tego, aby sprywatyzować 
wiedzę, która pozostawała dotąd dobrem wspólnym. Oczywiście, trzeba zacho-
wać fi nansowanie i motywacje ekonomiczne dla tworzenia wiedzy; ale, jak to za-
uważył Laurence Lessig (2004), cały trend wzmacniania praw autorskich ponad 
rozsądne granice nie jest niczym innym, tylko sposobem wzmocnienia oligopolistycz-
nej dominacji wielkich korporacji, prywatyzujących intensywnie wiedzę już od paru 
dziesiątków lat, co widoczne jest najlepiej np. na rynkach lekarstw.

Stąd też można spodziewać się, że po rewolucji informacyjnej, gdy wiedza 
staje się coraz powszechniej podstawowym zasobem produkcyjnym, dojdzie 
do nowego podstawowego konfl iktu społecznego o własność wiedzy: pomiędzy 
dążeniem do jej jak najpełniejszej prywatyzacji a obroną jej publicznej wła-
sności, pomiędzy oligarchią i netokracją a demokratyczną wolnością i równością 
szans. Neoliberalizm (rynek jako cel) staje się więc ideologią oligarchii, klasyczny 
liberalizm (rynek jako narzędzie) broni wolności i równości szans.

Tak więc neoliberalizm, który odniósł sukcesy promując rewolucję informacyjną 
(a ta wspierała neoliberalizm, poprzez robotyzację produkcji pozbawiając znaczenia 
takie hasła, jak dyktatura proletariatu), jednocześnie przygotował swój własny koniec, 
gdyż doprowadził do gospodarki opartej na wiedzy i jej nowych konfl iktów, czyniących 
neoliberalizm bądź to przestarzałym, bądź po prostu ideologią oligarchii.

Inny aspekt doktryny neoliberalnej, jej krytyka wszelkiego planowania, pro-
gnozowania i futurologii, stracił swe znaczenie niejako samorzutnie. Wielkie 
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korporacje same muszą prognozować i planować, a skoro te słowa nabrały nega-
tywnego zabarwienia ideologicznego, przeto wynalazły nowe słowa o podobnej 
treści: zamiast planowanie, mówi się dzisiaj roadmapping, zamiast prognozowanie, 
mówi się dzisiaj foresight. Oczywiście, upraszczam tu znacznie, ze względu na ob-
jętość wypowiedzi, te pojęcia, które niosą też pewne nowe treści; dzisiaj jednak 
nikt nie ma wątpliwości, że futurologia jest też potrzebna. Tyle tylko, że musi ulec ona 
zasadniczej zmianie, uwzględnić głębokość zmian pojęciowych, które dokonywały się – 
i nadal dokonują – wraz z rewolucją informacyjną.

Istotą nowej futurologii jest wymaganie, aby dostrzegała ona oraz wykorzystywała 
zmiany pojęciowe, jakie wprowadza ze sobą rewolucja informacyjna. Zmiany te to przej-
ście od widzenia świata jako wielkiego zegara czy mechanizmu, znamiennego dla epoki 
cywilizacji przemysłowej, do postrzegania świata jako wielkiego systemu chaotycznego, 
w którym wszystko płynie i wszystko może się zdarzyć, częste są procesy lawinowe czy 
huraganowe (zob. Wierzbicki i Nakamori, 2006). 

Nowe podejście do prognozowania zakłada podstawowe rozróżnienie po-
między przewidywaniem a konstruowaniem przyszłości. Czynności te różnią 
się zasadniczo: przewidywanie odpowiada na pytanie, co prawdopodobnie się 
zdarzy, konstruowanie – na pytanie, co mogłoby się zdarzyć. Argument, że kon-
struowanie przyszłości to sprzeczność wewnętrzna, jest chybiony; wiele na-
szych czynności ma charakter konstruowania przyszłości, np. budując dom 
konstruujemy przyszłość. 

W odniesieniu do zarządzania ryzyka, podstawową metodą jest konstruowanie 
alternatywnych scenariuszy przyszłości i naszych działań, jeśli one się zdarzą. 
Oczywiście, można się pomylić i nie uwzględnić zdarzenia wysoce nieprawdopo-
dobnego; ale metoda konstrukcji alternatywnych scenariuszy jest podstawowym 
narzędziem także np. w przygotowywaniu wizji rozwojowych dużych korporacji 
międzynarodowych, i wygrywają na rynku te korporacje, które opracują bardziej traf-
ne scenariusze i je konsekwentnie wykorzystają. Tak więc neoliberalna argumentacja 
przeciw prognozowaniu niezgodna jest nawet z praktyką działania rynkowego.

3. Dalekowschodnie podejście do 
kreatywności i innowacyjności

Zdając sobie sprawę z rewolucji informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy, Ja-
pończycy podjęli kwestię kreowania wiedzy w organizacjach (Nonaka i Takeu-
chi, 1995). Wyrazem tej teorii jest np. spirala SECI. 

W istocie chodziło o podkreślenie specyfi cznego, kolektywistycznego i japoń-
skiego wzorca kreatywności (w odpowiedzi na zarzuty Zachodu, że kolektywi-
styczna kultura dalekowschodnia nie może być kreatywna). Znacznie później 
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zwróciłem uwagę (Wierzbicki i Nakamori, 2005), że wprawdzie spirala SECI 
ma cechy nowe i pewne cechy specyfi cznie japońskie, to jednak:

• problem organizacyjnego, grupowego tworzenia wiedzy nie jest nowy i był 
podejmowany wcześniej na Zachodzie (burze mózgów, Osborn, 1957);

• spirale organizacyjnego tworzenia wiedzy są przykładem mikroteorii kre-
owania wiedzy (jako przeciwstawienia do fi lozofi cznych makroteorii kreowa-
nia wiedzy, np. Kuhna czy Poppera, nowszych np. Motyckiej)

• motywowane interesem grupy organizacyjne kreowanie wiedzy ma zupełnie inny 
charakter, niż motywowane głównie interesem indywidualnym akademickie kreowa-
nie wiedzy, dla którego też można opracować mikroteorie jego kreowania;
Wszystkie takie mikroteorie można porządkować w tzw. przestrzeni twórczej, 

rozróżnić wśród nich potrójny heliks akademickiego kreowania wiedzy, próbować 
łączyć akademickie i organizacyjne kreowanie wiedzy w modelu Nanatsudaki 
(siedem wodospadów, Wierzbicki i Nakamori, 2006, 2007) itp.

Jaki jest pożytek z takich teorii? Oczywiście, głębsze zrozumienie różno-
rodności i złożoności procesów kreowania wiedzy, ale co ponadto?

Można tu wymienić dwie kwestie zasadnicze dla japońskich uczelni pro-
wincjonalnych:
• jak wspomagać kreatywność własnych studentów i młodych pracowników, 

szczególnie w zakresie technology creation?
• jak oddziaływać na kreatywność oddalonego od centrum regionu Japonii 

(np. prefektura Ishikawa, której stolicą jest Kanazawa)?
Dla obu kwestii można próbować wyciągać wnioski z przedstawionych wy-
żej teorii. Wnioski takie dotyczą np.:

• ankietyzacji warunków kreatywności, badania problemów krytycznych za 
pomocą rankingu wielokryterialnego;

• systemu wspomagania gospodarki wiedzą i kreatywności dla uczelni;
• konstrukcji lokalnych ontologii (np. dla knowledge science) oraz tzw. agenta 

hermeneutycznego (ułatwiającego własny ranking długich list wyników po-
wszechnie dostępnych przeglądarek sieciowych);

• lepszych metod organizacji burzy mózgów, debaty, etc.

4. Zagadnienia krytyczne w wykorzystaniu technik 
informacyjnych i rozwoju cywilizacji wiedzy 
w warunkach polskich

Nie tylko sama wiedza jest ważna, istotne jest też jej współtworzenie i wy-
korzystanie. Powszechne na świecie jest przekonanie, że nadchodząca epoka 
będzie się charakteryzowała ogromną różnorodnością i bogactwem oferty 
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rozwiązań technicznych oferowanych przez rynek. Jak się orientować w tej 
różnorodności? Orientacji takiej nie zapewni wyłącznie rynek, gdyż producenci 
są oczywiście skłonni do prywatyzacji wiedzy, promocji tylko swoich pro-
duktów.

Oczywiście zatem, Polsce potrzebne są własne badania, zorientowane za-
równo na kształcenie (w uczelniach), jak i rozwój podstawowy (w instytutach 
PAN), jak wreszcie na zastosowania administracyjne i lokalne (w państwo-
wych instytutach badawczych, czy będą się one zwały jednostkami badaw-
czo-rozwojowymi, czy też państwowymi instytutami naukowymi). 

Doświadczenia różnych krajów podsumowane przez OECD wskazują, 
że wobec rosnącej różnorodności rozwiązań technicznych niezbędna jest też 
różnorodność i bogactwo systemu innowacyjności – powinniśmy zatem utrzy-
mać, co najwyżej wzbogacać i wzmacniać trójczłonowy system badań naukowych 
w Polsce, a nie dążyć do jego uproszczenia lub urynkowienia za wszelką cenę. Ob-
serwowane obecnie takie trendy w Polsce nie oznaczają bynajmniej poprawy, 
a wynikają raczej z rażącego niedofi nansowania tego systemu, oznaczają działania 
niezgodne z trendami światowymi czy europejskimi, w szczególności z de-
klaracją lizbońską Unii Europejskiej.

Tu uwaga o niedofi nansowaniu rodzimej nauki. Zaczęło się to od decyzji 
rządu w 1991 roku o zmniejszeniu budżetowego fi nansowania nauki z 1,2% 
PKB do 0,7% PKB (to dane przybliżone, cytuję z pamięci, ale byłem wtedy 
członkiem KNB i jednym z inicjatorów protestu przeciw takiemu posunięciu 
– protestu nieskutecznego wobec traktowania nauki i wiedzy jako zwykłego 
towaru przez ówczesnego ministra fi nansów).

Dzisiaj fi nansowanie to spadło w skali względnej jeszcze niżej (budżetowe 
do 0,33% PKB w roku 2007), a efektem jest pauperyzacja – w skali europejskiej 
– systemu nauki w Polsce, wyrażająca się w skłonności do emigracji wielu zdol-
nych, młodych Polaków oraz w wielu innych oznakach zapaści w systemie 
nauki i szkolnictwa wyższego. Jednym ze skutków tej pauperyzacji jest prze-
sunięcie punktu ciężkości fi nansowania nauki na badania podstawowe i teo-
retyczne – nie po to, aby były one uprzywilejowane, ale w obronie chociażby 
wartości podstawowych w nauce. W rezultacie, na badania stosowane w Pol-
sce przeznacza się znacznie mniejsze sumy – zarówno w skali względnej, jak 
zwłaszcza bezwzględnej – niż średnio w krajach Unii Europejskiej (fi nanso-
wanie nauki przez państwo zmalało od roku 1991 czterokrotnie w odniesie-
niu do PKB, fi nansowanie badań stosowanych – ponad sześciokrotnie).

Moje własne badania statystyczne (stymulowane przez mój udział w pra-
cach OECD i oparte na danych OECD) wskazują na silną zależność statystycz-
ną poziomu fi nansowania badań stosowanych przez przemysł i rynek od poziomu 
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fi nansowania badań (łącznie stosowanych i podstawowych) z budżetu w różnych 
krajach świata: bardzo istotna statystycznie regresja liniowa, ze współczyn-
nikiem wzrostu ponad 3-krotnym, ale ujemnym wyrazie wolnym, czyli o sil-
nym charakterze progowym: niezbędne są wydatki z budżetu powyżej ok. 
0,6% PKB, aby taka zależność się ujawniła. 

Wniosek: budżetowe fi nansowanie badań w Polsce jest tak niskie, że znajdujemy 
się poniżej progu cywilizacyjnego, powyżej którego funkcjonują normalne me-
chanizmy systemów innowacyjności w innych krajach świata. 
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Rys. 1. Zależność statystyczna (regresja liniowa ważona przez rozmiar PKB) pomiędzy 
B+R-P(państwo) a B+R-K(prywatne) w danych OECD o fi nansowaniu nauki w krajach rozwiniętych

Trudno zatem mówić, że w Polsce mamy przesunięcie fi nansowania w kie-
runku badań podstawowych i teoretycznych – mamy raczej katastrofalne, pau-
peryzujące naukę niedofi nansowanie całego systemu, zaczynające się od rażących 
błędów w początkowym okresie transformacji systemowej, błędów popeł-
nionych w okresie, gdy inne kraje już szykowały się do gospodarki opartej 
na wiedzy. Późniejsze deklaracje kolejnych rządów polskich o sprostaniu wy-
maganiom deklaracji lizbońskiej Unii Europejskiej i podniesieniu fi nansowa-
nia nauki do poziomu średniej europejskiej pozostały pustymi deklaracjami.

Z drugiej strony należy przypomnieć, że Polska ma znakomite tradycje 
i wysoki poziom zarówno badań w dziedzinie informatyki oraz technik in-
formacyjnych (automatyki, elektroniki, robotyki, telekomunikacji itp.), jak 
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i kształcenia w tych dziedzinach, np. w programowaniu komputerów. Przy 
rażącym niedofi nansowaniu systemu badań naukowych, proporcje fi nansowania na-
uki w Polsce są oczywiście przesunięte w kierunku fi nansowania badań podstawo-
wych i dla potrzeb kształcenia, co powoduje, że względnie słabiej rozwinięte są prace 
zorientowane na zastosowania administracyjne czy lokalne (regionalne). 

Ta anomalia może być jednak wykorzystana jako szansa: dodatkowe fi nanso-
wanie, zwłaszcza z funduszy europejskich, powinno być skierowane na wzmocnienie 
więzi pomiędzy administracją i małą przedsiębiorczością lokalną a badaniami sto-
sowanymi w dziedzinie wykorzystania nowych możliwości technik informacyjnych. 
Badania podstawowe też powinny być nakierowane na takie przyszłe zastoso-
wania. Szans takich zastosowań jest wiele i wymienimy tu tylko kilka: 
• obliczenia sieciowe i gridowe, 
• komercja i usługi sieciowe, a zwłaszcza kwestia ich bezpieczeństwa i zaufania, 
• zagadnienia odkrywania wiedzy w danych oraz wspomagania decyzji, 
• różnorodne usługi sieciowo-informacyjne, 
• problematyka wspomagania kreatywności.

5. Zakończenie 

Przedstawimy tu najpierw krótkie wnioski ogólne, potem przejdziemy 
do prób odpowiedzi na pytania zarysowane na wstępie.
1. W epoce po rewolucji informacyjnej, kiedy wszystko płynie i wszystko się może 

zdarzyć, prognozowanie przyszłości jest na pewno trudniejsze, ale też 
bardziej potrzebne. Dla dobrego prognozowania niezbędne jest jednak 
wnikliwe rozumienie charakteru rewolucji informacyjnej. W nowej futuro-
logii prognozowanie przyszłości będzie obejmować zarówno przewidywanie, jak 
zwłaszcza konstruowanie przyszłości.

2. Neoliberalizm przygotował swój własny koniec, gdyż doprowadził do gospodar-
ki opartej na wiedzy i jej nowych konfl iktów, czyniących neoliberalizm bądź 
to przestarzałym, bądź po prostu ideologią oligarchii.

3. W Polsce, niestety, neoliberalizm doprowadził do rażącej pauperyzacji systemu 
nauki, swoistej zapaści głodowej tego systemu (ludzie nauki przeżyją, system na-
uki tego nie wytrzyma).

4. Mimo to, mamy wciąż możliwości wykorzystania technik informacyjnych w pol-
skich warunkach lokalnych i regionalnych, wymagające jednak skierowania fi -
nansowania np. z funduszy Unii Europejskiej na realizację takich możliwości. 

5. Wiedzę o inicjatywach japońskich można przenieść do Europy i Polski. Przykład: 
narzędzia zarządzania wiedzą są drogie na rynku, mogą sobie na nie pozwolić 
tylko bogate, wielkie fi rmy. Ale wykorzystując wiedzę w tym zakresie oraz 
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oprogramowanie F/OS, można stworzyć zestaw narzędzi tanich, przeka-
zać je lokalnym uczelniom, aby rozpowszechniały wiedzę o nich w odle-
głych od centrum regionach. Zadanie takie podjął już Instytut Łączności.

Na pytanie, czy Unia Europejska może stać się demiurgiem innowacyjnej i kre-
atywnej Europy, mamy już oznaki odpowiedzi pozytywnej: sześć najbardziej roz-
winiętych krajów Europy (włączając w to kraje takie jak Szwecja czy Finlan-
dia) uzyskało już poziom jakości życia obywateli (nie myląc go z poziomem 
PKB na jednego mieszkańca) należący do najwyższych na świecie, wyższy 
od Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

Natomiast Polska robi wszystko, aby się tej tendencji europejskiej prze-
ciwstawić, aby wzorować się raczej na neoliberalnej tradycji Stanów Zjed-
noczonych. Na pytanie, czy Polska może włączyć się w ten trend europejski, 
trzeba więc dzisiaj odpowiedzieć negatywnie: dopóki rząd Polski nie zwiększy 
przynajmniej czterokrotnie nakładów państwa na badania i rozwój, uzyskując dla 
Polski przynajmniej średnią europejską, nie mamy szans na udział w kreatywności 
europejskiej.

Przeciwdziałać temu mogą, wykorzystując fundusze strukturalne, sa-
morządy regionalne. W celu wspierania innowacyjności lokalnej, powinny 
one wykorzystać sojusze z lokalnymi uczelniami – zarówno państwowymi jak 
i niepaństwowymi – oraz jednostkami badawczymi – zarówno PAN jak i JBR 
– dla wykorzystania rozmaitych szans niezbyt kosztownych rozwiązań technik 
informacyjnych, oraz polskich specjalności wśród tych technik: usług sieciowych, 
bezpieczeństwa i zaufania, wspomagania decyzji i kreatywności, zarządzania 
wiedzą itp. Znamiennym przykładem takiej inicjatywy regionalnej wy-
przedzającej decyzje rządowe były ostatnio decyzje kilku województw 
w sprawach bezpiecznych sieci informacyjnych dla policji i administracji 
wobec zbliżających się piłkarskich rozgrywek Euro. 
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1. Sens pytań o kreatywność: środek 
do konkurencyjności czy cel samoistny?

Pytanie o kreatywność i innowacyjność, czyli o zdolność tworzenia nowych 
idei, rzeczy i instytucji jest coraz powszechniej zadawane na wszystkich kon-
tynentach. W Stanach Zjednoczonych szuka się nowych metod kształcenia, 
bo Amerykanów obawą napawają sukcesy azjatyckich uczniów i studentów 
w matematyce i fi zyce, znacznie lepsze niż własnej młodzieży, nawet w do-
brych szkołach prywatnych w USA. Dyscyplina, stała repetycja, trudne for-
malne testy oraz niesamowity trening pamięci to recepta Azjatów, a zwłasz-
cza Chińczyków na wymuszanie na swej młodzieży maksymalnego wysiłku 
w opanowaniu kanonów wiedzy nazywanej ścisłą. Amerykanie niepokoją się, 
że ich luźne podejście łączące naukę z zabawą, zachęcające do samodzielne-
go myślenia, a nie tylko do naśladowania mistrzów, nie wytrzymuje konku-
rencji ze sztywnym systemem edukacji w Japonii, Korei, na Tajwanie i oczy-
wiście w wielkich Chinach kontynentalnych. Z drugiej strony w Azji uważnie 
śledzi się osiągnięcia nauki i szkolnictwa na Zachodzie, o czym świadczy 
choćby tzw. Szanghajski Ranking Uczelni wyższych świata opracowany 
z myślą o systematycznym monitorowaniu najbardziej twórczych instytucji 
i osób w nauce światowej, który zawstydził Europę Zachodnią i niemal zu-
pełnie znokautował Europę Środkowo-Wschodnią, w tym także Polskę. Azja-
ci martwią się, że ich młodzież jest mało samodzielna w myśleniu, chociaż 
świetnie sobie radzi tam, gdzie wystarczy kopiować wzorce dawnych i no-
wych mistrzów. Często słyszy się, że młodzi Azjaci po przybyciu do krajów 
Zachodu na studia przeżywają szok i wielu sobie nie radzi z wymaganiami, 
bo tak są one różne od tego, do czego przyzwyczajono ich w domu i w szkole 
– do posłusznego wkuwania formułek i wiernego odtwarzania ich z pamięci 
bez pomocy żadnych innych źródeł. 
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Jest inspirującym paradoksem, że azjatyccy reformatorzy oświaty i nauki 
szukają natchnienia i wzorców do naśladowania w Stanach i w Europie (nie-
stety niemal wyłącznie w Zachodniej!), a w  tym samym czasie amerykańscy 
poszukiwacze przyczyn słabych wyników młodzieży w szkołach średnich 
i w większości szkół wyższych spoza Ivy League patrzą bardzo uważnie 
i próbują kopiować metody Azjatów w nauczaniu nauk matematyczno-przy-
rodniczych. To interesujące, ale jedni i drudzy zawiodą się, bo prosta recep-
cja z zewnątrz technik i metod nauczania nie zapewnia kreatywności wycho-
wanków i nie rozmnoży geniuszy, bo kreatywność zależy od całego splotu 
czynników, a wiele z nich jest głęboko wbudowanych w kulturowe podłoże 
i bez tego zakorzenienia żadne transplantacje technik i metodyk nie mogą 
przynieść znaczących rezultatów.

Kreatywność ludzi i instytucji to bardzo skomplikowany efekt tak roz-
maitych czynników jak psychologia indywidualna wybitnej jednostki 
(bo to raczej wybitni ludzie coś tworzą, a inni od nich najwyżej lepiej lub 
gorzej, wolniej lub szybciej uczą się), wzorce życia w rodzinie, charakter 
rywalizacji w życiu prywatnym i publicznym, wartości cenione i kultywo-
wane w społeczeństwie, zasady dostępu do elity władzy i pieniądza i jej 
związki z elitą wiedzy i twórczych zawodów wymagających ponadprze-
ciętnych talentów, reguły i poziom finansowania rozwoju wiedzy nauko-
wej i umiejętności artystycznych, menedżerskich i przywódczych, cha-
rakter organizacji działających w tych przestrzeniach społecznych, gdzie 
wykrywa się i szlifuje talenty, i bardzo wiele innych okoliczności, których 
nie warto po prostu wymieniać, bo zasługują na poważne traktowanie 
i nie są banalne. Banalne jest, że lepiej jest mieć miliardy dolarów na na-
ukę w kraju niż jedynie miliony złotych. To oczywiste, że bez pieniędzy 
nie będzie wartościowych wyników i że nawet warto tu i tam coś zmarno-
wać, aby w niektórych miejscach osiągnąć taki poziom, że niezawodnie 
będzie następny noblista po 25 latach osobliwego inwestowania w jego 
talent, jak to się brzydko mawia wśród ekonomistów, którym wydaje się, 
że jak coś ma się rozwijać, to konieczne jest inwestowanie.

Niepokojące jest, że nawet język analiz kreatywności ulega ekonomi-
zacji i mnożą się takie pojęcia jak kapitał społeczny, kapitał ludzki, kapi-
tał intelektualny, kapitał kulturowy. To tak jakby chciało się powiedzieć, 
że cokolwiek jest wartościowe i ma zdolność tworzenia nowych wartości 
musi być w swej logice działania, a nawet w nazwie podobne do kapitału 
finansowego lub produkcyjnego w ścisłym znaczeniu. To tak jakby chcia-
ło się powiedzieć, że kapitał finansowy sam także jest twórczy i może 
stworzyć coś, czego nie było wcześniej, chociaż rzeczywiście tak nie jest, 
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bowiem pieniądze pozwalają coś KUPIĆ I SCHOWAĆ, ale nie pozwalają 
niczego STWORZYĆ. 

Jeśli cenne wartości w ludziach zawarte nazywa się po prostu kapitałem 
głównie po to, aby przekonać niesamowicie wyrachowanych przedsiębior-
ców i sprytnych polityków, aby dali trochę więcej pieniędzy na coś, czego 
osobiście nie rozumieją i nie potrzebują do szczęścia, to mniejszy kło-
pot. Jeśli idzie tylko o perswazję skierowaną do tych, którzy mają władzę 
i/lub pieniądze albo jedno i drugie, to niech talent i nadludzka pracowi-
tość oraz bezinteresowna ciekawość będzie nazywana kapitałem. Skoro 
kapitalista ceni tylko tych, którzy też mają jakiś kapitał, to trudno i.... 
darmo; niech już będzie, że pomysłowy matematyk będzie składnikiem 
kapitału intelektualnego Warszawy albo Chicago.

Osobiście wolałbym, aby tak nie musiało być i aby talent był talen-
tem, pracowitość cnotą moralną, a wielka wiedza po prostu wielką wiedzą 
i aby nie wypadało ubierać tych walorów w słówka bardziej podobające się 
kramarsko nastawionym mocarzom, którzy mają długie kieszenie na pie-
niądze i  zawsze czyste sumienie, bo nigdy nie używają go dla własnej 
wygody i korzyści. Redukowanie takich wspaniałych umiejętności, jakich 
potrzebuje twórczy człowiek do wartości kapitału spółki, regionu, kraju 
czy kontynentu oraz sprowadzanie umiejętności odtwórczych do wartości 
rynkowej siły roboczej jest nader dehumanizującym zabiegiem seman-
tycznym, który daje się objaśnić tylko w świetle ekspansji intelektualnych 
klonów Miltona Friedmana w sferze publicznej. Nie jest wcale niezbędne 
ani tym bardziej potrzebne takie myślenie na ten temat, aby mieć sukcesy 
cywilizacyjne zwykle kojarzone z kreatywnością.

Kapitał się gromadzi (akumuluje, jak wolą zapewne ekonomiści), in-
westuje, aby gromadzić potem jeszcze więcej, aby być bardziej konku-
rencyjnym, czyli aby innych pozbawić tej szalonej radości gromadzenia 
szkiełek, przez które nic nie widać, bo są po to, aby były rzadkie i drogie, 
a nie po to, aby były społecznie użyteczne i sprzyjały tworzeniu wartości 
prawdziwych, które nie są na sprzedaż, ale mogą być chętnie udostępnia-
ne za darmo. Wiedza, piękno, dobroć moralna czy miłość to wartości 
osobliwe, które mnożą się przez podział. Zupełnie inaczej niż pieniądze 
i władza, które po podzieleniu się nimi z kimkolwiek stają się mniejsze. 
Im większej liczbie ludzi dam wiedzę, albo tylko nauczę ich bezintere-
sownej ciekawości i potrzeby samodzielnego szukania wiedzy, tym więcej 
będzie wiedzy i nic mi nie ubywa, a wręcz przeciwnie – przybywa mi 
zwykłej radości, że mniej jest głupoty, która niestety nie ma granic i walka 
z nią jest pracą Syzyfa. Wiedza i piękno nie mogą i nie powinny być akumu-
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lowane, tak jak kapitały fi nansowe czy polityczne poparcia. Trafnie zwraca 
na to uwagę obecnie między innymi Andrzej Wierzbicki1 (choć jest to myśl 
stara jak humanistyka w Europie, a może nawet starsza, ale za mało znam 
dzieje myśli w Chinach lub w Indiach, aby mieć pewność, kiedy i kto pierw-
szy raz zauważył, że wiedza mnoży się przez podział). 

To, co dla kreatywności najważniejsze nie ma logiki akumulacyjnej jak w ka-
pitalistycznej gospodarce, bo ludzie twórczy bardzo rzadko robią cokolwiek 
z myślą o maksymalizacji zysku w możliwie krótkim czasie. Mieszczańska 
logika sakiewki z pieniędzmi, zgodnie z którą wszystko jest na sprzedaż i/lub 
do kupienia na rynku, nie jest podstawowym źródłem motywacji ludzi rze-
czywiście twórczych, nawet jeśli nie są to uczeni, artyści, projektanci nowych 
technik itp. Nawet jeśli są to po prostu bardzo pomysłowi organizatorzy pra-
cy innych ludzi i genialni zarządcy, to rzadko są zarazem przede wszystkim 
akumulatorami władzy i pieniędzy. Twórczy człowiek lub instytucja nie jest 
akumulatorem bogactwa, aby konkurować na rynkach regionalnych, narodo-
wych i globalnych z innymi akumulatorami bogactwa.

Nie znaczy to, że nie warto starać się, aby więcej pieniędzy ludzie i rzą-
dy wydawały na cele sprzyjające tworzeniu i twórczemu życiu. Ale nie za 
cenę upokarzającej redukcji wszystkiego do rangi towaru, który ma cenę i ma 
mniejszą lub większą krańcową użyteczność dla konsumenta lub jeszcze le-
piej dla inwestora. Świat, w którym dumnie brzmi słowo „inwestor” i „spon-
sor”, a wstydliwie brzmi słowo „uczony” lub „artysta”, jest tylko pozornie 
kreatywny. Zdolności akumulacyjne i konkurencyjne nie są w sferze wysokiej 
twórczości żadną zaletą godną rozwĳ ania, a raczej są ciężką wadą, co artyści 
robiący marne spektakle jedynie dla pieniędzy trafnie nazwali „chałturą”, aby 
odróżnić to od swego prawdziwego powołania, którym jest tworzenie nowych 
i rzeczywiście wartościowych form kulturowych.

Może ktoś zapytać, dlaczego takie nienowoczesne myśli tu wyrażam, 
bo przecież tak może mówić albo wyniosły arystokrata ducha, albo bojowy 
socjalista nienawidzący kapitału i jego właścicieli z powodów ideologicznych 
coraz rzadziej dzisiaj bronionych. Dlatego to czynię, bo podstawą kultury, 
w której jest dużo przestrzeni dla twórczości i innowacyjności, powinien być 
szacunek społeczny dla mądrości i wiedzy, dla piękna i wzruszenia, które ono 
dać może nie pytając o cenę, dla wzniosłości i dla dumy z osiągnięć. Duma 
z osiągnięć i sława dobrze pojęta, a nie wywołana skandalami i sztucznie 
wytwarzaną widocznością w mediach – oto są nagrody dla prawdziwie twór-
czych ludzi, a wielkie fortuny i wielka władza są im do niczego nie potrzebne. 
1.  A. P. Wierzbicki, Towards a New Futurology, in: A. Gąsior-Niemiec, A. Kukliński, W. Lamentowicz 

(eds), Faces of the 21st Century, The 21st Century Institute and Rewasz Publishing House, Pruszków 
2008, s.83–93.
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I bardzo proszę, aby jakiś księgowy lub statystyk nie wliczał tego wszystkiego 
gdzieś po stronie „ma”, gdy będzie obliczał jakieś kapitały.

 Ludzie twórczy są potrzebni innym ludziom, bo są  twórczy, a nie dlate-
go, że zalicza się ich do kapitału kulturowego lub intelektualnego kraju lub 
choćby świata całego. Jeżeli udaje się rozmaitymi sposobami gdziekolwiek 
stworzyć taką właśnie atmosferę wokół twórczej elity i zachęcać będzie się 
innych, aby z tego dobra po prostu jak najwięcej korzystali, to kreatywność 
stanie się powszechniejsza, chociaż – zabrzmi to nieco nieegalitarnie – nigdy 
nie może być masowa, bowiem wybitność jest zawsze wyjątkiem na oceanie 
przeciętności. Ważne jest, aby wybitność nie była samotną wyspą, do której 
niewielu dopływa albo po prostu skomercjalizowaną papką dla intelektualnie 
bezzębnych i pasywnych nabywców tego towaru.

Ludzie twórczy bardziej potrzebują szczerej pochwały i zwykłej wdzięcz-
ności innych ludzi o mniejszym potencjale kreatywności i mniej zdolnych 
do transgresji pozytywnej (jak pięknie i mądrze pisze o tym Józef Kozielec-
ki), niż jakiegoś nadzwyczajnego sponsoringu i nieograniczonych funduszy 
na eksperymenty i niezbędne narzędzia pracy twórczej.

2. Zmartwienia unii i jej kryzys strategiczny

Gdy z takiej perspektywy aksjologicznej przyglądam się Europie i Polsce, 
jest mi nieco smutno. Po pierwsze nigdzie nie widzę przejawów podobne-
go – może nieco idealistycznego – myślenia o kreatywności wśród członków 
elit politycznych i fi nansowych, tych osobliwych dysponentów mocy, którzy 
niewiele sami tworzą, ale wiele mogą kupić, a jeszcze więcej zniszczyć. Także 
w zamożniejszej od Polski części Europy nader rzadkie są takie postawy jak 
np. właścicieli koncernu wydawniczego Bertelsmann, największej fi rmy me-
dialnej w Europie, którzy od lat elegancko i mądrze wspierają kulturotwórcze 
inicjatywy w swej ojczyźnie i poza nią. Coraz mniej jest także uczciwych inte-
lektualnie socjalistów i chrześcĳ ańskich demokratów, którzy szczerze pragną 
wspierać kreatywnych ludzi i instytucje, bez przekształcania ich w narzędzia 
swej ulubionej ideologii politycznej.

 Po drugie wszędzie mówi się o tych kapitałach niefi nansowych z  bezkry-
tycznym zachwytem pozbawionym sensu. Bada się je i mierzy, porównuje 
z Ameryką i z Azją. Ogłasza się raporty unĳ ne i krajowe o oświacie, nauce, 
kulturze etc. Jest w tym także nuta nadziei, że może niektórzy robią to po to, 
aby poszerzyć pole kalkulacji kosztów i korzyści w buchalterii dysponentów 
bogactwa, aby to co sprzyja twórczości zaczęli doceniać i nie liczyli tego 
jedynie po stronie kosztów.
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Po trzecie w Europie częste jest panikarskie wyobrażenie o potędze kre-
atywności Amerykanów i Azjatów i niemalże nieuchronnym zmierzchu 
Europy na firmamencie kultury i nauki świata. Defetystyczne poglądy, 
wsparte stosowną statystyką porównawczą, ogarniają nawet dość liczne 
kręgi autentycznie twórczych ludzi, którzy zamiast radości tworzenia 
przeżywają lęki o przyszłość swych kultur narodowych i kultury europej-
skiej jakoby już zmiażdżonej dawną i obecną potęgą kultury masowej zza 
Atlantyku i z regionu Pacyfiku. Dla przyszłych szans Europy jest także 
groźne zahamowanie wzrostu poczucia wspólnoty interesów i wspólnej 
tożsamości na arenie globalnej, co wyraziło się między innymi w nega-
tywnych referendach we Francji, Holandii i potem w Irlandii w sprawie 
instytucjonalnej reformy Unii i stopniowej konstytucjonalizacji jej po-
rządku prawnego. Nie pojawia się wyraźna koncepcja wspólnego dobra 
scalająca kultury polityczne Unii, a mnożą się postawy przeciwne imigra-
cji z innych krajów i narasta klimat oblężonej twierdzy.

Postawy niechętne imigracji i wielokulturowości są szczególnie groźne, 
bowiem starzenie się demograficzne i spadek liczby ludności rdzennie 
europejskiej będzie następował i imigranci będą absolutnie potrzebni, 
aby Europa mogła utrzymać swe standardy cywilizacyjne i zdobyć się 
na postęp tam, gdzie to możliwe. Jeśli to, co konieczne będzie niechciane 
przez liczne grupy społeczne, to ryzyko konfliktów na tle różnic raso-
wych, religijnych i etnicznych będzie wzrastać. Niektóre prognozy demo-
graficzne zakładają, że około roku 2100 jedynie kilka procent obywate-
li Unii będzie miało korzenie etniczne w Europie. Do 2060 roku liczba 
obywateli Unii starszych niż 65 lat ulegnie podwojeniu i osiągnie poziom 
30% ogółu ludności, a w roku 2015 liczba ogólna obywateli przestanie ro-
snąć i imigranci nie wyrównają po 2035 roku tych ubytków. Sytuacja naj-
gorsza z tego punktu widzenia będzie miała miejsce w kilku nowych pań-
stwach członkowskich w następującej kolejności: w Bułgarii, Czechach, 
na Łotwie, na Litwie, w Polsce, Słowenii i Słowacji. Najmniejsze proble-
my demograficzne, głównie ze względu na większą spodziewaną migrację 
do nich, będą miały Dania, Irlandia, Cypr, Luksemburg i Wielka Bryta-
nia. Niemcy przestaną być najbardziej ludnym krajem Unii. Zastąpi ich 
w tej roli Wielka Brytania, a na drugim miejscu będzie Francja, jeżeli 
Turcja nie zostanie członkiem Unii. Spadek liczby ludności w Niemczech 
z obecnych 82 do 70,7 milionów w 2060 roku może mieć poważne skutki 
dla gospodarki całej Europy ze względu na rolę tego kraju w handlu za-
granicznym i innowacyjności2.

2. Population projections 2008-2060, Commission, 26 August 2008, EU Offi cial Documents.
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Po czwarte, biurokratyczna sztywność Unii Europejskiej i jej malejąca po-
pularność oraz niewielka rola Unii w przestrzeni nauki, kultury i innych sfer 
kreatywności jest przedmiotem ostrej krytyki, często pogardliwych i złośli-
wych uwag. Zbyt rzadko nasza Unia jest źródłem nadziei rozumnej i opartej 
na realistycznych podstawach. Spadający poziom zaufania obywateli do Unii 
i do państw, w których żyją jest podłożem, na którym rozrastają się i kompli-
kują formalistyczne procedury mające zapobiegać korupcji i nadużyciom fi -
nansowym. Jednakże ich głównym efektem jest kryzys wyobraźni strategicz-
nej i zdolności Unii do osiągania celów ambitnych i ważnych dla przyszłych 
szans Europy w rywalizacji ze społecznościami innych cywilizacji i innych 
kontynentów. Zamiast stałego i systematycznego wysiłku częste są skoki 
i sztuczne przyśpieszenia.

I wreszcie może martwić także brak mocniejszego impulsu na rzecz długo-
okresowego myślenia strategicznego w Europie mimo ustanowienia dla wielu 
prac planistyczno-prognostycznych horyzontu roku 2050 przez władze Unii 
i zachęcanie elit państw członkowskich do odpowiedniego wydłużania kro-
ku w swych politykach krajowych. Ogólnie można powiedzieć, że Unia jest 
mistrzem w strategiach o średnim horyzoncie czasowym, ale ma trudności 
horyzontem 10 i więcej lat. Błędem Strategii Lizbońskiej była zbyt miękka, 
pośrednia i nieoparta na prawie unĳ nym metoda koordynacji i monitoringu. 
Drugim błędem była zbyt wielka liczba priorytetów3.

3. Kreatywni ludzie i innowacyjne instytucje polityczne 

Jest jasne, że człowiek utalentowany, porządnie wykształcony i kształcący 
się nieustannie, pracowity i z humanistyczną hierarchią wartości ma szan-
sę na tworzenie nowości i na twórcze życie, jeżeli nie popada w alkoholizm, 
narkomanię lub w niedostatek materialny oraz gdy ktoś od czasu do czasu 
go za to za to pochwali. Od czasów teorii gospodarowania J. Schumpetera 
i socjologii innowacji G. Tarde'a wiemy, że klimat kulturowy sprzyjający in-
dywidualnej zdolności tworzenia nowości jest bardzo istotny dla ogólnego 
sukcesu całej społeczności. Jest kilka hipotez dotyczących wpływu klimatu 
konkurencji czy klimatu współpracy na potencjał tworzenia nowości. Trzy 
wyjaśnienia są podstawowe:
1. Konkurencja możliwie najostrzejsza, ale uczciwa jest najlepszą podstawą kul-

turową indywidualnej innowacyjności (teza J. Schumpetera).
2. Współpraca, a zwłaszcza „współpraca wynikająca ze spotkania mózgów” jest 
3. O czterech scenariuszach przyszłości Unii i licznych kryzysach trapiących Unię pisałem niedawno 

w: W. Lamentowicz, Europa wobec globalizacji, w: Europa w perspektywie roku 2050,  Komitet Prognoz 
PAN „Polska 2000 plus”, Warszawa 2007, s. 103-121.
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najlepszą podstawą kulturową wszelkiej twórczości (teza Gabriela Tarde'a)4.
3. Klimat umiarkowanej, niezbyt ostrej konkurencji połączony z krytyczną współ-

pracą osób wybitnych jest najbardziej optymalnym podłożem kulturowym in-
nowacyjności (liczne prace współczesnych psychologów i socjologów).

To ostatnie stanowisko jest powiązane z teorią kaskadowego tworzenia i dy-
fuzji innowacji. Ta kaskada obejmuje także trzy główne fazy:
1. W fazie inwencyjnej pojawia się pomysł nowego rozwiązania, będący na ogół 

dziełem jednego człowieka lub bardzo małej grupy współpracujących blisko 
osób połączonych przez ciekawość i pasję pracy. Inwencją może być znalezie-
nie nowych rozwiązań starych lub nowych problemów. Może być nią także 
lepsze i nowe określenie samych problemów tak, aby dzięki temu lepiej 
i w nowy sposób je rozwiązywać. Może to być po prostu nowa metoda 
robienia czegoś, co już od dawna robiono. Kształtów inwencji jest nieskoń-
czenie wiele, bo taka właśnie jest istota twórczości. Piękna i przenikliwa 
jest myśl Romana Galara w referacie na naszą obecną konferencję, że w ba-
daniach podobnie jak na rynku sukces oparty jest na nieoczywistej infor-
macji. W tej fazie kluczowa jest jakość, a nie ilość. Wartości niemierzalne, 
imponderabilia, pasja czy nawet szaleństwo twórcy, intuicja i wyjście poza 
zdrowy rozsądek, wiara w sukces i wiara w siebie, nawet wyjście poza kul-
turę i naturę, poza siebie ku czemuś nieznanemu…5.

2. W fazie innowacyjnej pomysł nowatorów jest praktycznie realizowany naj-
pierw w małej skali, a w technice w skali prototypowej konstrukcji, którą 
się doskonali i rozwĳ a metodą prób i błędów. Tu ważne są dobre instytucje 
i pieniądze. Tu pomysłowy człowiek może potrzebować pomocy organiza-
torów, przedsiębiorców czy polityków. Tu znów ilościowe kryteria mogą się 
przydać.

3. W fazie dyfuzyjnej następuje szybsze lub wolniejsze, co zależy zwłaszcza 
od cech struktury społecznej i kultury, upowszechnianie innowacji i jej 
stosowanie w coraz liczniejszych przestrzeniach społecznych i przez coraz 
większą liczbę ludzi. Tu istotne jest kto, jakie osoby i grupy są wczesnymi 
naśladowcami i jako pierwsi stosują innowację.
Wiemy, że bardzo rzadko zdarza się, aby wielki inwencyjny umysł poja-

wił się w tym samym miejscu i czasie co struktura społeczna odpowiednio 
otwarta na dyfuzję i stosowanie innowacji. Taki los niedopasowania talentu 
i epoki historycznej spotkał większość pomysłów technicznych Leonarda da 

4. Bardzo mądrze i w szerokiej perspektywie historii porównawczej pisze o tym Gerard Labuda, Roz-
ważania nad teorią i historią. kultury i cywilizacji, Wydawnictwo Poznańskie 2008.

5. J. Kozielecki, Transgresja i kultura, Wyd. II, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2002 oraz 
tenże, Społeczeństwo transgresyjne: szansa i ryzyko, Warszawa 2004. 
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Vinci, a nawet upowszechnianie się ziemniaka w Europie po jego sprowadze-
niu z Ameryki trwało około 150-200 lat, bo długo kapłani i lekarze twierdzili, 
że jest groźny dla zdrowia. Dzisiejsze spory o żywność genetycznie modyfi -
kowaną wiele by skorzystały z uważnego przestudiowania debaty o ziemnia-
ku w Europie.

Jednak jest raczej bezsporne, że pojedynczy człowiek lub mała grupa ludzi 
może być twórcza – zdolna do inwencji, innowacji i do dyfuzji tych innowa-
cji. Ale jak może być innowacyjna instytucja polityczna, która wszak nie jest 
laboratorium naukowym, fi lharmonią, czy teatrem, chociaż niekiedy bywa 
także marnym jarmarcznym spektaklem w wykonaniu żałosnych amatorów.

Oczywiście, że może, bo jest przecież celowo zorganizowaną grupą lu-
dzi działających według ustalonych reguł prawnych, moralnych, religĳ nych 
lub jeszcze innych. Ludzie i reguły to zapowiedź ładu a to nie powinno nie 
sprzyjać innowacyjności. Wiele zależy od treści tych reguł i od sposobów ich 
ustanawiania i egzekwowania. Wszystkie formy regulacji zachowań oparte 
na normach jakoś ograniczają swobodę w zamian za większe bezpieczeństwo 
i przewidywalność zachowań innych ludzi i instytucji wśród których żyjemy.

Od wielu lat głoszę pogląd, który przyszedł mi do głowy jeszcze w latach 70., 
gdy pracowałem nad doktoratem o innowacyjnych funkcjach szwedzkiego pań-
stwa opiekuńczego i całego systemu politycznego6. Teoria, którą wówczas roz-
winąłem zakłada, że wszystkie państwa mogą i muszą w określonym stopniu 
realizować trzy funkcje: adaptacyjną, regulacyjną i innowacyjną7. Podstawą ich 
wyróżnienia nie jest kaprys intelektualny lub zdroworozsądkowe opisywanie tego, 
co państwa robią, a czego nie robią. Nie jest też ważne czy to robią wewnątrz 
granic czy za granicą, co było jeszcze od antyku przesłanką odróżniania funkcji 
wewnętrznych od zewnętrznych, ale za niemieckim pozytywizmem prawniczym 
z XIX wieku powtarzała to także ofi cjalna wersja leninizmu pełniąca rolę ideolo-
gii państwowej w systemach komunistycznych. 

6. Większość tej obszernej pracy ogłosiłem drukiem pod tytułem „Reformizm szwedzki”, PWN War-
szawa 1977. Jedną z pierwszych poważnych rzeczy, którą napisałem jeszcze na początku roku 1970 
był referat o zablokowanej rewolucji, w którym starałem się udowodnić w  polemice z ofi cjalnym 
marksizmem, że żadnej nowej rewolucji radykalnie obalającej kapitalizm nie będzie, bo witalność 
różnych modeli kapitalizmu (w liczbie mnogiej) zapewnia właśnie stale uprawiana polityka reform 
oparta na innowacyjnej zdolności państwa, na dobrze pojętym interesie własnym klasy kapitalistów 
i na żądaniach klas pracujących umożliwianych przez liberalną demokrację jako formę tego pań-
stwa. Tego 40-stronicowego tekstu nigdy nie pozwolono mi opublikować, ale jego główne idee były 
podstawą mojego doktoratu, który ponadto otrzymał wysoką pozycję w konkursie prac doktorskich 
miesięcznika „Państwo i Prawo” oraz nagrodę ministra nauki II stopnia. To ku przestrodze tym, 
którzy dziś twierdzą, że innowacje były niemożliwe w PRL ze względu na jej totalitarny ustrój jako-
by nie podlegający istotnym zmianom. 

7. Państwa to forma systemu dynamicznego o wysokim stopniu złożoności zdolnego do pamiętania 
doświadczeń (mają pamięć instytucjonalną), uczenia się z tych doświadczeń, wpływania na swe 
otoczenie i wywoływania w nim istotnych zmian, w tym także zmian strukturalnych.
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Odróżnianie tego, co wewnętrzne od tego, co zewnętrzne nadal się stosuje i ma 
to sens, gdy chce się opisać systematycznie działania państwa, ale nie wtedy gdy 
chce się zrozumieć jego istotę jako procesu ciągłych interakcji z jego otoczeniem. 
Wtedy podział na funkcje wewnętrzne i zewnętrzne ma niewielki sens poznaw-
czy i nie tworzy nowej(!) wiedzy o państwie, lecz najwyżej opisuje to, co widać 
okiem nieuzbrojonym w metodę dociekania prawdy głębiej ukrytej.

Przypomnę, że wtedy nikt jeszcze nie pisał o globalizacji, o porowatości granic 
i zaniku ich dawnej istotności w integrującej się Europie, o otwartych przestrzeniach 
globalnej gospodarki i końcu historii, który jakoby miał nastąpić wraz z upadkiem 
ZSRR. Wtedy Europa była twardo podzielona na dwa bloki wojskowo-polityczne, 
a gospodarczo także była bardzo odległa od tego, czym jest dzisiaj Unia Europejska 
i jej stosunki z własnym, bardzo skomplikowanym kręgiem sąsiadów. Uważałem wte-
dy i nadal tak sądzę, że państwo dobrze i demokratycznie rządzone – a takim była 
i jest Szwecja – jest wielkim dobrem cywilizacyjnym i może bardzo przyczyniać się 
do innowacyjnego oddziaływania na gospodarcze, społeczne i kulturowe sfery swego 
otoczenia w ramach swych granic terytorialnych i poza nimi.

Każde państwo, także autorytarne, nie może istnieć bez swego otoczenia. Jest 
wielką instytucją władzy publicznej zmuszoną radzić sobie z dynamiką sponta-
niczną swego otoczenia, ze zmiennością żywiołową niekontrolowaną skutecznie 
przez żaden ośrodek decyzji. W tym otoczeniu dzieje się wiele, a zmiany są coraz 
szybsze, ich kierunki rozmaite i niekoniecznie zgodne ze sobą, a często jawnie 
sprzeczne i konfl iktogenne. Państwo jako zorganizowana wspólnota obywateli 
i jako aparat władzy musi reagować na tę spontaniczną dynamikę swego otocze-
nia, a rzadko bywa to „spontaniczny porządek” o jakim lubią pisać neoliberalni 
ideolodzy wolnego rynku, który jakoby sam zapewnia stosowną samoregulację 
i nie wolno mu w tej wolności przeszkadzać pod rygorem utraty… innowacyjno-
ści i konkurencyjności8. Wtedy uważałem i nadal tak myślę, że można udowod-
nić, iż państwo nie musi być tylko biurokratyczną przeszkodą w spontanicznym 
działaniu twórczych sił ludzi działających jako producenci, konsumenci, twórcy 
idei, rzeczy i wartości wszelakich.

Państwo może reagować na dynamikę spontaniczną różnych przestrzeni 
swego otoczenia tylko na trzech płaszczyznach wyróżnianych nie z punk-
tu widzenia metod działania, lecz osiąganych efektów. Niezależnie od tego, 
kto nim rządzi i jakie ma interesy i idee przewodnie, państwo może dążyć 
do osiągnięcia następujących efektów, a więc może pełnić funkcję:

8. Współczesne teorie kognitywnego kapitalizmu również akcentują konieczność i sensowność 
współpracy w wysiłku poznawania świata także w gospodarkach rynkowych, gdzie konkurencja 
nadal trwa. Por. E. Bendyk, Kapitalizm jako kooperacja mózgowa. Niezbędnik inteligenta, „Polityka”,
nr 25, 2008, s. 14-17.
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1. Adaptacyjną – najbardziej pasywną, choć także wymagającą wysiłku 
od elity władzy, polegającą na osiąganiu jakiegoś stopnia przystosowa-
nia się do wyzwań płynących z jego bliższego i dalszego otoczenia.

2. Regulacyjną – bardziej aktywną niż pierwsza, bowiem polegającą 
na wpływaniu – w określonym i historycznie zmiennym stopniu sku-
tecznym na tempo, zakres i głębokość zmian w swym otoczeniu. Pań-
stwo jeszcze nic nie tworzy w rozumieniu, o którym tu jest mowa, lecz 
jedynie stara się nie być jedynie instytucją przystosowującą się do oto-
czenia, ale także w jakimś stopniu regulującą przebiegi energii i infor-
macji (w szerokim sensie tych terminów jakim posługuje się cyberne-
tyka), aby wywołać efekt jak najkorzystniejszy dla grup społecznych 
dominujących w tym państwie.

3. Innowacyjną – najbardziej ambitną i trudną, ale możliwą a niekiedy 
konieczną dla przetrwania państwa, która polega na wywoływaniu 
przez prawo, ściąganie podatków, wydatki itp. możliwie najbardziej 
potrzebnych innowacji w gospodarce, w strukturze społecznej, a na-
wet w kulturze. Przez innowacyjną funkcję rozumiem tu nie tyle bez-
pośrednie tworzenie czegoś przez aparat państwa (np. gdy sędziowie 
piszą libretta operowe, urzędnicy skarbowi piszą wiersze, a minister 
policji projektuje nową architekturę). Takie jawne idiotyzmy nawet naj-
bardziej awangardowym rewolucjonistom nie przychodziły do głowy, 
a tym bardziej konserwatystom zawsze tęskniącym za czymś, co umar-
ło co najmniej 50 lat temu. Innowacją jest tu coś czego np. wolny rynek 
i inne spontaniczne zachowania obywateli same wytworzyć nie mogą, 
czyli bezpieczeństwo posiadania prywatnej własności, ograniczanie 
nierówności majątkowych, które rynkowa konkurencja i liczne działania 
niegodziwe wytwarzają spontanicznie, ograniczanie dyskryminujących 
przywilejów chronionych przez najsilniejsze grupy, tworzenie warun-
ków awansu społecznego przez wykształcenie dla dzieci z ubogich ro-
dzin. Konkludując innowacją jest to w działaniach państwa, skądinąd 
najbardziej normalnych pod względem formy, co tworzy takie wartości, 
instytucje i stosunki społeczne w jego otoczeniu, które w sposób ży-
wiołowy, bez udziału państwa nie powstały i zapewne nigdy nie mogły-
by powstać.

Kolejność prezentacji tych funkcji także nie jest przypadkowa,lecz jest kon-
sekwencją przyjętego kryterium ich klasyfi kacji czyli typu reakcji państwa 
na spontaniczną dynamikę jego otoczenia. Warunkiem przetrwania państwa 
jest przynajmniej porządny i na cza osiągnięty efekt adaptacyjny. Warun-
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kiem rozwoju jest sprawnie wykonywana funkcja regulacyjna, ale prawdziwy 
sukces zapewnia odpowiedni do wyzwań epoki poziom innowacyjnych efek-
tów polityki państwa.

Pogląd ten, a zwłaszcza o innowacyjności działań państwowych, upo-
wszechnił się w literaturze naukowej o czym można przekonać się czytając 
większość podręczników akademickich w Polsce z zakresu nauk politycznych 
i prawniczej nauki o państwie, chociaż niewielu dzisiejszych autorów wie, kto 
pierwszy zaproponował taki sposób myślenia o funkcjach państwa i całego 
systemu politycznego.

 Innowacyjne w tym rozumieniu mogą być i są nie tylko państwa w Unii 
Europejskiej, ale i sama Unia jako zorganizowana wspólnota państw i społe-
czeństw obywatelskich. Samo powstanie Unii i jej postępujący rozwój (nowi 
członkowie, nowe zasady i instytucje) jest jedną z największych innowacji 
instytucjonalnych w dziejach ludzkości i mamy prawo być bardzo dumni, 
że właśnie w Europie dzieje się ten proces i ma dobre perspektywy kontynu-
acji mimo cyklicznych kryzysów i napięć.

4. Rozmaite twarze Europy: nie każdy 
model kapitalizmu jest innowacyjny

Poziom innowacyjności strategii państw w Unii jest bardzo rozmaity, tak 
jak różna jest ich pozycja na liście państw świata pod względem innowa-
cyjności (tradycyjnie pojmowanej, a nie jako stwarzanie czegoś, co spon-
tanicznie nie mogłoby powstać ) i konkurencyjności. Kilka takich ran-
kingów z ostatnich lat pokazuje stale obecność kilku państw nordyckich 
(a zwłaszcza Szwecji, Finlandii, Danii i Norwegii) w światowej czołówce 
5-7 państw przodujących i skutecznie radzących sobie z Japonią i ze Sta-
nami Zjednoczonymi. Także dane o systemach oświatowych i ich zdolno-
ści porządnego kształcenia pokazują to samo. Wbrew neoliberalnej teorii 
praktyka państw opiekuńczych sprzyja innowacyjności i konkurencyjno-
ści ich gospodarek i kultur mimo wysokich podatków, wyraźnie redystry-
bucyjnych intencji rządu i aktywnego zwalczania patologii rodzących się 
w gospodarce rynkowej. Rządy tych państw przede wszystkim socjalde-
mokratyczne uczyniły to wszystko nie tylko bez zawieszania, lecz przy 
stałym utrwalaniu praw i wolności obywateli. Welfare State w wydaniu 
nordyckim okazało się nie tylko bardziej sprawiedliwe, bardziej egali-
tarne, ale także bardziej innowacyjne i bardziej konkurencyjne niż wol-
norynkowy model kapitalizmu w USA, gdzie dług państwa jest tak wielki, 
że wszystkie socjaldemokratyczne rządy Europy razem wzięte nigdy nie 



Kreatywność i innowacyjność w unĳ nej Europie i Polsce

85

zbliżyły się nawet do połowy tej kwoty mimo, że to właśnie europejskie 
modele Welfare State oskarżane bywały przez zwolenników tzw. consen-
susu waszyngtońskiego o wyrzucanie pieniędzy podatników na zbędne 
lub szkodliwe wydatki socjalne, zdrowotne i kulturalno-oświatowe. Jest 
ważne, aby więcej ludzi w Polsce to dobrze zrozumiało i nie przyjmowało 
bezkrytycznie poglądów jawnie niezgodnych z prawdą dającą się łatwo 
ustalić na podstawie lektury porównawczych statystyk Eurostatu, Banku 
Światowego i ONZ. Gdyby teoria neoliberalna była prawdziwa w swych 
wyjaśnieniach rozwoju gospodarczego to z państw nordyckich z powo-
du wysokich podatków finansujących Welfare State powinien nastąpić 
już dawno odpływ kapitału i talentów ludzkich, co powinno w rezultacie 
przynieść spadek dobrobytu społecznego, ograniczenie innowacyjności 
i stopniową marginalizację tego regionu Europy. Jednak to ten właśnie 
region jest liderem nie tylko w Unii Europejskiej, ale także w skali świa-
towej pod względem konkurencyjności, innowacyjności i atrakcyjności 
inwestycyjnej. Także perspektywy na przyszłość są w krajach nordyckich 
dobre, znacznie lepsze niż w tych, które próbowały doktrynersko naśla-
dować modele wolnego rynku z bardzo ograniczoną interwencją państwa 
w życie społeczno-gospodarcze.

Europa unĳ na ma jednak wiele twarzy. Poza przodującą Północą jest także 
mało zaawansowane śródziemnomorskie Południe, a zwłaszcza Grecja, Por-
tugalia i od kilku lat także Włochy, o których tzw. cudzie gospodarczym z lat 
60., mało kto jeszcze dziś pamięta. Jedynie Hiszpania w tym kręgu kulturo-
wym radzi sobie całkiem nieźle i szybko unowocześnia rozmaite sfery życia 
nie wyłączając prawa rodzinnego i zwyczajów.

 W Grecji lewantyńska, patriarchalna obyczajowość, niesolidny stosunek 
do czasu i zobowiązań, rozkład poczucia obowiązku w sferze publicznej oraz 
cyniczna postawa wobec państwa i prawa są w takim wariancie kapitalizmu 
istotną przeszkodą w pobudzaniu kreatywności, innowacyjności i nawet 
przedsiębiorczości w dobrym znaczeniu tego słowa, a nie pojmowanej głów-
nie jako cwane spryciarstwo we wzajemnym oszukiwaniu się i oszukiwaniu 
państwa. O oszukiwaniu państwa świadczą wysokie szacunki dotyczące nie-
zapłaconych podatków i wielka czarna strefa w gospodarce, mafi jne i korup-
cyjne związki klanowe niszczące kryteria merytokratyczne w  polityce kadro-
wej państwa i fi rm prywatnych oraz zagrażające nawet racjonalności ekono-
micznej wielu przedsięwzięć. Greccy uczeni i artyści, jeśli pragną i mogą coś 
osiągnąć to głównie poza granicami swej fatalnie zorganizowanej ojczyzny 
i klanowo-pasterskiej mentalności, która utrzymuje się nadal nie tylko na wsi, 
gdzie nie brak analfabetów, lecz także w dużych miastach.
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Południe Włoch mimo wielkich wysiłków modernizacyjnych i niema-
łych funduszy rządowych i unijnych jest nadal zawstydzającym Mez-
zogiorno, normatywnie skorodowanym i  bardzo podobnym do Grecji 
i Portugalii. Znany badacz mafii i korupcji, profesor prawa na Uniwersy-
tecie Harvarda Federico Varese twierdzi, że mafia rodzi się nie tylko tam, 
gdzie jest niskie społeczne zaufanie do ludzi i do państwa (jak sądzi Ro-
bert Putnam), ale tam gdzie państwo słabo wykonuje swe funkcje regula-
cyjne wobec gospodarki, nieskutecznie rozstrzyga spory i nie gwarantuje 
bezpieczeństwa posiadania i osobistego9. Varese mówi, ze gospodarka 
rynkowa „musi być regulowana, już choćby po to, żeby bronić konku-
rencyjności, przed… kapitalistami, którzy jak wiedział już Adam Smith 
wolą zawsze kartelową zmowę cenową od wolnej i uczciwej konkurencji, 
bo ich prawdziwym dążeniem jest monopol, a nie wolna konkurencja. To, 
co wiedział ojciec klasycznej ekonomii liberalnej, jego uczniowie ze szko-
ły neoliberalnej Miltona Friedmana niestety zapomnieli, ale niektórzy 
z dawnych neoliberałów, jak Jeff Sachs czy Francis Fukuyama ostatnio 
przypomnieli sobie o zdrowym rozsądku i faktach10. 

Implozja państwa, ścisły związek mafii z Kościołem katolickim prze-
ciwko słabemu państwu i kultura wzajemnej nieufności oraz niewielkie 
wymagania wzajemne w zakresie elementarnej etyki to kulturowe podło-
że degeneracji kapitalizmu na południu Włoch, ale niektóre z tych prze-
słanek występują także poza Mezzogiorno i zasługują na poważne studia 
empiryczne, aby rozpoznać ich niszczycielską moc.

Nie ma zatem jednej Europy, lecz jest ich wiele. Europa nowych 12 
członków to także zupełnie inna historia i niestety bardziej podobna 
do grecko-włoskich niż do nordyckich standardów przyzwoitości i inno-
wacyjności. Nie jest to tylko kwestia niższego poziomu dobrobytu, ale 
także szczególnego rodzaju bylejakości tolerowanej jako normalna mia-
ra jakości w stosunkach społecznych i w gospodarce. Korupcja i korozja 
norm przyzwoitości, niski poziom zaufania do ludzi i do instytucji to czę-
ste przejawy takich kulturowych warunków, które nie tworzą klimatu ani 
dla współpracy ani dla uczciwej konkurencji. Badanie warunków, w któ-
rych nie ma kreatywności, jest równie ważne jak poszukiwanie czynników 
pobudzających inwencję, innowacyjność i szybką dyfuzję nowości.

9. F. Varese, Mafi a to odpowiedź na niedoskonałości rynku, Wywiad, „Europa Tygodnik Idei”, 10. 08. 
2008, s. 14-16

10. Jeff Sachs pisze ostatnio o walce z nędzą i nierównością na świecie, a Francis Fukuyama dostrzegł, 
jak ważne jest dobre państwo i prawo dla efektywnego gospodarowania i rozwoju cywilizacyjnego. 
Misha Glenny w książce “McMafi a“, wydanej niedawno dowodzi, że potrzebna jest większa kontrola 
rynków fi nansowych przez państwa, bo neoliberalne deregulacje ułatwiają pranie brudnych pienię-
dzy i są wygodne głównie dla mafi i i nieuczciwych spekulantów fi nansowych.
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5. Sektor kreatywnej gospodarki

Do sektora branż kreatywnych zalicza się na ogół: sztukę i ochronę 
dziedzictwa kultury, media (takie jak TV, film, radio, gry video, muzy-
kę i książki), przemysł kreatywny (architektura, reklama, projektowanie 
rozmaitych produktów) oraz sektor usług współpracujących z tymi bran-
żami (telefonia, multimedia, informatyka). To nieco nudne wyliczenie 
jest niezbędne, aby zrozumieć sens liczb, które przytoczę za raportem 
belgijskiej firmy KEA European Affairs zajmującej się tzw. Creative Eco-
nomy11. Otóż w tym sektorze obroty w Unii w roku 2003 wynosiły 654 
miliardy euro, a udział tego sektora w PKB Unii wynosił jedynie 2,6%. 
Ważne jest, że ten przecież nowoczesny sektor w przededniu przyjęcia 
nowych członków do Unii zatrudniał około 3,1% ogółu pracujących w UE 
15, czyli większy miał udział w zatrudnieniu niż w wytwarzaniu PKB, 
co w oczach ekonomisty musi być naganne, bowiem świadczy o niewiel-
kiej produktywności pracy w tym sektorze. Ale nie ten ekonomiczny niu-
ans jest dla mnie interesujący, lecz to, iż tylko 2,6 % PKB powstawało 
w tym sektorze. Nie dysponuję danymi porównawczymi dla okresu, gdy 
Unia poszerzyła się do 27 państw, ale na podstawie innych danych do-
tyczących takich branż w nowych państwach członkowskich, Polski nie 
wyłączając, można sądzić, że obecnie udział „kreatywnej gospodarki” jest 
niższy od 2%.

Potencjał kulturotwórczy w tej sferze jest bardzo trudny do oceny 
na podstawie ilościowych danych statystycznych. Tu liczą sie głównie ja-
kości i treści. Jak na przykład porównać jakość filmów amerykańskich 
i europejskich – przecież to kwestia smaku i wyczucia stylu. A intelektu-
alna jakość tygodników – czy brytyjski The Economist ma godnego rywala 
w Japonii albo w USA? A czy jakość i zróżnicowanie telewizji europej-
skich ma swe odpowiedniki w USA?

6. Nauka – bolesna luka cywilizacyjna

Wiek ludzi zatrudnionych w sferze nauki i techniki (S/T sector) wg danych 
Eurostatu12 pokazuje, że potencjał innowacyjny Unii jest zagrożony, bowiem 
starzenie się kadry pogłębia się. Najbardziej w Bułgarii, Finlandii, Niem-
czech i w Szwecji, gdzie są najwyższe odsetki w grupie wiekowej 45-64 lata, 
(blisko 46%), natomiast Hiszpania i Irlandia miały najmniej osób wykonu-

11.  The Economy of Culture In Europe, KEA 2006.

12.  Senior human resources in science and technology, 18 March 2008, Eurostat.
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jących zawody naukowo-techniczne w tej grupie wiekowej. Podobny proces 
występuje także w Japonii, a nie jest to problem w USA. Raport z 18 marca 
2008 roku ocenia, że Unii potrzeba dodatkowo 500 000 badaczy, jeśli ma 
spełnić kryteria strategii lizbońskiej do 2010 roku, co jest oczywiście niemoż-
liwe do osiągnięcia. Bardzo pozytywne jest, że Polska miała w 2006 roku 
najmłodszą w Unii kadrę naukowo-techniczną w Unii, a wśród regionów 
europejskich Region Południowy w Polsce miał blisko 50% kadry naukowo-
-technicznej w wieku 25-34 lata, a najgorszy wskaźnik miał niemiecki region 
Thuringen (14,7%).

Raport Eurostat z 14 maja 2008 roku dodał dużo ważnych informacji 
na ten temat, pokazując duże różnice między regionami (NUTS level 2) pod 
względem odsetka ludzi z wyższym wykształceniem i zatrudnionych w zawo-
dach technicznych. Liderami tej listy są regiony Oslo, Sztokholm, Brabancja 
Walonia, Wewnętrzny Londyn i Utrecht13. 

Większość z tych ludzi, o których mówią oba cytowane raporty nie jest 
badaczami ani uczonymi, jedynie spełniają jedno z dwóch kryteriów: ukoń-
czyli studia wyższe lub/i wykonują pracę w zawodach naukowo-technicznych. 
Oczywiście trudno ocenić kreatywność tych ludzi na podstawie danych sta-
tystycznych tego rodzaju, ale unĳ ni eksperci uważają, że takie dane pokazują 
poziom zaawansowania tzw. gospodarki opartej na wiedzy. Uważam, że  za 
dużą wagę przywiązuje się tu do danych, z których nic nie wynika, jeśli idzie 
o zdolność tworzenia nowości, nowych pomysłów inżynierskich, wynalazków 
itp. Oczywiście dobrze jest mieć więcej ludzi wykształconych, z dyplomami, 
jeszcze lepiej, gdy wielu z nich to ludzie przed 35 rokiem życia, ale wnioski 
o innowacyjnym potencjale z tego płynące powinny być bardzo ostrożne.

Zobaczmy jak wygląda potencjał nauki autentycznej w Unii i jego miejsce 
na świecie. W kilku istotnych wymiarach Unia ustąpić musi nadal miejsca 
swym rywalom:
1. Miejsca w rankingach jakości uniwersytetów (lista szanghajska). Najlep-

sze uniwersytety europejskie są poza czołówką, którą stanowią uczelnie 
amerykańskiej Ivy League, bowiem w pierwszej dwudziestce jest 17 uczel-
ni z USA, 2 z Wielkiej Brytanii i 1 z Japonii. W górnej pięćdziesiątce 
dominacja USA jest pełna, a tylko Wielka Brytania i Szwajcaria mogą 
rywalizować skutecznie w kategorii wskaźników liczonych w proporcji na 
1 mieszkańca kraju. Cztery czołowe stany USA (Massachusetts, Califor-
nia, New York, Pennsylvania) maja lepszy wskaźnik niż jakikolwiek kraj 
Europy w grupie Top 5o. Dystans jest mniej bolesny w ramach Top 100, 
bowiem tu Szwajcaria i Szwecja są lepsze niż amerykańscy rywale, a Wiel-

13.  Highly educated persons in science and technology occupations, Tomas Meri, Eurostat 42/2008.
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ka Brytania prawie im dorównuje. Natomiast Dania, Finlandia, Belgia 
i Holandia zajmują godne pozycje w grupach Top 200 i Top 500. Fran-
cja i Niemcy wypadają źle i ich uniwersytety mają niezłe lokaty dopiero 
w grupie od Top 300 do Top 5oo. Natomiast bardzo daleko z ogromnym 
dystansem Szanghajski Ranking lokuje Europę południową i Środkowo-
Wschodnią.
Jest to kwestionowane przez Francję, która pracuje nad własnymi kryte-
riami podobnego rankingu, aby wykazać nieadekwatność ocen opartych 
na kryteriach opracowanych w Szanghaju14. Francuzi twierdzą, że liczba 
cytowań jako kryterium jest nietrafnie dobrana, bo dyskryminuje badaczy 
niepublikujących po angielsku i sztucznie uprzywilejowuje tych, których 
językiem ojczystym jest angielski albo którzy pracują w uczelniach świa-
ta anglosaskiego. Dane o uniwersytetach są szczególnie istotne, bowiem 
w Unii inaczej niż w USA i Japonii aż 37% badaczy było zatrudnionych 
właśnie przez uniwersytety (w USA około 15%, a w Japonii 27%).

2. Odsetek osób zatrudnionych w sferze badań i rozwoju (R/D) w stosun-
ku do ogółu zatrudnionych; w 2006 roku w USA 9,3 na 1000, w Japonii 
9 na 1000, a w UE-15 w 2003 roku tylko 5,5 na 1000, a w 2006 roku w UE-27 
było 5,6 na 1000 zatrudnionych15 – widoczny jest brak postępu.

3. Wydatki na naukę w stosunku do PKB i w wyrażeniu absolutnym. 
W UE w 2006 roku było 1,84% PKB średnio, w Japonii 3,2% i w USA 
około 2,7%. Luka na niekorzyść Unii jest większa w wydatkach na uni-
wersytety niż na R/D, a wydatki na jednego studenta są blisko 4 razy 
większe w USA. Nawet Chiny dynamicznie zwiększają wydatki na R/D 
z 0,5% w 1996 roku do 1,5% w 2006 roku. Pod tym względem Unia nie 
zmniejsza dystansu dzielącego ją od USA i Japonii, a Chiny szybko do-
goniły Unię i zapewne wkrótce ją przegonią i pod tym względem. Ale 
i tu są różne poziomy rozwoju Europy, bowiem Szwecja wydaje na R/D 
aż 4% PKB, a Dania, Niemcy i Austria około 2,5%. Nawet jednak Szwe-
cja ma wskaźnik będący tylko połową najlepszego pod tym względem 
stanu w USA, New Mexico, gdzie skupia się wiele kosztownych badań 
związanych z obronnością16. Autor cytowanego przed momentem ra-
portu zbudował diagram porównujący wydatki na R/D we wszystkich 

14. Analizę rankingu szanghajskiego zawiera raport P. Aghion et al.,Why reform Europe’s universities?, 
Bruegel Policy Brief September 2007.

15. Te i większość poniższych danych pochodzi z ofi cjalnej witryny internetowej European Research 
Area, które ogłoszono 4 kwietnia 2007 roku jako informacyjne wzmocnienie Green Paper on The 
European Research Area. <www.ec.europa.eu/research/era>

16. B. van Pottelsberghe, Europe’s R&D: Missing the Wrong Targets?, Bruegel Policy Brief, February 2008, 
s. 2.
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stanach USA i wszystkich państwach Unii, i dzięki temu plastycznie 
pokazał, że liderami są New Mexico, Maryland, Massachusetts, Rho-
de Island, Connecticut, Washington, California, Szwecja, Finlandia, 
New Hampshire, District of Columbia, New Jersey, Colorado, Oregon, 
Minnesota, Niemcy, Vermont, i dalej inne stany USA. Natomiast Pol-
ska jest niemal na końcu tej długiej listy po 70 innych podmiotach: 
ogon tej listy wygląda tak oto: Louisiana, Grecja, za nią Polska, Malta, 
South Dakota, Słowacja, Bułgaria, Rumunia, Cypr i listę zamyka Wy-
oming. Dedykuję ten zgrabny utwór Bruno van Pottelsberghe naszym 
politykom i przedsiębiorcom pod rozwagę.

4. Odsetek badaczy z sektora R/D zatrudnionych przez organizacje biz-
nesu: w USA ponad 80%, Japonii 70%, w stare UE tylko 50%. Blisko 
85% firm w USA realizuje programy szkolenia pracowników w zakresie 
innowacyjności i czyni to we współpracy z uniwersytetami i mocnymi 
firmami doradczymi. Badania finansowane przez biznes jako odsetek 
PKB są także wyraźnie wyższe w Japonii i w USA, a także od niedawna 
w Chinach. 
Są jednak sfery, w których Unia ma lepsze efekty niż USA czy Japonia, 
mimo, jak widzieliśmy, dużej asymetrii w zasobach materialnych prze-
znaczanych na cele naukowe. Ten obszar europejskich przewag nie jest 
duży, ale bardzo istotny;
1. Liczba doktoratów przyznanych w 2005 roku e UE na 100 000 miesz-

kańców wynosiła 20, a w USA tylko 18, a w liczbach bezwzględnych 
w UE nadano około 96 000 doktoratów, a w USA tylko 53 000. W tym 
czasie około 1,5 miliona obywateli Unii było doktorami nauk17. W Unii 
także blisko 65 500 cudzoziemców pracuje nad doktoratami, co jest 
przyzwoitym wynikiem, ale i tak gorszy niż w USA.

2. Perła amerykańskiego systemu edukacji wyższej to nie jest banalny 
i niekiedy bardzo marny college, lecz graduate school, gdzie nadaje się 
stopień magistra i doktora. Ojczyzną tej perły jest Europa, ale nie dzi-
siejsza Europa, lecz wzory z końca XIX wieku z Niemiec, gdzie powstał 
wzór takich szkół w ramach reform Humboldta. Pierwszą taką zaawan-
sowaną szkoła był Johns Hopkins University założony w 1876 roku. 
Takich centrów wiedzy wybitnej jest w USA bardzo niewiele: na 7 018 
uniwersytetów tylko 1 640 oferuje programy magisterskie, a 614 dok-
torskie18. Czas dojrzał, abyśmy teraz tę już pięknie oprawioną perłę po-

17. P. Aghion et al., Higher aspirations: An agenda for reforming European Universities, Bruegel Blueprint 
Series Vol V, 2008, p. 20

18. Ibidem, p. 23
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nownie przyswoili kulturze akademickiej Europy i aby stworzyć pewną 
liczbę centrów doskonałości w organizacyjnej formie graduate school.

7. Szanse Polski

Polska wchodząc do Unii cztery lata temu wniosła niezbyt chlubne wiano: 
około 8% ludności nowej Unii, ale tylko 2% produktu krajowego brutto i oko-
ło 1% potencjału naukowego.

Bardzo liczna i słabo wykształcona ludność wiejska i zbyt wielka liczba 
zatrudnionych w rolnictwie bardzo odległym od efektywności w krajach 
wcześniej i rozumniej uprzemysłowionych niż Polska to kolejny balast, który 
do dzisiaj jest istotną barierą w podnoszeniu potencjału kreatywności. Za-
pewne dlatego polska dyplomacja będzie zabiegać o podtrzymywanie dopłat 
bezpośrednich dla rolnictwa i ogólnego subsydiowania sektora o nieszcze-
gólnie wybitnym wkładzie w cywilizacyjną witalność Europy. Tendencje 
do przesunięcia funduszy z  rolnictwa na sektory kreatywne i nowoczesne 
(np. na badania, na szkolnictwo wyższe, na nowe technologie i nowe nośni-
ki energii) będą wbrew interesowi ogólnemu Europy nadal blokowane przez 
państwa takie jak Polska, w której dziś około 40% dochodów ludności wiej-
skiej pochodzi z transferów społecznych, a państwo za pieniądze podatników 
podtrzymuje i czasem utrwala ubóstwo materialne i kulturowe wsi. Być może 
jest to socjologiczna i polityczna konieczność, ale na pewno nie jest to cnota 
sprzyjająca kreatywności w szerszej skali.

Demografi czna prognoza Komisji UE ogłoszona w sierpniu 2008 roku jest 
bardzo zła dla Polski, gdzie podobnie jak na Słowacji odsetek osób starszych 
niż 65 lat w 2060 roku przekroczy 36%, co ma być najgorszym wówczas 
wskaźnikiem w Unii (np. Wielka Brytania i Luksemburg będą miały najlep-
sze wskaźniki na poziomie około 24%, co i tak jest bardzo trudne do fi nanso-
wania przez obecne systemy emerytalne). Liczba ludności ogółem w naszym 
kraju ma spaść o 18,3% do poziomu 31,1 mln, a jedynie w Bułgarii (-28,2%), 
Łotwie (-25,9%), Litwie (-24,3%) i w Rumunii (-21%) ma być jeszcze szybszy 
spadek. W rezultacie będziemy mieli najgorszy w całej Unii wskaźnik po-
wstający przez podzielenie liczby ludzi w wieku 65+ przez liczbę ludzi 
w wieku produkcyjnym i będzie to aż 69%, co przy obecnie bardzo niskim 
wskaźniku zatrudnienia, jednym z najniższych w Unii, będzie katastro-
falną proporcją seniorów do ludzi rzeczywiście pracujących, wytwarzają-
cych dochód i zarabiających pieniądze własną pracą. 

Może ratunkiem dla rynku pracy mogłaby być imigracja zorgani-
zowana przez państwo, ale trudno będzie oczekiwać, aby poprawiło 
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to szanse na kreatywność, skoro Polacy nie lubią żyć z obcymi kultu-
rowo ludźmi w swoim kraju, a ponadto Polska ma najniższy odsetek 
ludzi z wyższym wykształceniem w kategorii obywateli urodzonych 
poza Polską w całej OECD. W rywalizacji o imigrantów wysoko wy-
kwalifikowanych nas nie ma, nikt o tym nie myśli, a nasza wykształ-
cona młodzież wyjeżdża za granicę w poszukiwaniu lepszej szansy. 
Średnio w OECD 23% miało wyższe wykształcenie wśród obywateli 
państw urodzonych za granicą, a w Polsce tylko około 10,6 %19. 

Na pocieszenie można powiedzieć, że negatywne odchylenie od średniej 
dla OECD występuje także w innych państwach o znacznej atrakcyjności 
jak Austria (tam też bardzo nie lubi się imigrantów i daje im się to od-
czuć), Włochy, Niemcy, Francja, Holandia, Hiszpania, Dania czy Belgia. 
Pozytywne odchylenie od średniej 23% występuje kolejno w stopniu naj-
wyższym w Australii, Irlandii, Kanadzie, Nowej Zelandii, Norwegii, Ja-
ponii, Wielkiej Brytanii, Korei, Stanach Zjednoczonych i w Szwecji. Poza 
anglojęzycznymi krajami, które są złożone z imigrantów i ich potomków, 
jedynie dwa państwa Azji (Japonia i Korea) oraz dwa państwa skandy-
nawskie znalazły się w czołówce miejsc, gdzie imigranci są ponadprze-
ciętnie dobrze wykształceni. Widocznie ktoś w tych państwach o to dba 
i wie jak to zrobić skutecznie20.

Imponująca liczba studentów (wtedy blisko 2 miliony, co stanowiło 
aż pięć razy większą liczbę niż w 1990 roku) i nienadążająca za nią 
liczba nauczycieli akademickich: od 1990 roku studentów przybyło 
o 500%, a ich nauczycieli jedynie o 50%. Wzrost liczby studentów 
w Polsce jest czymś nadzwyczajnym na tle trendu globalnego w tym 
samym czasie. Wszędzie w latach 1990-2005 bardzo szybko rosła licz-
ba studentów; najszybciej w grupie wielkich ludnościowo państw roz-
wijających się, gdzie wzrosła jednakże tylko 3,2 razy, a nie 5 razy jak 
w Polsce21, a na drugim miejscu pod względem tempa przyrostu były 
państwa sąsiadujące z Unią, czyli państwa arabskie, wschodnia Europa 
włącznie z Rosją, Turcją, kraje bałkańskie. Dopiero na trzecim miejscu 
były państwa UE 2722. W rezultacie obecnie w 2008 roku zajmujemy 6. 
miejsce na świecie pod względem liczby studentów na 10 tys. mieszkań-

19. J. von Weizsacker, Strait is the gate: Europe’s immigration priorities,
Bruegel Policy Brief, July 2008, s. 2-3.

20. Około 500 000 imigrantów nielegalnie przybywa do Unii rocznie i na ogół nie są to ludzie dobrze 
wykształceni.

21. Ta grupa składa się z Chin, Indii, Indonezji, Brazylii, Pakistanu, Bangladeszu, Nigerii, Meksyku, 
Wietnamu i Filipin.

22. Dane Banku Światowego. 
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ców, co jest osiągnięciem, nawet jeśli nie wszyscy z nich wymyślą koło lub 
nową wieżę Eiffla. Jednak nasi studenci pod względem kapitału intelek-
tualnego są daleko na liście rankingowej raportu rządu polskiego. Zostali 
wyprzedzeni przez studentów brytyjskich, szwedzkich, irlandzkich, fiń-
skich, niemieckich, francuskich, holenderskich, austriackich, belgijskich, 
czeskich, greckich, włoskich. Za nami znaleźli się studenci portugalscy, 
węgierscy i hiszpańscy23. 

Niezły mamy rezultat w kształceniu doktorów: w liczbach absolutnych je-
steśmy w Unii na 6. miejscu po Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Wło-
szech i Hiszpanii, co zapewne wynika z większej niż w wielu innych krajach 
Unii liczby ludności. Zatrudniamy też sporo doktorów i tu mamy 6. miejsce, 
ale przed nami już nie ma Włoch, lecz jest mała Szwajcaria poza oczywiście 
Niemcami, Francją i Hiszpanią. Nota bene, ciekawe co dzieje się ze znaczną 
liczbą doktorów, którzy kształcą się we Włoszech, a potem nie są tam za-
trudniani, skoro zatrudnia się tam mniej doktorów niż w Holandii, Szwecji, 
Portugalii i Czechach, a więc krajach o znacznie mniejszej liczbie ludności? 

Ten wskaźnik jest może ważniejszy dla oceny potencjału kreatywności niż 
liczba licencjatów z marketingu i księgowości, a nawet liczba magistrów inży-
nierii drogowej. Ale nasze osiągnięcia w liczbie patentów i wynalazków są tak 
marne, że być może żadne stopnie naukowe o niczym nie świadczą poza tym, 
że dowodzą pewnych ambicji niektórych młodych inteligentów. W ostatnich 
latach liczba polskich patentów, i tak już znikoma, jeszcze zmalała.

Raport o kapitale intelektualnym Polski ogłoszony w lipcu 2008 roku 
przez Zespół Doradców Strategicznych Premiera porównał 16 państw Unii 
pod względem 117 wskaźników, które eksperci uznali za relewantne dla oce-
ny naszej pozycji w rankingu kapitału intelektualnego24. Efekt poznawczy 
godny uwagi, ale osiągnięcie cywilizacyjne niewielkie, skoro lokujemy się 
na 13-16. miejscu dla poszczególnych kategorii wiekowych. Autorzy raportu 
bardzo trafnie zauważyli, że jakość rządzenia mierzona zdolnością realizacji 
długookresowych strategii była kluczowym czynnikiem sukcesu Irlandii, Ko-
rei czy Tajwanu, a polityka o krótkim horyzoncie, ciągłe zmiany ad hoc i zwroty 
prowadzą do wyników podobnych do tych w Grecji, Portugalii i we Włoszech. 
W języku mojej teorii trzech funkcji państwa mogę powiedzieć, że te państwa 
gorzej rozwĳ ające się nie dokonały ani udanych adaptacji, ani tym bardziej nie 
odniosły sukcesu w działaniach innowacyjnych wobec wyzwań płynących z oto-
czenia. Ponadto warto przypomnieć, że rynki zawodzą najbardziej tam, gdzie 

23. Raport o Kapitale Intelektualnym Polski, 10 lipca 2008, s. 74.

24. Raport o Kapitale Intelektualnym Polski, 10 lipca 2008 (dostępny on line na witrynie premiera rządu 
RP).
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jest wysokie ryzyko i długi horyzont czasowy jako konieczne warunki sukcesu. 
A w sferze twórczości nie ma mowy o szybko procentujących inwestycjach, jakby 
powiedzieli ci, którzy inwestują w sklep tak jak w talent genialnego dziecka. Im 
krótszy będzie horyzont czasowy, tym gorsze będą tu rezultaty.

Polska ma także liczne sukcesy oświatowe, co potwierdził okresowy ra-
port monitorujący Strategię lizbońską25. Polska znalazła się w małym kręgu 
państw które już obecnie przekraczają indeks złożony z pięciu wskaźników 
przewidzianych do osiągnięcia w 2010 roku. W tym kręgu w kolejności osią-
gnięć znalazły się: Finlandia, Dania, Szwecja, Wielka Brytania, Irlandia, 
Polska, Norwegia i Islandia. Tym razem jesteśmy razem z nordyckimi lidera-
mi, a daleko od śródziemnomorskich maruderów, ale nadal w ustawicznym 
kształceniu dorosłych i w opiece przedszkolnej dla 4-latków jesteśmy nie-
bezpiecznie blisko końca listy, co potwierdził także raport polskiego rządu 
o kapitale intelektualnym. Najmłodsi i najstarsi są naszą największą słabo-
ścią, ale także trzeba pamiętać, że wśród uczniów polskich jest dwa razy 
mniej niż na Zachodzie takich, którzy osiągają wybitne wyniki w matema-
tyce i w argumentacji naukowej. To bardzo poważna słabość zwężająca bazę 
rekrutacyjną prawdziwej elity najbardziej kreatywnych.

Mimo tych sukcesów nasza edukacja pogłębia różnice społeczne wynika-
jące ze statusu rodziców. Tu jakość funkcji innowacyjnej szkolnictwa w wy-
sokim stopniu nadal państwowego jest jak widać bardzo niska: żywiołowo 
rosnące różnice w strukturze społecznej są dodatkowo pogłębiane przez sys-
tem oświatowy.

8. Wnioski

Europa stara się, ale rezultat Strategii lizbońskiej jest poniżej oczekiwań. 
Nowe placówki badawcze (instytut europejski nowych technologii), nowe 
programy (ERA), czy nowe priorytety budżetowe na lata po 2013 roku, które 
już są przedmiotem kuluarowych dyskusji i działań lobbingowych, pokazu-
ją, że stara Europa nie złożyła broni i nadal uparcie walczy o poprawę swe 
kreatywności. Jeżeli uda się zbliżyć do USA pod względem współpracy eko-
nomiczno-technicznej i strategicznej z nową administracją w Waszyngtonie 
oraz uniknąć przewlekłego napięcia w stosunkach z Rosją, to Unii będzie 
nieco łatwiej pomnażać swą zdolność do innowacji. Ale to jest wysoce nie-
pewne, jeżeli rzetelnie porówna się dane przytoczone powyżej.

Polska ma pod wieloma względami jeszcze gorsze wyniki niż cała Unia, bo-

25.  Progress Towards The Lisbon Objectives in Education and Training. Indicators and Benchmarks, 
Comission, 2008.
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wiem jest jednym z bardziej kłopotliwych członków Unii jako kraj o wiel-
kich ambicjach, liczebnie duży i dość słabo rozwinięty. Ponadto Polska 
ma groźniejsze prognozy niż wiele innych krajów Unii (np. demograficz-
ną) i tylko w nielicznych sferach o mniejszej doniosłości mamy nieco 
lepsze rezultaty. Wyraźnie nie nadążamy za unijną czołówką i jesteśmy 
niebezpiecznie blisko grecko-portugalsko-włoskiego losu tych, którzy 
marnują szanse dane im przez historię.

Respektując zasadę równych szans i fair play trzeba uczciwie wyłaniać elitę 
najzdolniejszych, najbardziej twórczych młodych ludzi możliwie najwcze-
śniej, a potem stawiać im specjalne wymagania, coraz wyższe i inne niż dla 
przeciętnie zdolnych wychowanków. Ta rada bierze się z przekonania, że na-
prawdę to kilka procent najwybitniejszych osób zawsze decydowało o po-
myślności, zamożności i sensownym życiu ogromnej większości. 

Twórczość nie jest zgodna z zasadą większości, która jest podstawą de-
mokracji. W świecie wysokich potencjałów kreatywności rządzi arysto-
kratyczna zasada – do elity zasług i talentu wchodzi się trudno i nie 
mogą o tym decydować mało wymagający strażnicy bram. I nie powinni 
tam wchodzić ci, których bardzo pociąga władza nad ludźmi i marzenie 
o wielkich pieniądzach, bo tacy niewiele tworzą, a licznych chcą eksplo-
atować lub uzależniać.
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System, klimat i osoba

Moja odpowiedź na pytanie, czy kreatywna i innowacyjna Europa może być 
jednym z centrów rozwoju świata w XXI wieku, jest generalnie pozytyw-
na, przy założeniu, że będą spełnione istotne warunki. Ponieważ warunki 
te są dość liczne i różnorodne, podzielę je na trzy grupy: systemowe, od-
noszące się do klimatu w organizacji oraz dotyczące indywidualnych cech 
osoby ludzkiej.

1. Warunki systemowe

Jako psycholog pominę czynniki polityczne i makroekonomiczne, bynajmniej 
ich nie lekceważąc. Skupię się natomiast bardziej na „miękkich” czynnikach sys-
temowych, wchodzących w zakres zainteresowania nauk społecznych.

Przede wszystkich należy podkreślić rolę nagród i zachęt. Ludzie tworzą nowe 
pomysły, jeśli wiedzą, że tego się od nich oczekuje. Zazwyczaj nie chodzi o wy-
mierne korzyści fi nansowe, na przykład premię za pomysł przynoszący pewne 
oszczędności albo racjonalizujący organizację pracy, choć takie systemy są z do-
brym skutkiem praktykowane. Zanim jednak wdrożymy taki system, zastanów-
my się nad możliwością eliminacji prostych barier i wykorzystania prostych re-
zerw rozwoju innowacyjności fi rm bądź instytucji. Jedną z bardziej dotkliwych 
przeszkód w tym obszarze jest dość powszechne przekonanie pracowników, 
że wymyślanie nowych rzeczy nie jest od nich oczekiwane, inaczej mówiąc – 
że nikomu nie zależy na ich pomysłach. W takich warunkach nowe rozwiązanie, 
nawet jeśli pojawi się w czyjejś głowie, prawie na pewno nie zostanie ujawnione. 
A przecież system, któremu „nie zależy” na naszych pomysłach i tak jest stosun-
kowo mało szkodliwą odmianą zjawiska, o którym mowa. Są instytucje i organi-
zacje, w których ludzie są wręcz karani za nowe pomysły, czemu zresztą trudno 
się dziwić, ponieważ każda nowość zwiastuje kłopoty i wymaga przełamania ru-
tyny. Innowacyjna fi rma musi więc wypracować i aktywnie wdrożyć skuteczny 
system nagradzania za nowe pomysły. Mogą to być nagrody wręcz symboliczne, 
ale ważne, aby w ogóle były, bo są informacją kierowaną do pracowników o tej 
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mniej więcej treści: zależy nam na tym, abyście w pracy myśleli, postaramy się 
wasze pomysły wykorzystać, a na pewno ich nie zignorujemy.

Inny ważny warunek to systemowa ochrona nowych pomysłów. Każdy 
nowy pomysł jest na początku bardzo daleki od doskonałości, a każdy au-
tor takiego pomysłu – przez sam fakt, że go wymyślił – staje się natych-
miast jednoosobową mniejszością wobec tej większości, której pomysł nie 
przyszedł do głowy. Tak jak małemu dziecku potrzebna jest pełna ochrona 
i specjalne traktowanie, tak również nowemu pomysłowi potrzebne są roz-
maite zabiegi „pielęgnacyjne” i „wychowawcze”. Trzeba mianowicie taki po-
mysł rozwinąć, uzupełnić, pozbawić oczywistych wad lub niedoskonałości, 
wreszcie – sprawdzić pod względem przydatności czy też wykonalności. 
Mało innowacyjne fi rmy niszczą nowe pomysły, nawet jeśli takowe jakimś 
cudem się pojawią, bo poddają je na samym początku bardzo surowej oce-
nie. To tak, jakby od noworodka żądać zdania trudnego egzaminu na stu-
dia. Natomiast fi rmy innowacyjne dysponują rozbudowanymi procedura-
mi rozwĳ ania i uszlachetniania nowych pomysłów. Wymaga to inwestycji 
i zasobów, choćby czasowych, ale również organizacyjnych i fi nansowych. 
Jednak taka polityka jest niezbędnym warunkiem zaistnienia w gospodarce 
opartej na wiedzy i innowacji.

Trzeci ważny warunek innowacyjności to właściwe wzorce komunikowania 
się wewnątrz fi rmy. Ludzie mają więcej oryginalnych, nowych pomysłów, jeśli 
wiedzą, w jakim kierunku zmierza cała organizacja, jakie ma problemy, jak 
kształtuje strategię swojego rozwoju i – ogólnie rzecz biorąc – ku czemu zmie-
rza. To z kolei wymaga drożnych kanałów wymiany informacji, ze szczegól-
nym uwzględnieniem kanałów poziomych. Nawet jeśli komunikowanie piono-
we jest w fi rmie dość dobrze zorganizowane, nie wystarczy do zmiany systemu 
na bardziej proinnowacyjny. Komunikowanie pionowe najczęściej sprowadza 
się do tego, że kierownictwo wydaje polecenia, a pracownicy raportują stan ich 
realizacji. To nie wystarczy fi rmie, która ma ambicje zaistnienia w nowocze-
snej gospodarce. Taka fi rma musi rozwinąć drożne kanały informacji pozio-
mej, umożliwiające komunikowanie się między działami lub komórkami znaj-
dującymi się na tym samym szczeblu hierarchii. Swobodna wymiana myśli 
zwykle owocuje twórczym fermentem, a brak takiej wymiany oznacza skost-
nienie i w ostatecznym rachunku niezdolność do nadążania za wyzwaniami 
i potrzebami rynku. Właściwe wzorce komunikowania się sprzyjają zresztą nie 
tylko innowacyjności. Przyczyniają się na przykład do ściślejszej identyfi kacji 
pracowników z fi rmą, wpływając na wzrost motywacji do pracy. Tym bardziej 
warto pomyśleć o odejściu od powszechnej praktyki złego komunikowania się 
w organizacjach.
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2. Klimat

Klimat społeczno-emocjonalny w fi rmie jest czynnikiem dość efemerycznym 
i trudnym do zdefi niowania. Niemniej, niektóre elementy klimatu można 
z całą pewnością wymienić jako warunki rozwoju innowacyjności. Można je 
też w pewnym zakresie zmierzyć narzędziami wypracowanymi przez psy-
chologię społeczną.

Najważniejszą cechą klimatu sprzyjającego twórczości w organizacji jest 
wolność. Ludzie są  bardziej twórczy wtedy, gdy czują się wolni, i odwrotnie 
– poczucie zniewolenia czy choćby skrępowania przekłada się raczej na dzia-
łania schematyczne i rutynowe. Mówimy tu o poczuciu wolności, co nie jest 
tożsame z rzeczywistą swobodą działania i wypowiadania się. W fi rmie nie 
muszą obowiązywać sztywne rygory, a mimo to ludzie nie czują, że są cał-
kiem wolni. Zdarza się tak wtedy, gdy mimo braku sztywnych nakazów i za-
kazów daje się wyczuć nieuchwytną, ale przygniatającą aurę niemożności 
i ograniczeń. Szczególnie niesprzyjająca twórczości jest sytuacja, gdy kierow-
nictwo deklaruje swobodę i brak ograniczeń, a pracownicy wiedzą z osobi-
stego doświadczenia, że jest inaczej, bo – na przykład – wszystko rozbĳ a się 
o biurokrację albo o obsesje jednego z członków kierownictwa. Wykrycie tego 
rodzaju barier dla kreatywności wymaga starannego badania i obserwacji.

Poczucie wolności jest subiektywne i nie zawsze adekwatne do rzeczywisto-
ści, ale decyduje o pro- lub antykreatywnych postawach i zachowaniach ludzi. 
Istnieją wprawdzie przypadki twórczości stanowiącej odpowiedź na zniewole-
nie lub opresję, a polegające na wymyśleniu skutecznego sposobu uwolnienia 
się z ograniczeń. Nazywamy takie akty twórcze reaktywnymi, bo stanowią re-
akcję na nieakceptowany stan rzeczy. Jednak zdecydowana większość wybit-
nych dzieł twórczych, a także zachowań innowacyjnych o mniejszej randze, 
ale ważnych z punktu widzenia rozwoju człowieka i instytucji, to akty twór-
czości proaktywnej. Taka twórczość rodzi się w warunkach wolności, bo nie 
stanowi odpowiedzi na coś złego, lecz polega na wykorzystaniu rozmaitych, 
indywidualnych i zbiorowych możliwości rozwojowych. Dlatego klimat wol-
ności jest niezbędnym warunkiem innowacyjnej gospodarki.

Drugim ważnym warunkiem jest akceptacja rozsądnego ryzyka. Kreatyw-
ność jest zdolnością do wytwarzania rzeczy nowych i wartościowych, a każda 
nowość niesie z sobą ryzyko niepowodzenia. Zdecydowana większość nowych 
pomysłów nie jest wprowadzana w życie. Ocenia się, że w przedsiębiorstwach 
nastawionych na innowacje zastosowanie znajduje zaledwie jedna tysięczna 
(!) zgłoszonych pomysłów. Nie oznacza to jednak, że 999 pomysłów na 1000 
zwyczajnie się marnuje. Ten jeden pomysł na tysiąc, który w końcu przebi-
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ja się do realizacji, zazwyczaj powstaje dzięki temu, że wcześniej zgłoszo-
no i odrzucono – z różnych zresztą powodów – pozostałe pomysły. Proces 
tworzenia nowego produktu, podobnie jak proces twórczy w sztuce lub na-
uce, polega na nieustannej aktywności umysłowej. Wytwarzanie olbrzymiej 
ilości pomysłów sprawia, że bada się i sprawdza różne opcje. Wobec tego 
pomysł odrzucony ma swoją wartość choćby z tego powodu, że pokazuje, 
gdzie nie warto iść, bo ktoś już tam był i sprawdził. Ponadto, pomysł odrzu-
cony może być zalążkiem czegoś szlachetniejszego, bo twórczość nie musi 
polegać na tworzeniu czegoś z niczego; zwykle polega właśnie na zmienianiu 
i ulepszaniu tego, co już istnieje. Tak więc odrzucone pomysły mają swoją 
wartość w globalnym rachunku zysków i strat, jakiemu podlega innowacyjna 
organizacja. Jednak świadomość tego faktu bywa znikoma wśród decyden-
tów i kierowników. Ci wiedzą tylko tyle, że zdecydowana większość nowych 
pomysłów nie wchodzi do realizacji i nie przekłada się na produktywność lub 
zysk. Bardzo łatwo wówczas o postawę antykreatywną, czyli niechęć do no-
wych pomysłów, uzasadnianą tym, że ryzyko związane z ich rozwĳ aniem 
zupełnie się nie opłaca. Tymczasem bez ryzyka nie ma żadnej twórczości, 
zarówno na poziomie wybitnych dzieł sztuki czy kluczowych eksperymen-
tów naukowych, jak też na poziomie zwyczajnej, codziennej, „przyziemnej” 
działalności innowacyjnej w organizacji nastawionej na zysk. Oczywiście 
ryzyko musi być rozsądnie skalkulowane, ale bez akceptacji dla działań ry-
zykownych, i bez związanej z tym tolerancji na możliwe straty i niepowodze-
nia, żadna innowacyjność nie jest możliwa.

Trzeci ważny składnik klimatu sprzyjającego innowacjom to dominujący 
wzorzec współdziałania członków organizacji, szczególnie równowaga mię-
dzy rywalizacją i współpracą. Potocznie uważa się, że twórczość jest domeną 
indywidualnych umysłów, zatem współpraca z innymi ludźmi w rozwĳ aniu 
nowych rozwiązań nie tylko nie jest potrzebna, ale nawet może przeszka-
dzać. Tymczasem wspólne działanie w zespole lub grupie może przynieść 
niezwykle korzystny rezultat, pod warunkiem że uda nam się osiągnąć efekt 
synergii. Efekt ten polega na tym, że produktywność zespołu jest większa, 
niż suma produktywności jego członków. Inaczej mówiąc, dobrze funkcjonu-
jący zespół jest w stanie wymyślić coś bardzo interesującego w stosunkowo 
krótkim czasie, podczas gdy ci sami ludzie pracujący osobno – gdyby ze-
brać i połączyć ich wytwory umysłowe – nigdy nie byliby w stanie nawet się 
zbliżyć do takiego poziomu innowacyjności. Aby tak się stało, zespół musi 
być bardzo dobrze wyszkolony w działaniu grupowym i wyuczony określo-
nych technik zespołowego myślenia. Konieczne jest też dobre przywództwo 
i umiejętność neutralizowania zagrożeń wynikających z rywalizacji. W kul-
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turze Zachodu, w zasadzie indywidualistycznej, nie da się całkiem zignoro-
wać osobistych potrzeb i ambicji członków zespołu. Chodzi jednak o to, aby 
umiejętnie wprząc te ambicje w realizację celu grupowego. Dobrze funkcjo-
nujące zespoły twórcze (np. w laboratoriach badawczo-rozwojowych) działają 
według takich właśnie zasad.

3. Cechy osobowe

Twórczość jest domeną ludzi o odpowiednich cechach i przygotowaniu. Ce-
chy można zdiagnozować odpowiednimi narzędziami, pamiętając przy tym, 
że kreatywność to nie to samo co inteligencja. Nie wszyscy inteligentni lu-
dzie są twórczy, choć każdy twórczy człowiek musi dysponować sprawnością 
intelektualną, pozwalającą mu – na przykład – zrozumieć trudny problem 
lub przekazać otoczeniu własne myśli.

Zdolności intelektualne – zarówno inteligencja ogólna (zwana też „aka-
demicką”), jak też kreatywność – są tylko w pewnym stopniu wrodzone. 
Oznacza to, że oprócz diagnozy stanu tych zdolności, potrzebne i wskazane 
są zabiegi ukierunkowane na ich rozwój i stymulację. Odpowiednio dobra-
ny zestaw ćwiczeń intelektualnych podnosi poziom kreatywności człowieka, 
niekiedy w sposób bardzo znaczący. Inteligencja ogólna jest w mniejszym 
stopniu podatna na trening, aczkolwiek i tutaj można zastosować skuteczne 
techniki oddziaływania. Tak więc innowacyjna fi rma dba nie tylko o to, aby 
wiedzieć, czy jej pracownicy są wystarczająco kreatywni, ale także o to, aby 
dostarczyć im odpowiednio zaprogramowanej „gimnastyki intelektualnej”. 
Ćwiczenie takich umiejętności, jak kojarzenie odległych faktów, dostrzega-
nie podobieństw i analogii, wykorzystanie sprzeczności i paradoksów, czy 
też stawianie prowokujących pytań – to tylko kilka przykładów tego, w jaki 
sposób można stymulować kreatywność pracowników.

Nie wyczerpuje to jednak całości problemu, ponieważ kreatywność orga-
nizacji nie jest prostą sumą kreatywności jej członków. Firma, w której pra-
cowaliby sami twórczy ludzie nie stanie się automatycznie fi rmą kreatywną, 
nastawioną na tworzenie i wdrażanie innowacji. Wprawdzie bez twórczych 
ludzi innowacyjność fi rmy nie jest możliwa, ale sam potencjał ludzki niczego 
nie gwarantuje. Dlatego tak ważne są wcześniej omówione przesłanki syste-
mowe i sprzyjający twórczości klimat.

Trening twórczości, o którym tutaj mowa, jest stosunkowo łatwy do zorga-
nizowania i przeprowadzenia, pod warunkiem, że organizacja uzna to za ko-
nieczne. Znacznie trudniejsze, ale i bardziej wartościowe, są oddziaływania 
długofalowe, zwłaszcza w szkołach i na uczelniach wyższych. Wiadomo nie 
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od dziś, że twórcze umysły rozwĳ ają się w długim procesie edukacji, którego 
wartości nie da się przecenić. Z tego punktu widzenia trening twórczości – 
z konieczności krótkotrwały i mniej dogłębny – wydaje się pożyteczną, choć 
ograniczoną w swej funkcjonalności protezą. Lepiej dysponować pełnowar-
tościowym narządem niż protezą, choć proteza to z pewnością więcej niż 
nic. Jednak długofalowe oddziaływanie edukacyjne wymagałyby kluczowych 
decyzji w skali państwa, a przynajmniej regionu. Chodzi na przykład o pod-
wyższanie poziomu kreatywności nauczycieli, bo twórczy nauczyciel wycho-
wa twórczych obywateli, a przynajmniej nie weźmie naturalnej kreatywności 
dziecka za niezrozumiałe dziwactwo lub brak dyscypliny. Chodzi też o zmia-
nę programów nauczania, tak aby oprócz matematyki, języka ojczystego itd. 
dzieci uczyły się twórczego myślenia. Zajęcia z twórczości w szkołach są już 
tu i ówdzie organizowane, jednak skala tych jakże pożytecznych inicjatyw 
nie jest zbyt duża. Należałoby też pomyśleć o zajęciach rozwĳ ających twór-
cze myślenie wśród studentów. Nasi absolwenci, nawet dość dobrze przygoto-
wani zawodowo, odstają pod tym względem od swych rówieśników z krajów, 
gdzie wagę twórczego myślenia na studiach dostrzeżono już dawno.

Warunki, które w skrócie zarysowałem, nie są łatwe do spełnienia. Wymaga-
ją poważnych inwestycji, a na pewno zmiany sposobu myślenia o fi rmie, szkole 
i społeczeństwie. Wydaje się jednak, że bez ich spełnienia odpowiedź na pytanie 
o przyszłość Europy, a tym samym o przyszłość naszego kraju i regionu w Euro-
pie, musi być negatywna. Aby móc myśleć pozytywnie o przyszłości, należałoby 
pilnie rozpocząć prace nad spełnieniem owych warunków.
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1. Uwagi wstępne 

Od czasu wprowadzenia głębokiej reformy Wspólnoty w 1988 roku, wią-
zanej z komisarzem Delorsem, Unia Europejska programuje swój budżet 
w wieloletnich okresach, aktualny dotyczy lat 2007-2013. Trudno jest prze-
widzieć dalsze losy ratyfi kacji Traktatu Lizbońskiego, jednak należy zwró-
cić uwagę na zapis, że Unia Europejska programuje swoje polityki i budżet 
w wieloletnim horyzoncie czasowym, nie krótszym niż pięć lat. Wieloletnie 
programowanie europejskiej polityki spójności umożliwia skuteczne pod-
jęcie problemów strukturalnych. Aktualny okres programowania dotyczy 
lat 2007-2013. Kolejny okres programowania rozpocznie się w roku 2014 
i będzie liczył pięć lub siedem lat. Presja ze strony płatników netto naj-
prawdopodobniej spowoduje, że okres ten będzie dotyczył lat 2014-2018. 
Dyskusja na temat przyszłych polityk Unii Europejskiej już się rozpoczę-
ła, a ważnym jej etapem będzie przegląd budżetu Wspólnoty, planowany 
na rok 2009. Istotne jest, że od czasu reformy Delorsa europejska polityka 
spójności koncentruje ponad 30% wydatków budżetowych Wspólnoty. Pol-
ska ma szczególną rolę w tej dyskusji, jako największy od roku 2007 bene-
fi cjent polityki spójności. Dzięki zmianom, jakie nastąpiły od roku 2007, 
w ramach polityki spójności uruchamia się wiodącą część działań Wspól-
noty zorientowanych na innowacyjność. Ten kierunek reformy europejskiej 
polityki spójności powinien być wpierany przez nasz kraj.   
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2. Uwzględnienie nowych wyzwań, 
przed jakimi stoi Wspólnota Europejska

W strategicznych dokumentach Unii Europejskiej, takich jak Czwarty Raport 
Kohezyjny oraz Agenda Terytorialna Unii Europejskiej, przyjętych w roku 
2007, jako kluczowe wyzwania wyróżnia się: (1) zmiany klimatyczne, (2) ro-
snące ceny energii, (3) globalizację gospodarki oraz (4) przebieg procesów 
demografi cznych1. Dotychczas siłą europejskiej polityki spójności była umie-
jętność sprawnego podejmowania i akomodowania nowych wyzwań, jakie po-
jawiały się przed Unią Europejską, co prawdopodobnie nie zmieni się. Ponie-
waż regionalne konsekwencje tych wyzwań będą zróżnicowane, europejska 
polityka spójności jest naturalnym miejscem ich skutecznego podjęcia. Dla 
kreatywności i innowacyjności Unii Europejskiej szczególne znaczenie mają 
trzy pierwsze wyzwania. 

W przypadku mitygowania negatywnych konsekwencji zmian klima-
tycznych, należy spodziewać się jeszcze bardziej zdecydowanego niż do-
tąd wspierania produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz stymulowa-
nia rozwijania i stosowania rozwiązań technologicznych i przestrzennych, 
ograniczających negatywne konsekwencje ocieplania się klimatu Europy. 
Nie będzie jednak możliwe skuteczne podjęcie tego wyzwania, bez za-
sadniczego przełomu technologicznego oraz dostosowania palety nowych 
działań do kontekstu regionalnego i przestrzennego.    

Rosnące ceny energii są szczególnym zagrożeniem dla regionów słabych 
i peryferyjnych, bowiem na obszarach tych wzrosną one w największym 
stopniu. Wymaga to konsekwentnego stymulowania rozwoju produkcji 
z rozproszonych źródeł energii, czemu sprzyja szersze wykorzystywanie 
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz wspierania badań i roz-
woju w sferze energetyki, prowadzące do ograniczenia energochłonności 
gospodarki. Zagrożenia te dotyczą, chociaż w różnym stopniu, wszyst-
kich regionów Polski.  

Globalizacja gospodarki światowej oznacza pojawianie się jako bez-
pośredniej konkurencji dla producentów z Unii Europejskiej wyrobów 
z szybko rozwijających się państw, przede wszystkim z Chin, Indii oraz 
Brazylii. Jest to szczególne zagrożenie dla regionów Wspólnoty o niskim 
i średnim poziomie rozwoju (dotyczy to wszystkich województw Polski), 

 1. Growing Regions, growing Europe. Fourth report on economic and social cohesion, European Union. Re-
gional Policy. Brussels, 2007; oraz Agenda Terytorialna Unii Europejskiej. W kierunku bardziej 
konkurencyjnej i zrównoważonej Europy zróżnicowanych regionów, Ministrowie ds. Rozwoju Miast 
i Spójności Terytorialnej, Lipsk 24/25 maja 2007 roku. 
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które specjalizują się w pracochłonnych i tradycyjnych branżach, bowiem 
w sektorze wysokiej techniki możliwości konkurowania producentów z wy-
mienionych państw będą ograniczone. Dlatego europejska polityka spójno-
ści w latach 2007-2013 oraz 2014-2018 powinna wspierać zasadnicze zmiany 
w sferze przedsiębiorstw, stymulując jakościowe przekształcenia w kierunku 
gospodarki opartej na wiedzy. Istotne znaczenie ma oddziaływanie europej-
skiej polityki spójności na podażowe elementy gospodarki, dotyczące mię-
dzy innymi: kapitału ludzkiego, środowiska biznesowego oraz infrastruktury 
społeczeństwa informacyjnego.

3. Podjęcie problemu spójności terytorialnej oraz 
przestrzennego wymiaru procesów rozwojowych
w Unii Europejskiej  

W Traktacie Lizbońskim zapisano w artykule trzecim, iż „Unia Europejska 
dąży do spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz kieruje się 
solidarnością pomiędzy krajami członkowskimi”. Oznacza to uzupełnienie 
dotychczasowej polityki spójności o nowy wymiar – terytorialny. Dlatego 
po roku 2013 należy spodziewać się podejmowania przez Wspólnotę róż-
norodnych działań zorientowanych na zwiększenie przestrzennej spójności 
Europy2. Dyskusja na ten temat będzie prowadzona na podstawie Zie-
lonej Księgi dotyczącej Spójności, przedstawionej w lipcu 2008 roku 
przez Komisję Europejską. Zestaw pytań zawartych w tym dokumencie 
wskazuje na bardzo tradycyjną percepcję wymiaru terytorialnego przez 
Komisję Europejską. Dla spójności terytorialnej kluczowe znaczenie ma 
dostępność, jednak nie powinna być ona ograniczana do tradycyjnej in-
frastruktury transportowej, ale uwzględniać także zaangażowanie w in-
formacyjne i komunikacyjne technologie. Istotne znaczenie będzie miało 
zbudowanie paneuropejskich działań typu Inicjatyw Wspólnoty, którymi 
będą zainteresowane wszystkie kraje członkowskie, zamiast definiowania 
polityki Wspólnoty względem różnego typu obszarów, takich jak: wyspy, 
górskie itd.

Powiązana ze spójnością terytorialną jest sfera polityki przestrzennej. Tra-
dycyjnie była ona kompetencją państw członkowskich. W roku 1999 pięt-
naście państw ówczesnej Wspólnoty przyjęło jako indykatywną podstawę 
polityki makroprzestrzennej dokument o około piętnastoletnim hory-

2. Zob. Green Paper on Territorial Cohesion. Turning territorial diversity into strength, Communication from 
the Commission to the Council, the European Parliament, the Committee of the Regions and the European 
Economic and Social Committee, Commission of the European Communities, Brussels, 14.7.2008. 
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zoncie czasowym – Europejską Perspektywę Rozwoju Przestrzenne-
go (ESDP)3. Czas jaki już upłynął od roku 1999, rozszerzenie Unii 
Europejskiej o kraje cechujące się niskim poziomem rozwoju oraz za-
sadnicza zmiana paradygmatu rozwojowego, wymagają podjęcia prac 
nad nowym dokumentem typu ESDP. Powinny w nim zostać szerzej 
zdefiniowane przestrzenne podstawy innowacyjności i kreatywności 
Unii Europejskiej w horyzoncie czasowym około 20 lat, dla Wspólno-
ty liczącej 27 państw. Struktury przestrzenne mają bowiem rosnące 
znaczenie dla stymulowania innowacyjności, a dalsze koncentrowanie 
tych aktywności w obszarze centralnym Wspólnoty, zwanym penta-
gonem, miałoby negatywny wpływ na wzrost konkurencyjności całej 
Unii Europejskiej.     

4. Dalsze przesunięcie priorytetów budżetowych 
europejskiej polityki spójności na rzecz 
wydatków „lizbońskich” 

Niewątpliwym osiągnięciem zmian wprowadzonych we Wspólnocie w la-
tach 2007-2013 było indykatywne zalecenie, aby w krajach kohezyjnych 
przeznaczać przynajmniej 60% wydatków na pozycje wydatków klasyfiko-
wane jako „lizbońskie”. Jednak równocześnie poszerzono zakres dopusz-
czalnego finansowania z funduszy strukturalnych o budownictwo miesz-
kaniowe oraz umożliwiono finansowanie z funduszy strukturalnych nie-
zrestrukturyzowanych sektorów, takich jak ochrona zdrowia. Przesunięto 
także Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFR-
ROW) do Wspólnej Polityki Rolnej, finansując w ramach tego funduszu 
głównie wydatki konsumpcyjne ludności i gospodarstwa rolne, zamiast 
działań związanych z wielofunkcyjnym rozwojem i z restrukturyzacją 
społeczną, ekonomiczną i przestrzenną obszarów wiejskich. Dlatego 
w latach 2014-2018 niezbędne będzie ograniczenie pola finansowania 
w ramach funduszy strukturalnych do wydatków rozwojowych oraz za-
sadnicze przeorientowanie EFRROW i jego zintegrowanie z funduszami 
strukturalnymi polityki spójności. W Polsce ze względu na udział ludno-
ści i gospodarki obszarów wiejskich ma to szczególne znaczenie.

3. ESDP. European Spatial Development Perspective. Towards Balanced and Sustainable Development of the 
Territory of the European Union, European Commission, Potsdam, May 1999. 
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5. Szersze wspieranie regionalnych polityk innowacyjnych 
i naukowych oraz zwiększenie znaczenia segmentu 
i podejścia regionalnego we wdrażaniu innowacyjności

Tradycyjnie innowacyjność gospodarki pozostawała kompetencją polityki pań-
stwa oraz działań podejmowanych centralnie. Sytuacja zasadniczo zmieniła się 
w latach 2007-2013, w związku z powiązaniem Strategii Lizbońskiej i polityki 
spójności. W Polsce po akcesji powstało 15 regionalnych strategii innowacji 
– RSI, co ciekawe ten szesnasty region to Mazowsze. W systemie wdrażania 
funduszy w okresie programowania 2007-2013 ważnym komponentem stało 
się wspieranie innowacyjnej gospodarki, zarówno w specjalnie dedykowanych 
temu sektorowych programach operacyjnych oraz w programach regional-
nych4. Priorytety dotyczą między innymi: tworzenia kapitału dla innowacji, 
wspierania inwestycji proinnowacyjnych oraz rozwĳ ania kooperacji w zakresie 
innowacji, a także wdrażania różnych działań zawartych w regionalnych stra-
tegiach innowacyjnych. W kolejnym okresie programowania polityki spójności 
niezbędne jest jeszcze lepsze powiązanie RIS i strategii wojewódzkich oraz 
programów regionalnych. Regionalna polityka naukowa jest nowym dla euro-
pejskiej polityki spójności konceptem, który powinien zostać wpisany w edycję 
programowania funduszy strukturalnych, obejmującą lata 2014-2018. Waż-
nym komponentem regionalnej polityki naukowej powinno być wspieranie 
tworzenia i rozwoju międzynarodowych sieci naukowo-badawczych pomiędzy 
regionami słabymi i silnymi. Oczywiście niezbędna jest szersza refl eksja teore-
tyczna i praktyczna, w jaki sposób ukierunkować alokacje na  politykę  innowa-
cyjną w słabych i peryferyjnych regionach, takich jak Polska Wschodnia, gdzie 
problemem jest przyswojenie innowacji, a nie ich tworzenie.   

6. Wzrost wydatków na współpracę transgraniczną, 
w tym na tworzenie i rozwĳ anie sieci 
(networków) współpracy 

We wszystkich analizach polityk Wspólnoty wskazuje się, że środki 
przeznaczane na rozwój współpracy transgranicznej pomiędzy pań-
stwami członkowskimi cechuje najwyższa wartość dodana i mnożni-
kowa. Po roku 1988 konsekwentnie rozwinięto trzy formy współpracy 
finansowane w ramach polityki spójności: przygraniczną, międzyre-
gionalną i międzynarodową. Dzięki konsekwentnej polityce osiągnię-

4. Zob. materiały konferencji: Regionalne Strategie Innowacji w regionach konwergencji, Uniwersytet 
Łódzki, Łódź 15-16 marca 2006 r. 
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to unię gospodarczą i walutową oraz wprowadzono konwencję Schen-
gen, co umożliwia zasadnicze ograniczenie negatywnych konsekwen-
cji granic wewnętrznych we Wspólnocie. Jednak równocześnie w ra-
mach europejskiej polityki spójności na ten Cel w latach 2007-2013 
przeznacza się zaledwie 2,5% ogółu nakładów europejskiej polityki 
spójności. Wspólnotowe regulacje prawne dopuszczają bardzo szeroki 
zakres finansowania różnorodnych działań w ramach tego Celu, uzna-
jąc, że każde przedsięwzięcie ograniczające negatywne konsekwencje 
granic wewnętrznych jest pożyteczne. Jednak po roku 2013 niezbędna 
jest zasadnicza modyfikacja interwencji w ramach tej sfery, polegająca 
na zasadniczym zwiększeniu skali środków przeznaczanych na współ-
pracę transgraniczną, rozszerzeniu skali finansowania działań rozwo-
jowych oraz wprowadzeniu finansowania współpracy w sferze badań 
i rozwoju, w tym także stymulowaniu tworzenia i rozwijania między-
narodowych sieci badawczych (networków), skupiających podmioty 
z silnych i słabych regionów Unii Europejskiej. Doskonałym laborato-
rium nie tylko dla Polski mogłaby być współpraca państw i regionów 
basenu Morza Bałtyckiego.  
 
7. System wdrażania europejskiej polityki spójności

Analiza systemu wdrażania funduszy Unii Europejskiej wskazuje, że jest 
on bardzo konserwatywny, zachowawczy oraz zbiurokratyzowany. Zoriento-
wany  przede wszystkim na fi nansowanie tradycyjnych kierunków wspierania 
rozwoju regionalnego. Mechanizm polityczny w państwach członkowskich 
prowadzi do dominacji cząstkowych i małych projektów. Podejmowanie 
ryzyka nie opłaca się, co bardzo często dyskwalifi kuje działania i projekty 
innowacyjne W zbyt małym stopniu uwzględniana jest możliwość ekspery-
mentowania. Niedostateczną uwagę przywiązuje się do wymiany doświad-
czeń w zakresie najlepszych praktyk oraz tworzenia wspólnych międzyna-
rodowych platform dyskusji i działania, w tym także z udziałem Komisji 
Europejskiej5. System ewaluacji funduszy Unii Europejskiej jest zorientowa-
ny na produkowanie grubych raportów, a nie na doskonalenie polityk Wspól-
noty oraz państw członkowskich, w tym na ich innowacyjność i kreatywność. 
To wszystko oznacza, że podstawowym celem staje się sprawne wydanie do-
stępnych alokacji, a ich efektywność ma drugorzędne znaczenie. Oczywiście 

5. Doskonałym przykładem jest postulowany przez A. Kuklińskiego projekt dotyczący wymiany do-
świadczeń w zakresie rozwoju regionalnego pomiędzy Polską Wschodnią, Niemcami Wschodnimi 
oraz Mezzogiorno. 
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6. Wynika to z tego, że w dziewięciu regionach Wspólnoty Europejskiej ponad 50% wydatków pono-
szonych w Unii Europejskiej przeznacza się na badania i rozwój, a w pozostałych ponad 250 regio-
nach znacznie mniej.

szybkie wydanie pieniędzy dostępnych z funduszy na działania innowacyjne 
jest znacznie trudniejsze, szczególnie wówczas gdy wymagany jest złożony 
montaż fi nansowy, a najłatwiej i najszybciej rozdaje się pieniądze dostępne 
z funduszy. Dokumentuje to doskonale zawansowanie wdrażania poszcze-
gólnych priorytetów i działań w programach operacyjnych.

8. Pozycja negocjacyjna Polski sprzyjająca kreatywności 
i innowacyjności europejskiej polityki spójności

Polska powinna dążyć do wzmocnienia po roku 2013 integralności euro-
pejskiej polityki spójności. Propozycje zawężenia jej zasięgu terytorialnego 
do nowych państw członkowskich, względnie rzeczowego ograniczenia pola 
interwencji do tradycyjnej infrastruktury są wyjątkowo szkodliwe. Powiąza-
nie konkurencyjności i konwergencji w ramach europejskiej polityki spójno-
ści ma kluczowe znaczenie dla wzrostu jej efektywności. Istotne znaczenie 
ma także zasadnicze wzmocnienie wymiaru regionalnego tej polityki, gdyż 
jego erozja nieuchronnie będzie prowadziła do rozparcelowania europejskiej 
polityki spójności pomiędzy polityki sektorowe. Wydatki Unii Europejskiej 
zorientowane na budowanie gospodarki opartej na wiedzy, rozwĳ anie społe-
czeństwa informacyjnego oraz innowacyjny i technologiczny postęp muszą 
pozostać w polu fi nansowania europejskiej polityk spójności, gdyż w przy-
padku uruchamiania ich na zasadzie konkursowej, właściwej programom ra-
mowym, dostęp Polski i jej regionów do możliwości wspierania badań i roz-
woju z budżetu Wspólnoty byłby śladowy6. W skrajnej sytuacji oznaczałoby 
to współfi nansowanie przez Polskę badań i rozwoju w najsilniejszych regio-
nach Wspólnoty Europejskiej. 



Prof. dr hab. Jacek Szlachta

110



111

Prof. dr hab. Antoni Kukliński

Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Prezes Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim

Czy katastrofa Cywilizacji 
Zachodniej jest nieuniknionym 

werdyktem XXI wieku1?

Motto2

Musimy trzymać się razem, 
bo inaczej zawiśniemy osobno.

Benjamin Franklin

Trudno znaleźć bezpośrednią odpowiedź na inicjalne pytanie3: Czy Unia 
Europejska może być demiurgiem kreatywnej i innowacyjnej Europy? 

Możemy jednak zarysować pewną listę problemów diagnostyczno-pro-
spektywnych, które stworzą klimat intelektualny i pragmatyczny sprzyjający 
udzieleniu odpowiedzi na nasze inicjalne pytania. Oto lista tak pojmowa-
nych problemów:
I. Transformacje sceny globalnej w pierwszej połowie XXI wieku
II. Złowieszcza diagnoza „Financial Times”
III. Optymizm Timothy Garton Asha
IV. Scena globalna i renesans USA
V. Kryzys i renesans Europy XXI wieku
VI. Kryzys Unii Europejskiej
VII. Czy Unia Europejska może być demiurgiem kreatywnej i innowacyj-

nej Europy
VIII. Paradygmat renesansu Wspólnoty Atlantyckiej
IX. O klimacie Konferencji Krakowskiej 

Wydaje się, że taka sekwencja myślenia problemowego może być ciekawym 
i inspirującym elementem naszej Konferencji. 

1. O. Spengler, Zmierzch Zachodu , Wydawnictwo KR, Warszawa 2001; por. A. Kukliński, K. Pawłow-
ski (red.), Przyszłość Europy – Wyzwania Globalne – Wybory Strategiczne, Nowy Sącz 2006, s. 445 
(tom dalej cytowany jako Przyszłość Europy).

2. Bob de Wit, Ron Meyer, Synteza strategii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 204.

3. Por. A. Kukliński, C. Lusiński i K. Pawłowski, Towards a New Creative and Innovative Europe, Nowy 
Sącz 2007.
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I. Transformacja sceny globalnej4

Jesteśmy świadkami bardzo głębokiej transformacji sceny globalnej. 
W tej perspektywie jest to najważniejszy punkt zwrotny na przestrze-
ni ostatnich 500 lat. Społeczność Atlantycka i Cywilizacja Atlantycka 
były dominującymi aktorami sceny światowej w okresie wielkiej karty 
historii powszechnej lat 1500–2000. Wiek XXI może zapoczątkować 
nową kartę tej historii, kartę wyłaniającej się dominacji cywilizacji 
azjatyckiej

W „Buissness Week” znajdujemy dramatyczną projekcję transfor-
macji gospodarki światowej przedstawionej na tablicy 15.

Podmiot 2004 2025 2050
USA 28% 27% 26%

Unia Europejska 34% 25% 15%
Japonia 12% 7% 4%
Chiny 4% 15% 28%
Indie 2% 5% 17%

Reszta świata 20% 21% 10%
Świat 100% 100% 100%

Tablica 1.

Nowy kształt gospodarki światowej. Transformacje lat 2004 -2050. Udział w światowym PKB w %

Analiza tej tablicy pozwala sformułować trzy wnioski. W latach 
2004–2050 można oczekiwać:
• primo – że nastąpi stagnacja pozycji USA w gospodarce światowej,
• secundo – że nastąpi spadek pozycji Japonii i Unii Europejskiej w go-

spodarce światowej,
• tertio – że nastąpi gwałtowny wzrost pozycji Chin i Indii w gospodarce 
światowej.
Oczywiście tej dramatycznej projekcji nie należy przyjmować zbyt dosłownie. 

Projekcja powstała prawdopodobnie jako eksploracja obecnych różnic w stopie 
wzrostu gospodarczego, które są bardzo niekorzystne dla Europy, Japonii, a na-
wet USA. Trzeba jednak w sposób poważny i odważny myśleć o tym jak uwolnić 
świat od widma europejskiego i japońskiego Titanica. Titanic amerykański jest 
fenomenem o zupełnie innej, a jednak być może tragiczniejszej dramaturgii.
II. Złowieszcza diagnoza „Financial Times”

4. Przyszłość Europy, s. 448.

5. China and India, The challenge and opportunity. What do you need to know about nations that will 
transform the global economy?, Business Week – European Edition, August 22-25 2005.
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W dniu 16 kwietnia 2008 na łamach „Financial Times” ukazał się 
ogromnie ważny artykuł6 zawierający dwie tezy:

A) The unipolar era, a time of unprecedented American domination is over. 
It lasted same two decades, little more than a moment in historical terms. 
Era jednobiegunowa – okres bezprecedensowej dominacji amery-
kańskiej jest zakończona. Trwała dwie dekady, trochę więcej niż 
moment w kategoriach historycznych

B) The successor of unipolarity is neither bipolarity or multi polarity. It is 
non polarity. Sukcesorem jednobiegunowości nie będzie ani dwu-
biegunowość ani wielobiegunowość. Sukcesorem będzie brak bie-
gunowości.

Do dwóch tez R. Haassa chciałbym przedstawić trzy komentarze.
1. Kryzys USA jako monopolistycznego supermocarstwa wydaje się 

werdyktem historii XXI wieku, nie można jednak wykluczyć zjawi-
ska renesansu potęgi USA w najbliższych dekadach

2. dominacja USA – to więcej niż 20 lat 1990–2010 – to co najmniej 
okres 70 lat, powiedzmy 1940–2010. 

3. Tezę non-polarity braku biegunowości można interpretować jako 
przewidywanie, że porządek globalny XXI wieku zostanie zdo-
minowany przez zjawiska chaosu i anarchii. Formułowanie takiej 
tezy w środowiskach anglosaskiej elity finansowej brzmi trochę jak 
słynne po nas potop. Ten typ rozumowania można zakwestionować 
idąc śladami ref leksji K. Rybińskiego7 na temat nowego zrównowa-
żonego układu Wschód–Zachód w światowym systemie finanso-
wym XXI wieku.  

III. Optymizm Timothy Garton Asha

Na tle pesymistycznych wieści „Bussiness Week” i „Financial Times” warto 
sięgnąć do dzieła T. G. Asha8 jako źródła optymistycznej tezy, że Wspólnota 
Atlantycka Europy i Ameryki jest nie tylko doświadczeniem historycznym, 
lecz także źródłem rozwoju Cywilizacji Zachodniej w XXI wieku. Ameryka 

6.  R. Haass, What follows American dominion, „Financial Times” 16.04.2008.

7.  P. Opala, K. Rybiński, Gordian Knots of the 21st century, In: A. Gąsior-Niemiec, J. Niżnik (eds), 
The Indiwiduality of a Scholar and Advancement of Social Science, Rewasz 2008, p. 90. Por. również: 
P. Jakubowska, A. Kuklińskii, P. Żuber, Problematyka Przyszłości Regionów, Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego.  

8.  T. G. Ash, Wolny Świat. Dlaczego kryzys Zachodu jest szansą naszym czasów, Znak, Kraków 2005.
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i Europa XXI wieku – w konfrontacji ze sceną globalną – stoją przed dyle-
matem Benjamina Franklina albo trzymać się razem i łącznie tworzyć układ, 
który jeszcze długo będzie dominującym układem na scenie globalnej albo 
osobno zawisnąć na drzewach globalnej konkurencji i mocy XXI wieku.

Patrząc na scenę obecnego globalnego kryzysu świata fi nansów z najwyższą 
trwogą możemy zauważyć, że opcja zawisnąć osobno jest opcją przeważającą 
w europejskich i amerykańskich sferach fi nansowych. Czy można jeszcze od-
wrócić tę zgubną trajektorię i przyjąć opcję trzymać się razem?

IV. Scena globalna i renesans potęgi USA

W ocenie sceny amerykańskiej i globalnej trudno przełamać bariery wiedzy kon-
wencjonalnej i bieżącej ortodoksji politycznej. To wyzwanie podjął T. L. Fried-
man, jeden z najbardziej wybitnych dziennikarzy amerykańskich proponując zu-
pełnie nowe spojrzenie na globalne wyzwanie energetyczne, a zwłaszcza na rolę 
wysokich cen ropy naftowej w degeneracji ładu światowego.

Warto w tym kontekście zacytować trzy opinie T. L. Friedmana9:
Primo – W dniu dzisiejszym najważniejszym zagrożeniem dla Ameryki nie jest 

komunizm, autorytaryzm lub islam. Najważniejszym zagrożeniem jest petrolism. 
Petrolism jest moim terminem określającym korupcyjne, antydemokratyczne prak-
tyki rządowe w krajach naftowych – od Rosji do Nigerii i Iranu, które są wynikiem 
długookresowej ceny ropy w wysokości 60$ za baryłkę.

Petrolism jest polityką posługiwania się dochodem naftowym w celu przekupienia 
własnych obywateli poprzez subsydia i zatrudnienia rządowe. Petrolism to wyko-
rzystywanie dochodu z eksportu ropy i gazu w celu zastraszenia lub przekupienia 
wrogów. Dochody te służą również wzmacnianiu wojska i korpusu bezpieczeństwa 
wewnętrznego, aby utrzymać się przy władzy, eliminując mechanizm władzy przej-
rzystej i zrównoważonej (checks and  balances). 

Secundo – Bez względu na to co się stanie w Iraku, nie osuszymy bagien autory-
taryzmu i radykalnego islamizmu na Bliskim Wschodzie, bez osuszenia naszej kon-
sumpcji ropy, co doprowadzi do spadku jej ceny. Polityka demokratyzacji Bliskiego 
Wschodu bez zmiany wewnętrznej amerykańskiej polityki energetycznej jest stratą 
czasu i pieniędzy – a przede wszystkim – życia naszych młodych ludzi.

Tertio – potrzebny jest nam prezydent i kongres, który miałby odwagę nie tylko 
podejmować inwazję Iraku, lecz także  nałożyć podatek benzynowy oraz wzmocnić 
konserwację zasobów. Znaczy to, że trzeba opracować rzeczywistą politykę energe-
tyczną obejmującą m.in. długookresowe bodźce dla rozwoju energii odnawialnych 
– wiatru, słońca, biopaliw.

9.  T. L. Friedman, Green is red, white and blue, IHT, January 7th 2006.
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Ten tok myślenia T. L. Friedmana znajduje uwieńczenie w projekcie w De-
klaracji Energetycznej Niezależności10 sprowadzającej się do tezy: Kennedy 
powiedział – trzeba umieścić człowieka na Księżycu. Ja chciałbym powie-
dzieć – uczyńmy ropę surowcem zbędnym (obsolete).

T. L. Friedman nawiązuje do słynnego przemówienia Prezydenta Johna 
Kennedy’ego z dnia 25 maja 1961 r. T. L. Friedman proponuje, aby Pre-
zydent George W. Bush przedstawił Kongresowi projekt Aktu Wolności 
Energetycznej (Bush Energy Freedom Act). Czy uzyskanie wolności ener-
getycznej jest celem możliwym do osiągnięcia? Odpowiedź T. L. Friedmana 
brzmi następująco: Nie ma rzeczy niemożliwych. Jeśli Ameryka otworzy ser-
ca i umysły na realizację tego celu. 

To jest zupełnie nowe spojrzenie na dwa Węzły Gordyjskie XXI wieku – 
niemoc USA oraz pułapka kryzysu energetycznego. W tezach T. L. Friedma-
na znajdujemy klimat wiary w potęgę USA. Najbliższe lata i dekady odpowie-
dzą na pytanie – czy wielkość Ameryki jest już tylko kategorią historyczną, 
czy też wielkość Ameryki pozostanie jednym z fi larów porządku globalnego 
XXI wieku. 

V. Kryzys i renesans Europy XXI wieku. 
Wizja Europy  kreatywnej i innowacyjnej

Wizja Europy kreatywnej i innowacyjnej wyłoni się w holistycznych studiach 
określających różne sposoby widzenia przyszłości Europy w globalnej per-
spektywie roku 205011. Punktem wyjścia tych studiów musi być odważna 
diagnoza obecnego kryzysu Europy. Trzeba wyjść z zaklętego kręgu proble-
mów pozornych (Schein probleme) i podjąć wyzwania identyfi kacji i analizy 
problemów rzeczywistych. To jest wielkie wyzwanie wobec siły inercji kre-
owanej przez wiedzę konwencjonalną i poprawność polityczną. Wydaje się, 
że możemy mówić o czterech postaciach obecnego kryzysu Europy12:
1. kryzys zdolności tworzenia innowacji przełomowych,
2. kryzys woli życia – kryzys demografi czny,
3. kryzys woli mocy jako aktora sceny globalnej,
4. kryzys tożsamości duchowej jako nośnika wizerunku Europy na globalnej 

scenie współpracy i konfl iktu cywilizacji.
Proponujemy, aby przezwyciężenie obecnego kryzysu Europy ujmować 

w kategoriach nowego renesansu, a nie nowego oświecenia. Jestem przekona-

10.  T. L. Friedman, A declaration of energy independence, IHT, January 28th-29th 2006.

11.  Komitet Prognoz Polska 2000 plus, Europa w perspektywie roku 2050, PAN, Warszawa 2007.

12.  Przyszłość Europy, s. 437 oraz A. J. Nadolny, T. Schauer (eds), The future of Europe. Proceedings of the 
International Symposium, Vienna, September 12-13 2007, Scientifi c Center of the Polish Academy of 
Sciences, Vienna 2007 p. 107-116.
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ny, że nowy renesans jest efektywną metaforą myślenia o kreatywnej i inno-
wacyjnej Europie XXI wieku.

VI. Kryzys Unii Europejskiej13

Nie ulega wątpliwości, że Unia Europejska jest największą innowacją 
instytucjonalną XX wieku. Ta innowacja instytucjonalna znalazła się 
na progu XX i XXI wieku w stanie potrójnego kryzysu:
1. kryzysu substancji,
2. kryzysu zaufania,
3. kryzysu mocy.

Kryzys substancji to przewaga myślenia proceduralnego nad myśleniem 
przedmiotowym w całym aparacie Unii Europejskiej. Kryzys zaufania 
to nadmiernie rozbudowany klimat formalnej kontroli, który paraliżuje 
odwagę w procesach podejmowania decyzji. Kryzys mocy to instytucjo-
nalna słabość Unii jako podmiotu sceny europejskiej i globalnej. Do umy-
słów członków Unii Europejskiej nie dotarł jeszcze dylemat Benjamina 
Franklina. Państwa członkowskie muszą trzymać się razem ponieważ 
tylko Unia jest wielkim megapodmiotem sceny globalnej XXI wieku. Je-
śli państwa członkowskie Unii nie będą trzymały się razem to zawisną 
osobno na drzewach globalnej konkurencji i globalnej mocy decyzyjnej 
XXI wieku.  

Nowa Europa Nowa Unia

Stara Europa Stara Unia

Tablica 2. Europejski węzeł gordyjski XXI wieku.

13.  Por. R. Galar, Adaptive versus Managerial Approaches to S & T policy, in: A. Kukliński, K. Pawłowski 
(eds), Europe the strategic choices, Nowy Sącz 2005.
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VII. Czy Unia Europejska może być demiurgiem 
nowej, kreatywnej i innowacyjnej Europy

Unia Europejska w jej obecnym kształci nie może być demiurgiem nowej, 
kreatywnej i innowacyjnej Europy. To historyczne dzieło może być dokonane 
tylko przez Nową Unię, która może powstać tylko w nowej Europie. To jest 
węzeł gordyjski Europy XXI wieku. Czy znajdziemy aleksandryjskie rozwią-
zania tego węzła?

VII. Paradygmat renesansu Wspólnoty Atlantyckiej

Można wyobrazić sobie paradygmat optymistyczny – Paradygmat renesansu 
Wspólnoty Atlantyckiej. Obfi tą dokumentację tej wizji znajdziemy w trzech 
pięknych tomach14, które pozytywnie oceniają. perspektywy przyszłości 
Europy oraz Wspólnoty Atlantyckiej. Warto przytoczyć następującą opinię 
T. G. Asha15:

Gospodarki Europy i Ameryki są ze sobą mocno splecione. W razie gdy-
by ręka ścierpła nam od słownego zapisywania miliardów i trylionów, warto 
wpisać dokładnie wszystkie zera: w roku 2000 amerykańskie fi rmy posiadały 
aktywa szacunkowej wartości 3 000 000 000 000 dolarów w Europie, a fi r-
my europejskie aktywa szacunkowej wartości 3 300 000 000 000 dolarów 
w Ameryce. W Teksasie jest więcej europejskich inwestycji niż amerykań-
skich w całej Japonii.

De facto Atlantycka Wspólnota Gospodarcza juz istnieje. Pytanie, czy 
optymistyczny scenariusz XXI wieku przekształci tę Wspólnotę Gospodar-
czą. w Konfederację Wspólnoty Atlantyckiej. Konfederacja ta stworzyłaby 
megapodmiot polityczno-gospodarczy, który nawet w połowie XXI wieku 
byłby większym mocarstwem aniżeli Chiny lub Indie.

W ten sposób dochodzimy do odpowiedzi na tytułowe pytanie tego refe-
ratu. Katastrofa cywilizacji zachodniej nie jest nieuniknionym werdyktem 
XXI wieku. Może jednak stać się takim werdyktem, jeśli zarówno w układzie 
Wspólnoty Atlantyckiej jak i w wewnętrznym układzie Unii Europejskiej nie 
pojawi się wspólna wola, że musimy trzymać się razem, aby nie zawisnąć 
osobno na drzewach globalnej mocy i konkurencji XXI wieku.

14. D. P. Caleo, Rethinking Europe, Princeton University Press, Princeton 2001. T. G. Ash, Wolny świat, 
Znak 2005. J. Rifkin, Europejskie marzenia, Nadir, Warszawa 2005. Por. również: Spot the difference 
– France quarrels with America not because the pair is so different but because they are so alike, „The Eco-
nomist”, December 24-25th 2005 – January 6th 2006.

15. T. G. Ash, op. cit. s. 171, oryginalne źródło: J. P. Quiana, Drifting apart or Growing Together? Primacy 
in the Transatlantic Economy, Washington DC 2003. Por. również: R. Dale, Europe and the US Behind 
the smiles – Transatlantic bile, IHT, December 29th 2005.
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IX. O klimacie Konferencji Krakowskiej

W moim referacie czytelnicy i słuchacze znajdą rozbudowany nurt ob-
serwacji, opinii i sądów o charakterze kontrowersyjnym. Mam nadzieję, 
że nurt ten zostanie podjęty przez szerokie grono referentów i uczestni-
ków konferencji stwarzając w czasie naszych obrad klimat inspirującej 
polemiki naukowej, która pozwoli zobaczyć w ostrym świetle wiele pro-
blemów określających Węzły Gordyjskie w procesie rozwoju kreatywnej 
i innowacyjnej Europy XXI wieku.

Warszawa, Nowy Sącz, 2 maja 2008 
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Dr Krzysztof Rybiński
Partner Ernst & Young

Kierownik Zespołu Strategii Ekonomicznej

Nigdy nie rozumiałem Europejczyków, taki 
mądry naród, a nie potrafi  myśleć strategicznie, 
długofalowo. Dzisiaj na przykładzie Europy 
widać, jak wielkie koszty ekonomiczne 
i społeczne niesie ze sobą ustrój
demokracji słupkowo-telewizyjnej. 

Z wystąpienia Premiera Chin na czwartym 
dorocznym spotkaniu Azjatycko-Afrykańskiego 
Funduszu Walutowego, Szanghaj, czerwiec 2030.

Czy Unia Europejska mogła 
być demiurgiem kreatywnej 

i innowacyjnej Europy?1

Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w tym samym miejscu, ale o trzydzieści lat 
później, że mamy piękne popołudnie 5 czerwca 2038 roku. Ten tekst przed-
stawiam jako emerytowany Partner Ernst & Young i jako profesor, ciągle wy-
kładający w Szkole Głównej Handlowej, gdyż dzięki postępowi w medycynie 
dzisiaj, w 2038 roku żyjemy i pracujemy znacznie dłużej niż 30 lat temu. 

Przepraszam za spóźnienie, ale z powodu wyłączenia prądu elektro-taksówki 
nie kursują, a idąc na piechotę musiałem ominąć pochód protestujących miesz-
kańców krakowskiego getta afrykanerów głosili hasła znane jeszcze z wczesnego 
XX wieku – „pracy i chleba”. Dzisiaj ze łzą w oku wspominam, jak 30 lat temu 
pisaliśmy obszerne opracowania i artykuły do mediów, ostrzegające przez nad-
chodzącymi niedoborami prądu, tylko wtedy nikt nie słuchał. Podobnie już wte-
dy ostrzegałem, że za 30 lat każde miasto w Europie będzie wyglądało tak jak 
Londyn lub Paryż pod względem imigracji2, zdjęcie, które wtedy pokazywałem 
jako przykład, dzisiaj jest naszą codzienną rzeczywistością. 

1. Artykuł zaprezentowany na konferencji „Kreatywna i innowacyjna Europa wobec wyzwań XXI 
wieku” w Krakowie, XXXI Konferencja Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju i Wyższej 
Szkoły Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu. Ze względu na użytą formę futury-
styczną  artykuł został napisany jako ilustracja prezentacji.

2. Już wtedy dane European Urban Audit pokazywały, że np. w Irlandzkim Galway pojawiło się ponad 20% 
nowej populacji tylko w ciągu okresu 1999-2001, jednak wtedy byli to głównie mieszkańcy UE. 
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Fot. 1. Ludzie czekający na przejście przez ulicę, Dowolne-Miasto, Europa 2038

Źródło: Okładka archiwalnego raportu Banku Światowego o migracjach z 2005 roku

Wtedy niewiele osób zajmowało się planowaniem na 30 lat naprzód i two-
rzeniem długofalowej polityki strategicznej. Komisja Europejska zamiast 
skupić się na tworzeniu długofalowych wizji zarządzaniu strategicznym, co-
raz bardziej przejmowała rolę policjanta, który sprawdza, czy w takim albo 
innym projekcie ktoś nie wydał 100 euro niezgodnie z procedurami, których 
poziom skomplikowania przekroczył wszelkie granice zdrowego rozsądku. 
Biurokracja kwitła, a innowacyjność i strategiczne myślenie gasło.

Już wtedy, 30 lat temu były dostępne prognozy demografi czne, które poka-
zywały, że do 2050 roku w Europie ubędzie 70 mln mieszkańców, w Afryce 
przybędzie miliard, a w Azji miliard trzysta milionów. Wtedy w Europie po-
strzegaliśmy Afrykę jako zacofany Czarny Ląd, gdzie jeździ się na egzotycz-
ne wakacje i któremu udziela się pomocy humanitarnej. Dzisiaj dostrzegamy 
bardzo wyraźnie prawo rosnących korzyści względem skali w odniesieniu 
do tworzenia wiedzy, gdzie ponad 7 miliardów przedstawicieli Azji i Afry-
ki, a nie 700 milionów Europejczyków jest światowym motorem innowacji.  
Teraz to oczywiste, ale jakże obrazoburcze wydawały się te tezy 30 lat temu, 
Afryka jednym z centrów innowacji!!! Mało ludzi czytało wówczas prace Pau-
la Romera, którego teoria wyjaśniała, w jaki sposób większe narody w odpo-
wiednich warunkach tworzą więcej innowacji, lub klasyczną książkę Jarreda 
Diamonda, który pokazywał, jak ta teza determinowała losy całych narodów 
na przestrzeniu dziesiątek tysięcy lat historii ludzkości. A szkoda, bo gdyby 
ta wiedza była powszechna, być może dzisiejsza Europa wyglądałaby inaczej.
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Rysunek 2. Zmiany ludności na wybranych kontynentach

Źródło: Archiwalne prognozy Narodów Zjednoczonych z 2005 roku

Wnioski z prognoz demograficznych były potwierdzane przez dane 
i prognozy dzietności kobiet w Europie. Podczas gdy dla zachowania licz-
by ludności kraju potrzeba było 2,1 urodzin dzieci na kobietę, te wskaź-
niki były na o wiele niższych poziomach, poprawa, która nastąpiła  w mi-
nionych kilku latach przyszła o kilka dekad za późno, dzisiaj już wiado-
mo, że na skutek masowej migracji do Europy z Azji i Afryki, rdzenni 
mieszkańcy Europy staną się mniejszością w ciągu 20-30 lat. Już dzisiaj 
sześciu premierów rządów krajów Europy jest pochodzenia azjatyckie-
go, a czterech ma korzenie w Afryce i nie budzi to zdziwienia. Z jakim 
rozbawieniem wspominamy niesamowicie zacięte wybory w USA, które 
budziły ogromne emocje, bo po raz pierwszy kandydatem na prezydenta 
był Afroamerykanin, Barack Obama. 



Dr Krzysztof Rybiński

122

Przeciętna liczba dzieci na jedna kobietę

1950
-1955

1975
-1980

2000
-2005

2020
-2025

2045
-2050

Świat 5,0 3,9 2,7 2,3 2,0
Afryka 6,8 6,6 5,0 3,6 2,5

Środkowy-Wschód 6,5 5,0 3,2 2,3 2,0
Indie 5,9 4,9 3,1 2,0 1,9
Chiny 6,2 3,3 1,7 1,9 1,9

Ameryka Łacińska 5,9 4,5 2,5 2,0 1,9
Oceania 3,9 2,7 2,4 2,1 1,9

Europa Wschodnia 2,9 2,1 1,3 1,4 1,7
UE 15 2,5 1,9 1,6 1,7 1,8
Stany 

Zjednoczone 3,5 1,8 2,0 1,9 1,9

Japonia 2,8 1,8 1,3 1,4 1,6

Rysunek 3.  Dzietność kobiet: dane i prognozy z 2005 roku

Źródło: Archiwalne prognozy Narodów Zjednoczonych z 2005 roku

Starzenie się Europy miało powolny, ale dramatyczny wpływ na wydaj-
ność pracy, oszczędności, fi nanse publiczne. Przesunęło również siłę gło-
sów w kierunku starego pokolenia, co zablokowało reformy. Tak ceniona 
przez nas demokracja w XX w., w XXI w. stała się narzędziem do bloko-
wania reform. Dzisiaj szereg prac naukowych używa pojęcia „europejskie 
przekleństwo demokracji” (ang. European democracy curse). Trzydzieści 
lat temu wszechobecna była krótkowzroczność polityczna, na przykład 
najpierw nastąpiła obrona europejskiego rynku pracy – trend zapocząt-
kowany w Europie przez rząd Berlusconiego we Włoszech w 2008 roku 
– potem chaotyczne reakcje na i tak szybko rosnącą liczbę imigrantów spo-
za Europy. Brak było polityki „mądrej migracji”, świadomego stwarzania 
dobrych warunków pracy dla osób o odpowiednim wykształceniu z krajów 
o wysokim przyroście naturalnym. Na początku XXI wieku nikt jeszcze 
nie myślał, że e-szkolenia przez Internet mogą służyć do przygotowania 
mieszkańców innych krajów do imigracji (nauka języka, zwyczajów, histo-
rii, szkolenia w brakujących w kraju zawodach). Teraz to standard, tylko 
jest już za późno.

O tym, że jest już za późno świadczy szereg wydarzeń z minionych 10 
lat. Przypomnĳ my niektóre z nich:
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• W 2036 roku China Aviation Corporation utworzona w 2008 roku, najwięk-
szy światowy producent samolotów, przejął kontrolę nad fi rmą Boeing.

• W 2033 roku po wielu latach walki z azjatycką konkurencją zbankruto-
wał Airbus.

• W 2031 roku fi rmy Tata Motors z Indii oraz Cherry i Geely z Chin za-
kończyły proces przejęć koncernów samochodowych „Zachodu”. Najdłu-
żej bronił się BMW. Po tych przejęciach udział producentów z Chindii 
w światowej produkcji samochodów tradycyjnych wzrósł do 82%, samocho-
dów hybrydowych do 74%, a samochodów drugiej generacji do 64%.

Dzisiaj wielu uczonych i polityków w Europie zastanawia się, jak to możliwe, 
że stało się to tak szybko. Już 30 lat temu szereg osób (w tym autor tego 
tekstu) ostrzegało Europę, że brak strategicznego myślenia i rozszarpywanie 
wizji Europy na nacjonalistyczne kawałki przez demokrację słupkowo-tele-
wizyjną może tak się skończyć, ponieważ już wtedy udział Chin w poszcze-
gólnych rynkach rósł w tempie niespotykanym dotąd w historii gospodarczej 
świata, co ilustruje rysunek 4. 

Bardzo szybkie zmiany już na początku stulecia.
Udział Chin w światowym PKB, eksporcie i popycie na towary.

2000 2005/
2006

Światowe PKB (PPP) 11 15
Światowy eksport 3,9 8,1
Eksport maszyn 3,1 9,1

Eksport elektronicznej technologii 
informatycznej i sprzętu biurowego 4,5 17,7

Eksport sprzętu telekomunikacyjnego 6,8 20,4
Eksport układów scalonych i podzespołów 

elektronicznych 1,7 5,9

Popyt na stal 16,4 32
Popyt na cement 35 45
Popyt na węgiel 28,3 38,8

Popyt na ropę naftową 6,3 8,9

Rysunek 4. Dynamiczny wzrost udziału Chin na wielu rynkach eksportowych

Źródło: Baza danych WEO IMF z 2007 roku, archiwalne zasoby internetowe różnych organizacji
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Rosnący wpływ Chindii na globalną gospodarkę nie był zresztą niczym no-
wym. Już w 2006 roku w opracowaniu Komisji Europejskiej wskazywano, że 
w 1820 roku w Chindiach mieszkało prawie 60% ludności świata i wytwarzano 
tam prawie 50% światowego PKB.  W XIX wieku Chindie przegapiły rewolucję 
przemysłową, która pozwoliła na 100 lat Wielkiej Brytanii objąć przywództwo 
światowe, potem w XX wieku rewolucja oparta na wiedzy i wydarzenia militarne 
przeniosły światowe centrum gospodarcze i polityczne do USA. Dzisiaj już wi-
dać, że ten okres 200 lat, gdy światowe centrum gospodarcze i polityczne było 
poza Azją, dobiegł końca.

Decydenci Zachodu byli tak zapatrzeni w swoje słupki popularności trzy-
dzieści lat temu, że nie dostrzegali wielu trendów. Chiny i Indie stały się naja-
trakcyjniejszymi lokalizacjami inwestycji koncernów międzynarodowych, sześć 
największych portów kontenerowych już wtedy było w Azji, cztery najszybciej 
rozwĳ ające się porty lotnicze były w Azji. Już w 2005 roku w Chinach było więcej 
studentów niż łącznie w USA i UE (chociaż wtedy jakość kształcenia w Chinach 
była jeszcze niższa niż w Europie, dzisiaj połowę miejsc w pierwszej setce uczelni 
na liście szanghajskiej zajmują uczelnie z Azji, w tym sześć miejsc w pierwszej 
dziesiątce). Już wtedy było widać, że tak duża liczba studentów da Chinom ol-
brzymią przewagę nad innymi krajami w konkurowaniu w globalnej gospodarce 
opartej na wiedzy. W 2010 roku wydatki na B+R Chin przekroczyły 3% PKB, 
cel, który nigdy nie został osiągnięty w UE, mimo że był zapisany w strategii 
lizbońskiej3. Już w pierwszej dekadzie obecnego stulecia Chiny przegoni-
ły UE pod względem liczby patentów i wydawały znacznie więcej (jako 
procent PKB) niż UE na inwestycje w sektorze informacyjno-telekomu-
nikacyjnym (ICT). Dzisiaj dobrze wiemy, że większość przełomowych 
innowacji ostatnich dekad powstała w Azji, z czego gros właśnie w Chi-
nach. Trzydzieści lat temu wielu naukowcom wydawało się to niemożliwe 
– Chińczycy nie są kreatywni – mówili. Jednak olbrzymia historyczna 
kreatywność Chińczyków (proch, papier, kompas) powróciła z wielką siłą 
w XXI wieku, wraz ze świadomym wykorzystaniem nowoczesnej polityki 
miejskiej przez władze chińskie (tworzenie miast atrakcyjnych dla klasy 
kreatywnej4). 

Europa przespała minione trzydzieści lat, podczas gdy Azja, korzysta-
jąca z dywidendy demograficznej Afryki, uczyniła olbrzymi postęp. War-
to to zilustrować paroma przykładami, pokazującymi jak wygląda świat 
w 2038 roku:

3. W niektórych publikacjach – np. Rybiński et al. (2008) strategia lizbońska była określana mianem 
„destruktywnej kreacji”, dzisiaj już wiadomo, że było to bardzo trafne określenie.

4. O roli klasy kreatywnej w tworzeniu innowacji pisze między innymi Rybiński et al. (2008).
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• W 2007 roku na liście szanghajskiej 100 najlepszych uczelni było 54% 
uczelni amerykańskich, które zajmowały też 8 miejsc w pierwszej dziesiąt-
ce, dwa pozostałe miejsca zajmowały uczelnie europejskie.

• W 2038 roku ponad połowę miejsc na liście szanghajskiej zajmują uczel-
nie azjatyckie, które oferują najwyższe wynagrodzenia dla kadry naukowej 
i najlepsze warunki do prowadzenia badań.

• W 2010 roku Bank Centralny Chin ufundował nagrodę w wysokości 
100 mln renminbi (prawie 20 mln dolarów według kursu z końca 2008 
roku), którą określa się także mianem „Nobla XXI wieku”, za odkrycie 
przełomowych innowacji.

• Od 2024 roku nagrodę tę niezmiennie zdobywają zespoły badawcze pracu-
jące w Azji. 

• W 1999 roku na liście 10 najbogatszych ludzi magazynu Forbes było 7 
Amerykanów (bąbel internetowy).

• W 2007 roku były 4 osoby z Indii, po jednej z Meksyku i Rosji, tylko 2 
Amerykanów i Europejczyków.

• W 2038 roku pierwsze 20 miejsc na liście najbogatszych ludzi świata Inter-
netowego portalu baidu.cn (który kupił Forbes’a w latach 20-tych) zajmują 
przedsiębiorcy z Chin, Indii, Rosji, Brazylii, Meksyku i krajów arabskich. 

• Na liście Fortune 500 w 2006 roku były 163 fi rmy z Europy i 44 z Azji. 
Dzisiaj jest 240 fi rm z Azji, 180 z USA i tylko 60 z Europy. Dobrze znamy 
takie fi rmy jak: Hunlan, Dongfeng, Huawei, Geely, Lenovo, Mahindra, Sa-
tyam, Tata, Wipro. 

Przypomnĳ my też kilka faktów dotyczących Unii Europejskiej:
• UE liczy sześć krajów, od 2032 roku zmieniła nazwę na Unię Zachodnio-

Europejską
• Średni wzrost gospodarczy UZE w ostatnich 5 latach wyniósł 0.3%, standard 
życia od wielu lat nie poprawia się, a niektórych krajach UZE się pogarsza.

• Euro jest ciągle walutą UZE, ale jego udział z światowych rezerwach de-
wizowych spadł z 25% w roku 2010 do 4%.

• Dzisiaj główną walutą rezerwową świata jest Asian (który powstał na ba-
zie renminbi) z udziałem 63%, następnie dolar 25%.
Trzydzieści lat temu w wydanej 9 czerwca 2008 roku książce „Gordian 

knots of the 21st century”, autor niniejszego tekstu przestrzegał5:
• Gdy w Azji skutecznie realizuje się długofalową strategiczną wizję, Euro-

pa jest miotana przez 4-letnie cykle wyborcze i nie jest w stanie stworzyć 
ambitnej długofalowej wizji i skutecznie jej realizować

5. Takie ostrzeżenia znajdują się też w bardzo licznych publikacjach prof. Antoniego Kuklińskiego 
z pierwszej dekady tego stulecia.
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• Europa realizując swoje krótkookresowe interesy odmawia pełnoprawnego 
udziału w globalnym zarządzaniu wschodzącym potęgom gospodarczym, 
co prowadzi do „politycznego kanibalizmu” (w 2008 roku Belgia i Holan-
dia łącznie miały więcej głosów w MFW i BŚ niż Chiny) – MFW został 
rozwiązany w 2018 roku, po tym jak utracił globalny mandat, który w Azji 
i Afryce przejął nowo utworzony Asian-African Monetary Fund (AAMF).

Autorzy książki postulowali stworzenie nowej wizji Europy jako przykładu 
aleksandryjskiego rozwiązania, które przecięłoby węzeł gordyjski europej-
skiej ślepoty strategicznej. Wizja była sformułowana następująco:

Nowa wizja Europy – 2008

Europa jako centrum światowych usług. Idee i przełomowe 
innowacje są tworzone w Europie, prostsze procesy są outsour-
cowane

Autorzy postulowali również konkretne aleksandryjskie rozwiązania:
• Otworzyć rynki pracy Europy dla innowacyjnych umysłów (IU);
• Stworzyć warunki i bodźce dla IU, wysokie wynagrodzenia, system motywa-

cyjny (wielkie nagrody za przełomowe innowacje), programy socjalne dla ro-
dzin IU, stworzyć inteligentne miasta (kultura, przyroda, piękno, bezpieczeń-
stwo, miejsca spotkań kreatywnej klasy);

• Sfi nansować program pozyskiwania IU z najlepszych uczelni całego świata;
• Stworzyć Europejską Wspólnotę IU, ułatwić fi nansowanie innowacji, stworzyć 

rynek dla zabezpieczania ryzyka innowacji (Innovation Default Swap – odpo-
wiednik CDS na rynku kredytowym);
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• Każdy student w Europie musi przynajmniej rok spędzić poza krajem (budo-
wanie globalnego kapitału relacji);

• Zmienić reguły liczenia PKB: płace i bonusy IU oraz wydatki na B+R 
to są inwestycje, a nie koszty; 

Jednak 30 lat temu, w 2008 roku Europa była zbyt leniwa i utuczona, żeby 
ścigać się ze smokiem, ale ciągle była bardzo mądra. Gdyby tylko politycy 
europejscy zamiast patrzeć na słupki stworzyli ambitną wizję i podjęli wła-
ściwe kroki.

Dzisiaj, w 2038 roku wiemy bardzo dobrze jakie popełniliśmy błędy 30 lat 
temu. Jaka szkoda, że nie można cofnąć czasu!!!
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Władza umożliwiająca 
jako warunek kreatywnej 

i innowacyjnej 
Unii Europejskiej 

Unia Europejska jako realnie istniejący podmiot polityczny (abstrahując 
od szczegółowych kwestii prawno-międzynarodowych), o skomplikowanej 
naturze systemu politycznego, charakteryzującego się niepełną samodziel-
nością i zakorzenionego w suwerenności państw członkowskich, bez wątpie-
nia jest dzisiaj dla wielu obserwatorów – w tym szczególnie zewnętrznych 
– synonimem „politycznej Europy”. Tym samym, to co dzieje się w ramach 
systemu Unii Europejskiej pojmowane jest jako reprezentatywne dla ducha 
i celów polityki europejskiej początku XXI wieku. Choć nie jest to do końca 
słuszne, gdyż wiele ze spraw ważnych społecznie czy gospodarczo rozgrywa 
się w Europie poza Unią, a niekiedy nawet wbrew jej zasadom (o czym po-
niżej), pytając o zdolności  Europy do podjęcia działań kreatywnych i inno-
wacyjnych, podświadomie kierujemy naszą uwagę w stronę Unii, poszukując 
w jej systemie warunków sprzyjających lub osłabiających te możliwości. Nie 
jest zatem pozbawione sensu pytanie: w jaki sposób model decyzyjny, model 
„europejskiej władzy” sprawowanej w ramach systemu wspólnotowego służyć 
może kreatywności i innowacyjności europejskiej? Jeżeli bowiem to Unia ma 
być motorem sprawczym europejskiego rozwoju w pożądanym przez nas kie-
runku, to jej zdolności systemowe do podjęcia tego typu wysiłku wydają się 
jednym z kluczowych wyznaczników.  

W dalszej części tekstu uwaga skupiona zostanie przede wszystkim na praktycz-
nym charakterze władzy europejskiej – rozumianej jako polityczne zarządzanie 
(political governance), w odróżnieniu od rządzenia, czyli suwerennego decydowa-
nia (government) przynależnego państwom członkowskim – nawet jeśli integracja 
europejska prowadzi do zjawiska „współużytkowania suwerenności” w ramach 
Unii – oraz od zarządzania publicznego (public management) czy ogólnego po-
jęcia zarządzania (governance) będących pojęciami szerszymi, odnoszącymi się, 
w pierwszym przypadku, do trwałych skutków ekonomizacji myślenia o sferze 
publicznej i działaniu jej instytucji administracyjnych, a w drugim – do szerokie-
go kontekstu wielowątkowego procesu otwierania się sfery publicznej na współ-
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administrowanie w ramach wielokrotnie złożonych środowisk władzy sieciowej 
(np. model multi-level governance – zarządzania wielopasmowego). W tym zna-
czeniu pojęcie politycznego zarządzania będzie fragmentem owego szerokiego 
kontekstu, ograniczonym do decydowania politycznego przez uprawomocnione 
instytucje realizujące cele wynikające z formalnie przyjętych strategii wspólnego 
działania, w ramach określonego zakresu przekazanych uprawnień. 

Można powiedzieć, że Unia Europejska jest systemem zarządzania z sil-
ną dominacją zarządzania politycznego, podczas gdy na przykład zjawisko 
opisywane jako globalizacja charakteryzuje się ogólnym trendem osłabienia 
w sferze publicznej zdolności do rządzenia na rzecz szeroko rozumianego za-
rządzania. Dlatego integracja europejska może być zarówno rozumiana jako 
regionalna odmiana globalizacji (wszak wpisuje się w proces ograniczenia 
możliwości do suwerennego rządzenia państw członkowskich), jak również 
jako regionalna obrona przed globalizacją (właśnie dlatego, że wprowadza 
na poziom wspólnotowy nie tyle ogólny model sieciowego, otwartego za-
rządzania, lecz uwarunkowany wspólnymi celami system politycznego za-
rządzania, który jest częściowo zamknięty, chroni własne zasoby, defi niuje 
granice i ich broni). 

Gdy więc pytamy o szanse na kreatywną i innowacyjną Unię Europejską, 
możemy skierować na początku naszą uwagę właśnie na kwestie relacji in-
tegracji i globalizacji. Nasza odpowiedź na pytanie, czy – aby osiągnąć wła-
ściwą ścieżkę rozwoju – powinniśmy prowadzić w Europie politykę pro- czy 
alter-globalistyczną, zależeć będzie od tego, czy uznamy samą globalizację 
za proces modernizujący zgodnie z pożądanym przez nas kierunkiem czy 
też dojdziemy do przekonania, że globalizacja w rezultacie hamuje innowa-
cyjność i kreatywność, na przykład poprzez trwałe uwypuklanie nierówności 
potencjałów rozwojowych czy też sprowadzanie światowej konkurencyjności 
do jednowymiarowego wyścigu opartego o zamkniętą listę czynników takich 
jak „tania siła robocza”, „kultura materialna” itp. Można wyraźnie dostrzec, 
że stosunek do tak zarysowanego kontekstu globalnego środowiska działania 
Unii Europejskiej określa podejście wielu państw członkowskich do zadań 
samej Unii. Jedna grupa krajów oczekuje przede wszystkim działań albo 
zmniejszających globalizacyjną presję na rynku europejskim (cła zaporowe 
lub inne formy ochrony rynku), albo stanowiących wprost kontrę dla globali-
zacji (jak choćby inicjatywy o charakterze fair trade czy sprzeciw wobec wy-
zysku siły roboczej w biednych krajach). W tym samym czasie inne państwa 
domagają się pełniejszego włączenia się Unii jako całości w globalny wyścig 
surowcowy, wymianę handlową (porozumienia w ramach rund WTO) czy 
też współzawodnictwo kulturowe. 
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Stosunek do globalnego środowiska działania jest jednakże tylko zewnętrz-
nym kontekstem dla innowacyjnego i kreatywnego charakteru zarządzania 
politycznego w Unii Europejskiej. Dużo istotniejszy jest kontekst wewnętrz-
ny, czyli charakter systemu europejskiego i uwarunkowania modelu władzy, 
który takie pożądane trendy mógłby wzmacniać czy też im sprzyjać. Słowa 
„wzmacniać” czy „sprzyjać” w odróżnieniu od „wywoływać” czy „realizować” 
użyte zostały tu celowo dla podkreślenia jeszcze dwóch innych elementów 
(poza globalnym) odnoszących się do funkcjonowania systemu europejskie-
go, istotnych z omawianego punktu widzenia. Po pierwsze, o czym wiedzą 
osoby analizujące choćby postępy w realizacji Strategii lizbońskiej, cechą 
szczególną wielu działań i strategii wspólnotowych jest ich „ramowy charak-
ter”, co oznacza, że do ich realizacji potrzebny jest przede wszystkim zgodny 
i harmonĳ ny wysiłek samych krajów tworzących Unię. Inaczej mówiąc, Unia 
Europejska w większości swych polityk (może poza Wspólną Polityką Rolną) 
jest całkowicie lub w dużej mierze zależna od zaangażowania samych państw 
członkowskich, bez niego pozostają one na poziomie wątłych deklaracji woli. 
Tradycyjny schemat opisu narzędzi realizacji określonej polityki wspólnoto-
wej zakłada trójstopniowe zaangażowanie Unii: najpierw zostaje uruchomio-
na koordynacja polityk krajowych (miękka lub proceduralna), następnie – je-
śli zachodzi taka potrzeba – zostaje wprowadzony element prawnych regula-
cji na poziomie ponadnarodowym, których wdrożenie staje się obowiązkiem 
państw członkowskich (standaryzacja), a dopiero na końcu podejmowana 
jest decyzja o uruchomieniu instrumentów własnych (np. wypłat z budże-
tu Unii). Ten ostatni etap jest ograniczony do przypadków wyjątkowych, 
a to z racji na szczupłość samego budżetu wspólnotowego, którego wielkość 
nie przekracza ok. 2,5 % wydatków publicznych w Unii Europejskiej. Dlatego 
też myśląc o tym, czy Unia jest w stanie wywołać falę kreatywności i innowa-
cyjności w Europie, warto mieć w pamięci te wyraźne ograniczenia systemo-
we. Jednocześnie, po drugie, należy pamiętać, że kreatywność i innowacja 
nie są cechami systemu, tylko ludzi. To od indywidualnego i zbiorowego wy-
siłku osób zależy kształt i kierunek polityki i poziom kreatywności w sferze 
publicznej. Dlatego też działanie instytucji wspólnotowych może wyłącznie 
wspierać lub stwarzać warunki dla rozwoju ludzkiej inwencji lub też może 
ją hamować poprzez błędne decyzje. Najistotniejsza pozostanie wszakże za-
wsze postawa obywateli Europy. Postawa ta może mieć fatalistyczny charak-
ter (poddawania się „logice dziejów”) lub charakteryzować się podejściem 
heroicznym (od moich czynów zależy mój los). Ta pierwsza nie będzie skła-
niać, pomimo najlepszych nawet polityk wspólnotowych, do podejmowania 
innowacji, ta druga jest ich naturalnym napędem. 
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Biorąc pod uwagę powyższe konteksty, można także zapytać o naukę, jaką 
dla przyszłości możemy wynieść z przeszłych doświadczeń modeli władzy 
na naszym kontynencie. W nieco schematycznym ujęciu narzuca się przede 
wszystkim pytanie, na ile we współczesnych Europejczykach, w ich podejściu 
do losu, dziejów i miejsca na mapie świata, jest postaw „ostatnich Rzymian” 
a ile wigoru „pierwszych ochrzczonych barbarzyńców” (czyli ludzi świeżych, 
ale nie dzikich). Postawę tych pierwszych charakteryzowało połączenie deka-
dencji z fatalizmem i melancholią (sic transit gloria mundi!), co znakomicie 
widać w żalach Boecjusza (zm. ok. 525 r.), uznawanego za ostatniego rzym-
skiego fi lozofa, który pisał: „ Starość przyszła nagle, przyspieszona klęskami/ 
ból nakazał wiekowi późnemu dłużej trwać. / Moja głowa przed czasem wy-
buchła siwizną /(...) Kiedyś los był mi łaskaw darząc błahymi dobrami /(...) 
Teraz los odwrócony, pochmurny, zdradliwy,/ moje przeklęte życie ciągnie 
się niechciane”1. 

A pisał to siedząc w więzieniu wtrącony w wyniku spisków na dworze kró-
la rzymskiego, barbarzyńcy Teodoryka, wcześniej będąc u szczytu kariery 
politycznej, którą, pochodząc z arystokratycznego rzymskiego rodu, realizo-
wał na dobre już po upadku cesarstwa zachodniego jako patrycjusz, konsul 
a następnie minister królewskiego dworu. Jest coś symbolicznego w postaci 
Boecjusza i ludzi „jego pokolenia”, co może być lekcją dla współczesnych Eu-
ropejczyków. Oto w pewnym nieokreślonym momencie trwania wspólnoty 
o wielkiej cywilizacji pojawia się „wirus schyłku”, którego rozprzestrzenianiu 
się sprzyja wiele czynników – moralnych (w tym religĳ nych), kulturowych 
(upadek sztuki), militarnych, politycznych i gospodarczych, aż po jakimś 
czasie wspólnota przestaje się bronić i w umysłach dokonuje się zasadnicza 
zmiana – powstaje przekonanie, że nie da się już „naszego świata” uratować, 
że kres jest nieunikniony, że jedyną rozsądną strategią (niektórzy podejmują 
z góry skazaną na porażkę walkę o uratowanie starego porządku) jest wpi-
sanie się w ten nowy porządek, poddanie się jego sile (nawet jeśli jest to siła 
barbarzyńska), znalezienie w nim swojego miejsca, a niekiedy – jak czynił 
to ów Boecjusz – wpisanie swych planów kariery w nowe ramy. Taki trend 
umysłowy powoduje „zapadnięcie się do wewnątrz” – kolaps wspólnoty i jej 
przejście do historii. Takich kolapsów oczywiście odnotować można w histo-
rii stosunkowo dużo. Polityczne wspólnoty nie są wieczne, nawet jeśli za takie 
się uważają. Dzisiaj, gdy przysłuchać się europejskiej debacie, można usły-
szeć w niej wątki podobnych postaw – przekonania o nieuchronnym kresie 
potęgi cywilizacji europejskiej i zwycięstwie witalnych sił obcych („Chindie” 
– Chiny plus Indie). Co gorsza, można znaleźć również realne trendy sprzy-

1.  Boecjusz, O pocieszeniu, jakie daje fi lozofi a, przeł. G. Kurylewicz, M. Antczak, Kęty 2006, s. 27. 
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jające takiemu schyłkowi – owo połączenie dekadencji („cywilizacja śmier-
ci”, o której mówił Jan Paweł II) z melancholią. Czyż wielu Europejczyków 
nie powtórzyłoby za słowami Filozofi i patrzącej na Boecjusza, że Europa 
jest jak on – „człowiek niegdyś wolny, zwykł wędrować/ po otwartym niebie 
powietrznymi ścieżkami,/ (...) i mistrzowsko ujmował wszystko w liczby./ 
Chciał wiedzieć (...) Badał i tłumaczył rozliczne przyczyny/ tajemnic ukry-
tych w naturze./ teraz leży, znękany, światło myśli zgasło/ (...) głowę opuścił, 
zmiażdżony, bez siły/ bez woli patrzy w pustą ziemię”2?

Nawiązanie do rzymskich analogii prowadzi także do nauk odnoszących 
się do zagadnień bezpośrednio tyczących się władzy i organizacji wspólnoty 
politycznej, które można przenieść na współczesną Unię Europejską. Aby 
nie wpaść w pułapkę historyczno-porównawczą, przedstawione będą poniżej 
wyłącznie jako pewien ogólny zarys szkicowy, tak aby w efekcie uwypuklić 
problemy dzisiejszej Europy.

Zasadniczym wyznacznikiem modelu władzy, który sprzyjać może in-
nowacyjności i kreatywności, a przeciwstawiać się będzie trendowi kolapsu 
wspólnoty, jest stworzenie systemu „władzy umożliwiającej” (enabling political 
rule), co oznacza model zarządzania politycznego, którego celem jest pod-
trzymanie (lub wydobycie) kreatywnej energii tworzonej w ramach rozpro-
szonych samodzielnych działań rozmaitych podmiotów (od pojedynczych 
ludzi po wspólnoty polityczne różnego rzędu) poprzez stworzenie narzędzi 
i platform współpracy, osiąganiu synergii, koordynacji i wspieraniu inicja-
tyw oraz stwarzaniu zintegrowanych warunków dla wymiany i działania 
wraz ze strategiami meta-rozwoju całego systemu. Przeciwieństwem wła-
dzy umożliwiającej będzie władza wykluczająca oraz władza ograniczająca. 
Ta pierwsza opiera się na zasadzie zamkniętego systemu instytucjonalnego, 
którego celem jest uporządkowanie sfery publicznej poprzez regulacje wy-
łączające z uczestnictwa w systemie podmiotów uznanych za niepożądane. 
Ta druga będzie charakteryzowała się nad-regulacją sfery publicznej powo-
dującą z kolei ograniczenie inicjatywy uczestników sfery publicznej i możli-
wości jej rozwoju.

Budowa systemu władzy umożliwiającej w Unii Europejskiej będzie możli-
wa po spełnieniu trzech grup warunków odnoszących się do trzech obszarów 
jej funkcjonowania – relacji z otoczeniem, relacji społecznych oraz zasad or-
ganizacji sfery publicznej.

W odniesieniu do relacji z otoczeniem najistotniejsze są – w odniesieniu 
do Unii – dwa elementy: przełamanie polityki ekskluzywizmu oraz przeła-
manie jednopłaszczyznowego paradygmatu konkurencyjności. To pierwsze 

2.  Ibidem, s. 29-30.
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zagadnienie wiąże się ze stosunkiem polityki wspólnotowej do problemu 
granic Europy. Europa (tak jak niegdyś Cesarstwo Rzymskie) nie może łu-
dzić się, że będzie w stanie na dłuższą metę utrzymać „politykę twierdzy”, 
szczelnie chroniąc swoje granice. Są one zbyt rozległe i zbyt duża jest wy-
wierana na te granice presja zewnętrzna (w postaci nielegalnej imigracji). 
Unia Europejska powinna zatem być zdolna, z jednej strony, do stałego 
rozszerzania swojego składu członkowskiego o kraje chętne i przygotowa-
ne do spełniania politycznych, gospodarczych, kulturowych i społecznych 
warunków członkostwa („Europa otwartych drzwi”), z drugiej strony mieć 
pomysł na tworzenie „sąsiedztwa buforowego”, które pozwalałoby ułożyć re-
lacje Unii ze swym geografi cznym otoczeniem (w odniesieniu do państw nie 
wchodzących na ścieżkę członkostwa, np. muzułmańskich), których cechą 
będzie inkluzywność, czyli obejmowanie tych obszarów wybranymi polity-
kami wspólnotowymi umożliwiającymi rozwój i kooperacje bez konieczności 
imigracji na terytorium Unii. W obu tych zagadnieniach szczególnie istot-
ną rolę odgrywać powinna odpowiednio modyfi kowana Europejska Polityka 
Sąsiedztwa, która w jednych przypadkach powinna mieć charakter przed-
akcesyjny, a w innych buforowy. Drugim ważnym zagadnieniem z zakresu 
relacji Unii z otoczeniem międzynarodowym jest kwestia konkurencyjności. 
Unia Europejska jest wciąż wystarczająco silnym organizmem gospodarczym 
i politycznym, by podjąć (także wspólnie z partnerami w ramach wspólnoty 
transatlantyckiej) wyzwanie zmiany wzorca konkurencyjności, jaki jest obec-
nie narzucany w ramach globalizacji, a który opiera się na dynamice produk-
cji bez uwzględniania kosztów społecznych czy jakości życia. W takiej konku-
rencji państwa europejskie, czy też Unia jako całość, będą musiały przegrywać 
w związku z wynikającymi z naszej cywilizacji wymogami przestrzegania praw 
człowieka, uczciwości kontraktów, demokracji, troski o środowisko naturalne, 
praw socjalnych itp. Jeżeli zatem godzimy się, by miejsce konfrontacji znajdowa-
ło się na tak niekorzystnym dla nas terenie, to jesteśmy skazani na porażkę. Je-
żeli jednak podejmiemy wysiłek, by zmienić pole gry i upowszechnić europejski 
model cywilizacyjny w relacjach globalnych, to nasze słabości staną się naszymi 
przewagami. Aby było to możliwe, potrzebna jest jednak zbiorowa determinacja 
wszystkich europejskich uczestników konkurencyjności, w tym wielkich euro-
pejskich koncernów, które jak dotychczas bez żenady korzystają z taniej, quasi-
niewolniczej siły roboczej w krajach rozwĳ ających się i tym samym znajdują się 
w błędnym kole. Każdego dnia wytwarzając swój zysk, produkują swą zagładę.

 W zakresie relacji społecznych, jako wyznacznika władzy umożli-
wiającej, istotne są dwie wartości, którym powinna władza taka służyć, 
a mianowicie: solidarność i zaufanie. Wartości te muszą być realizowane 
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zarówno w praktycznych politykach wspólnotowych, jak i w działaniach 
aktorów politycznych, w tym państw członkowskich. Dopóki nie zostanie 
wytworzona w Unii Europejskiej „cywilizacja zaufania”, nie będzie ona 
w stanie podejmować rzeczywistych wspólnych działań. Inaczej mówiąc, 
dopóki pojedyncze państwa członkowskie, grupy interesu czy społecz-
ności lokalne przed podjęciem jakichś działań będą zastanawiać się, czy 
mają zrealizować je w ramach Unii, czy też lepiej będzie zrobić to poza 
nią (better-off) oraz dopóki każdy kto działa będzie zastanawiał się, czy 
może w swym działaniu zaufać drugiemu, czy też lepiej zabezpieczyć się 
na wypadek jego kontrakcji, nie stworzymy z Unii Europejskiej prawdzi-
wej kreatywnej wspólnoty. Niestety z tego typu postawami mamy dziś po-
wszechnie w Unii do czynienia, czego symbolicznym przykładem niech 
będzie postawa Niemiec w odniesieniu do Gazociągu Północnego.

Na koniec warto wskazać na kilka cech samej organizacji i zasad działa-
nia systemu władzy, który sprzyjać może wytworzeniu się systemu władzy 
umożliwiającej na poziomie Unii Europejskiej. 

Po pierwsze, włada umożliwiająca to władza liberalizująca. Oznacza to, 
że jej celem powinno być poszerzanie obszaru wolności działania, a nie 
jego ograniczanie. Prawodawstwo wspólnotowe powinno, dla swej legal-
ności przechodzić „test wolności”, to znaczy być sprawdzane pod kątem 
tego, czy przepis ten znosi jakąś barierę we wzajemnej współpracy i dzia-
łalności na różnych polach, czy też ją stwarza (na przykład poprzez ry-
goryzm standaryzacji). Tylko przepisy dającą szanse na nową aktywność 
powinny być uznane za prawomocne. 

Po drugie, władza umożliwiająca to władza na rzecz rozwoju. Ozna-
cza to, że Unia Europejska musi gwarantować „prawo do rozwoju” na ca-
łym swym obszarze, z uwzględnieniem specyfiki faz cyklu rozwojowego, 
odmiennych w różnych częściach kontynentu. Inaczej mówiąc, przepisy 
wspólnotowe nie powinny blokować rozwoju, tylko z tej racji, że tworzo-
ne były (lub są) w warunkach adekwatnych tylko dla jednej części Unii. 
Tak właśnie jest obecnie, gdy przepisy choćby z zakresu ekologii blokują 
budowę infrastruktury w nowych krajach członkowskich, podczas, gdy 
w starych krajach była ona tworzona w czasach, kiedy one nie obowią-
zywały, a gdyby wtedy były one już w mocy, to infrastruktura ta by nie 
powstała (np. autostrady we Włoszech czy drogi przez Alpy).

Po trzecie, władza umożliwiająca to władza, której celem jest zarządza-
nie różnorodnością, które jest przeciwieństwem zarówno chaosu (czyli 
różnorodności bez zarządzania), jak i zglajszachtowania (czyli zarządza-
nia jednorodnością). 
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Po czwarte, władza umożliwiająca to władza, w której elementy standary-
zacji odnoszą się wyłącznie do standaryzacji jakości, czyli zabiegania (tak-
że poprzez procedury i prawo) o doskonalenie metod i technik działania, 
produkcji czy też relacji społecznych, nie zaś do defi niowania wyłącznych 
uprawnionych wzorców tych działań.

Po piąte, władza umożliwiająca to władza długich cykli politycznych, a więc 
opierająca się na myśleniu strategicznym, wariantowym, zakładającym także 
decyzje niepopularne, które będą służyć w perspektywie przekraczającej cykl 
wyborczy. Dlatego też istotnym elementem tworzenia takiej władzy są wy-
specjalizowane kadry zarządzające, których legitymizacja ma charakter uty-
litarny, to znaczy oparty na ich efektywności „na wyjściu”, nie zaś demokra-
tyczny, czyli zakładający poparcie „na wejściu”.

Po szóste, władza umożliwiająca to władza subsydiarna, budowana 
od wspólnot najniższego rzędu, w technice działania wsparta zasadą delego-
wania uprawnień, która powoduje, że instytucje polityczne są gwarantami, 
a nie wyłącznymi dostarczycielami dóbr społecznych.   

Unia Europejska, aby uzyskać dynamikę innowacyjną i kreatywność musi 
stać się systemem władzy umożliwiającej. By było to możliwe, musimy spoj-
rzeć na nią jak na dobro wspólne, czyli wartość samoistną przekraczającą 
sumę dóbr tworzących ją państw. Wartość, o którą trzeba solidarnie zabie-
gać. Europejczycy muszą także zdobyć się na heroizm cnót oraz zaufanie dla 
Opatrzności dające siłę przekonania, a nie podążać za kaprysem politycznej 
Fortuny. Tego starała się nauczyć Boecjusza Filozofi a, gdy odwiedziła go roz-
paczającego nad swym losem.
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Duchowości Kultury i Społeczeństwa w Europie ESPACES

[Głos w debacie: „Czy Unia 
Europejska może być demiur-
giem kreatywnej i innowacyj-
nej Europy?”]

Kreatywność 
i innowacyjność 

Europy dziełem człowieka

Zamysłowi powołania do życia najpierw Wspólnot Europejskich, a na-
stępnie Unii Europejskiej przyświecała nie tylko troska o właściwy poli-
tyczny i gospodarczy rozwój Europy oraz jej pozycję we współczesnym, 
coraz bardziej „zglobalizowanym” świecie; u podłoża mamy tu także ideę 
jak najbardziej owocnej kontynuacji tego, co najlepsze w tradycji cywili-
zacji i kultury europejskiej.

Znany historyk, prof. Jerzy Kłoczowski, próbując opisać owe trady-
cje, stwierdził, że nie wystarczy mówić o potrójnym dziedzictwie Jero-
zolimy, Aten i Rzymu; tak naprawdę, Europa jaką znamy, zrodziła się 
ze specyficznej syntezy tych trzech tradycji, która dokonała się w okre-
sie od X do XII wieku. Niezwykle ważną rzeczą był, jego zdaniem, fakt, 
iż średniowieczna Europa nie była tworem cesarstwa, ale społeczeństwa. 
To właśnie połączenie, dynamicznie rozwijające się społeczeństwo oraz 
zreformowane chrześcijaństwo (tzw. reformy Cluny), zapoczątkowało 
całą wielką tradycję europejską. Poprzez rozmaite meandry historii, roz-
wijała się ona aż do roku 1914; dopiero pierwsza wojna światowa była dla 
tej tradycji czymś w rodzaju „samobójstwa”. 

Dziś potrzeba nowej europejskiej dynamiki. Aby na nowo podjąć eks-
pansję idei i ducha Europy, potrzeba wewnętrznego nastawienia ewange-
licznego „zaczynu”, duchowej awangardy – będącej konsekwencją świado-
mości, iż „w  glinianych naczyniach niesiemy skarb”1: tym skarbem jest całe na-
sze wspólne dziedzictwo kulturowe. Do takiej ekspansji nie może się przyczynić 
postawa tych, którzy postrzegają Europę w kategorii „oblężonej twierdzy”. Ale 

1. por. 2 Kor 4,7.
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przejście od mentalności „defensywnej” do „ofensywnej” wymaga  umiejęt-
ności jasnego rozróżniania, co w życiu i kulturze Europy stanowi element 
prawdziwej tradycji, a co jest tylko przejawem, niekiedy nie dość refl eksyjnym 
i mało konsekwentnym, kontynuacji zastanych obyczajów, bądź też nurtem 
myśli modnym, ale ubocznym, który ostatecznie wiedzie donikąd.

W 2000 r. w odpowiedzi na pytanie francuskiego pisma „La Vie”, Stefan 
Wilkanowicz z krakowskiej Fundacji Kultury Chrześcĳ ańskiej ZNAK sfor-
mułował krótki „Katechizm europejski”. Kilka pierwszych zdań z tego tekstu 
od razu podejmuje sedno sprawy:

Pytanie: Od czego zależy przyszłość Europy?
Odpowiedź: Przede wszystkim od jakości samych Europejczyków.
P.: Jakich Europejczyków potrzebuje Europa?
O.: Aktywnych i twórczych, nastawionych na dobro wspóle, 

solidarnych, odpowiedzialnych, zdolnych do empatii 
i współpracy.

P.: A jacy są Europejczycy?
O.: Na Wschodzie naznaczeni sowieckim neomanicheizmem 

(czarno-biały obraz świata, potrzeba wroga), 
na Zachodzie – kultem pieniądza i rozrywki.

Zdajemy sobie zatem sprawę, że pomimo pewnej istotnej jedności, na dro-
dze do Europy kreatywnej i innowacyjnej inne problemy pojawią się w za-
chodniej części kontynentu, a inne w Europie środkowo-wschodniej. Dzisiaj 
trzeba na nowo podjąć rzetelną analizę tych spraw, gdyż pamiętać trzeba, 
że punktem wyjścia dla procesu budowania Wspólnot, a potem Unii Eu-
ropejskiej była od lat 40. XX wieku wizja euro-atlantycka, wedle której Eu-
ropa – to Europa zachodnia, a więc romańsko-germańska. Europa środko-
wo-wschodnia, z jej bogatą tradycją własnej wielokulturowości, dopiero dziś 
stopniowo staje się w pełni uprawnionym współuczestnikiem tego procesu. 

Europa środkowo-wschodnia

O Europie środkowo-wschodniej trzeba mówić inaczej niż o Europie zachod-
niej (zwłaszcza po doświadczeniach XIX i XX wieku). Warto zatem spróbo-
wać krótko przyjrzeć się nowej sytuacji na naszym kontynencie.

Co charakteryzuje ostatnie rozszerzenia Unii Europejskiej z 2004 i 2007 
roku? Dla samej Unii nie są one aż tak ważne w tym, co dotyczy liczby lud-
ności (nowe państwa członkowskie to tylko około jednej czwartej populacji 
całej Unii) czy, tym bardziej, potencjału gospodarczego. Jest ono natomiast 
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znacznie bardziej doniosłe, jeśli weźmiemy pod uwagę zarówno odmienność 
jak i różnorodność nowych państw członkowskich pod względem historycz-
nym, politycznym i kulturowym. Trzeba umieć rozpoznać tę odmienność, 
trzeba nauczyć się lepiej poznawać siebie nawzajem, aby się wzajemnie coraz 
lepiej rozumieć i aby umieć owocnie współpracować. Ta nauka musi prze-
biegać w obie strony, z zachowaniem należnych proporcji; gdyż nie można 
zapominać, że nowe państwa członkowskie to nie tylko znacznie mniejsza 
liczba ludności, ale to także młode, dopiero „docierające się” demokracje. 
Są to natomiast narody, które zdobyły znacznie więcej bolesnych doświad-
czeń zarówno w czasie drugiej wojny światowej pod okupacją hitlerowską 
jak i pod rządami komunistycznych reżimów po podziale jałtańskim (a pań-
stwa bałtyckie – po długich latach sowieckiej okupacji). W tej sytuacji nowe 
państwa członkowskie mogą wiele nauczyć się od państw Europy zachod-
niej w zakresie tego, co dotyczy sprawnego funkcjonowania społeczeństwa, 
w którym w warunkach demokracji należy zabezpieczyć praworządność. Nie 
wolno im natomiast zapomnieć, że w nowej Europie powinny dawać świa-
dectwo wartościom, w imię których toczyły walkę o wyzwolenie spod jarzma 
komunistycznego reżimu.

Nowa geografi a Europy to także zupełnie nowe relacje z Europą wschod-
nią i jej kulturą, wywodzącą się z prawosławia. Duchowość oraz teologia 
chrześcĳ ańskiego Wschodu zawsze spotykała się na Zachodzie z pewnym 
zainteresowaniem; widać to choćby w takich ośrodkach jak klasztor bene-
dyktyński w Chevetogne, czy centrum Istina w Paryżu. Tym niemniej było 
to z konieczności zainteresowanie „na odległość”: prawosławie mogłoby rów-
nie dobrze pochodzić z Australii. Natomiast dla krajów Europy środkowej 
stanowi ono codzienną rzeczywistość: w Estonii, na Łotwie, w Polsce, na Sło-
wacji i na Węgrzech istnieją znaczne mniejszości prawosławne i rozwój dialo-
gu ekumenicznego nabiera ogromnego znaczenia. Ponadto kraje te graniczą 
bezpośrednio z Rosją, Białorusią lub Ukrainą, a więc z terenami, gdzie po-
ważne wpływy posiada Rosyjska Cerkiew Prawosławna. Mamy tu więc ważką 
potrzebę dialogu ekumenicznego, ale także na bieżąco doświadczamy roz-
maitych trudności w tym zakresie.

Nie można zapominać, że wschodnia część Europy (zarówno Ruś Kĳ ow-
ska jak i Księstwo Wielkomorawskie) otrzymała chrześcĳ aństwo z Bizan-
cjum w tym samym czasie, gdy do Europy środkowej docierało ono z Rzymu. 
To spotkanie dwóch tradycji zaowocowało na kilka stuleci owocną szkołą wspól-
nego przeżywania pluralizmu kultur. Na ziemiach obecnej Europy środkowo-
-wschodniej, wraz z Białorusią, Ukrainą i Rumunią, przez kilka stuleci zgodnie 
żyli katolicy, prawosławni, Ormianie, Żydzi, muzułmańscy Tatarzy, a potem tak-
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że protestanci – i właściwie aż do połowy XVII wieku pojęcie wojny religĳ nej jest 
na tym obszarze zupełnie nieznane (wyjąwszy „interwencje z Zachodu”, jak np. 
wojna z husytami w Czechach). Wielka społeczna i polityczna tradycja piastow-
ska, a potem jagiellońska to właśnie tradycja pokojowego współżycia różnych 
wyznań i religii. Tradycja ta zaczyna załamywać się pod koniec XVII wieku, nb. 
z powodów raczej politycznych niż wyznaniowych.

Kultura Europy środkowej formowała się inaczej niż na Zachodzie: znacznie 
dłużej była bowiem ona raczej kulturą wiejską niż miejską (z tego powodu za-
pewne też trzeba ją badać zupełnie inaczej). Główne ośrodki kultury, takie jak 
klasztory czy dwory magnackie, znajdowały się na wsi. Nawet rezydujący w mia-
stach biskupi, ponieważ pochodzili głównie z rodzin szlacheckich, bardziej byli 
związani z tradycją wsi niż miasta. Oznacza to, że narzędziem kultury były 
w znacznie większym stopniu książki niż publicystyczna prasa czy bezpośrednia 
wymiana opinii. W takim klimacie prądy kulturowe przyjmują się wolniej, ale, 
raz przyjęte, są lepiej ugruntowane. Słabością kultury wiejskiej jest natomiast 
mniejszy zakres kontaktów z ludźmi z innych, dalszych stron.

W XIX wieku większość narodów Europy środkowej nie miała własnych państw. 
Takie doświadczenie bytowania bez suwerennego państwa, czasem przez kilka 
pokoleń, owocuje innego rodzaju wrażliwością w odniesieniu do podstawowych 
wartości; jest to szczególnie widoczne tam, gdzie suwerenność państwowa zo-
stała utracona. Efektem tego może być (jak np. zwraca uwagę prof. Bohdan Cy-
wiński) większa potrzeba manifestacji własnej tożsamości na forum europejskim. 
Wrażliwość ta znajduje niekiedy odbicie w stosunkowo większej nieufności wo-
bec ofi cjalnych struktur państwowych: ludzie czują się znacznie bardziej zwią-
zani ze swymi rodakami, z ziemią, czy z kulturą, niż ze strukturami państwa. 
Skutkiem tego może być także inna społeczna rola religii, zwłaszcza tam, gdzie 
struktury kościelne musiały „zastępować” instytucje państwowe („gdy państwo 
nie jest nasze, przynajmniej religia jest nasza”). W rezultacie, jeśli nie liczyć za-
chodniej części Czech, w Europie środkowej można mówić o masowej laicyzacji 
w stopniu bez porównania mniejszym, niż w odniesieniu do Europy zachodniej. 
Tam, gdzie wiara może człowieka sporo kosztować, prędzej będzie ona traktowa-
na jako sprawa przekonań, wobec których należy być wiernym, niż jako sprawa 
poglądów, które mogą być przedmiotem dyskusji.

Mamy wreszcie za sobą najnowszy okres naszej historii; okres, w którym po-
wszechnie mówiono o tzw. „bloku wschodnim”. Na obszarze dominacji sowiec-
kiej ów blok był jednak bardzo poważnie ograniczony; sprowadzał się do z góry 
określonego podziału zadań w odniesieniu do obronności oraz „odgórnie stero-
wanej” gospodarki. Taki podział, poza więzami podporządkowania, nie wytwa-
rzał żadnych więzi społecznych. Nie było też prawie żadnych niezależnych orga-
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nizacji pozarządowych; jedyną taką znaczącą organizacją był de facto Kościół ka-
tolicki w Polsce. Istniała natomiast pamięć o dawnych uprzedzeniach czy wręcz 
konfl iktach narodowościowych. Nic dziwnego, że w takich warunkach kontakty 
pomiędzy społecznościami należącymi do różnych narodów niemal nie istniały. 
W czasie, gdy w Europie zachodniej czy w Skandynawii kontakty transgranicz-
ne były coraz bardziej ożywione, coraz bardziej przyczyniały się do stopniowe-
go „zrastania się” narodów europejskich w jedną tkankę społeczną, w Europie 
środkowej o poważnych sprawach rozmawiali między sobą tylko bardzo nielicz-
ni przedstawiciele opozycyjnych elit poszczególnych narodów. Zresztą nawet 
i te bardzo skromne, choć nieproporcjonalnie owocne kontakty rozpoczęły się 
dopiero po roku 1968; stanowisko władz państw komunistycznych, zdecydowa-
nie negatywne wobec takich „niekontrolowanych” kontaktów, przez długie lata 
dość skutecznie je ograniczało.

Wniosek stąd taki, że dzisiaj potrzeba intensywnego pogłębiania kontak-
tów nie tylko pomiędzy narodami Europy zachodniej i środkowo-wschodniej 
(tu umownie stosuję te terminy do „starych” i „nowych” państw członkowskich). 
Potrzeba także znacznego zbliżenia i pogłębienia kontaktów pomiędzy naroda-
mi samej Europy środkowo-wschodniej. Musimy lepiej się poznać, aby nauczyć 
się owocnie współpracować, nie tylko w sferze gospodarki, ale także na rzecz wy-
pracowania wspólnej polityki zagranicznej oraz pomnażania i pogłębiania euro-
pejskiej kultury.

To wszystko wymaga odpowiednio przygotowanych (właściwie trzeba powie-
dzieć wprost: wychowanych) obywateli. Jeśli takich zabraknie, także na naszym 
obszarze Europy środkowo-wschodniej, wówczas – jak w cytowanym powyżej 
„Katechizmie” stwierdza p. Stefan Wilkanowicz – grozi nam poważny kryzys: 
regres moralny i polityczny, marginalizacja Europy.

Troska o człowieka

Istnieją pewne ogólne zasady, które, choć wydają się być oczywiste, nieustan-
nie trzeba przywoływać. Od dawna wiadomo, że np. aby nauczyć Jasia ma-
tematyki, nie wystarczy sama matematyka; trzeba także mieć na względzie 
„jakość” owego Jasia. Jeśli chcemy, aby świat współczesny był odpowiednim, 
przyjaznym środowiskiem człowieka, nie wystarczy koncentrować się na ko-
lejnych prawno-ekonomicznych wariantach poprawiania świata; trzeba 
bacznie przyjrzeć się samemu człowiekowi, który ma być zarówno odpowie-
dzialnym twórcą-organizatorem, jak i szczęśliwym (oby!!!) użytkownikiem 
świata. Na przykład, niewiele przyniosą same teoretyczno-strukturalne de-
baty na temat bezrobocia, prowadzone na płaszczyźnie prawa, socjologii 
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czy ekonomii, jeśli nie spróbujemy najpierw dostrzec samego bezrobotnego 
człowieka, z jego niejednokrotnie bardzo złożoną sytuacją psychologiczną, 
rodzinną, jego miejscem i funkcjonowaniem w lokalnej społeczności. 

Człowiek współczesny staje wobec wielu wyzwań, które niejednokrot-
nie zdają się przekraczać jego możliwości. W obszarze Unii Europejskiej, 
a więc w sytuacji względnego dobrobytu, coraz lepiej umiemy sobie radzić 
z trudnościami zewnętrznymi, natomiast coraz wyraźniej dają o sobie znać 
wewnętrzne trudności człowieka, krótko mówiąc – te, które każdy w jakiś 
sposób ma sam z sobą. Dobrym, zwięzłym podsumowaniem jest tu choćby 
analiza, jaką przeprowadzono w dokumentach Soboru Watykańskiego II:

„W samym człowieku zwalcza się nawzajem wiele przeciwstawnych 
tendencji. Gdy bowiem z jednej strony jako stworzenie doświadcza 
wielorakich ograniczeń, to z drugiej czuje się nieograniczony w swych 
pragnieniach i powołany do wyższego życia. Pociągany przez liczne 
atrakcje zmuszony jest ciągle między nimi wybierać, niektórych zaś 
z nich się wyrzekać. Co więcej, będąc słaby i grzeszny, nierzadko 
czyni on to, czego nie chce, a nie czyni tego, co chciałby czynić. Stąd 
doświadcza w sobie samym rozdarcia, z którego również w społe-
czeństwie bierze się tak wiele poważnych nieporozumień”2.

Potrzeba nam zatem podniesienia poziomu wychowania, poziomu formacji 
osobistej, zarówno w aspekcie psychicznym jak i duchowym. Gdy więc py-
tamy o sam sens takich pojęć jak kreatywność czy innowacyjność, nie wolno 
pominąć tego, o czym pisał papież Jan Paweł II: „Chodzi o rozwój osób, a nie 
tylko o mnożenie rzeczy, którymi osoby mogą się posługiwać. Chodzi o to, 
aby (...) nie tyle ‘więcej mieć’, ile ‘bardziej być’ ”3.

Zauważmy także, że każdy ma w jakimś stopniu trudności z właściwą oce-
ną samego siebie: tu bardzo trudno o „przestrzeń” niezbędną dla właściwego 
dystansu poznawczego. Zatem niezbędne „formowanie” ludzi, stojących dziś 
wobec licznych trudnych problemów, niejednokrotnie musi objąć przede 
wszystkim naukę współpracy: społecznego i kulturowego współdziałania, 
współtworzenia. Ta umiejętność współpracy staje się nieodzowna zarówno 
w skali społeczności lokalnej (poczynając już od własnej rodziny) jak i w ska-
li całego kontynentu. Aby konstrukcja Unii Europejskiej rzeczywiście mo-
gła stać się „poszerzaniem przestrzeni wolności” (jak proponował Timothy 
Garton Ash), nie wystarczy samo „rozmywanie” granic. W szczególności, 

2. Gaudium et spes, 10.

3. Redemptor hominis, 16.
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w konkretnej sytuacji Europy środkowej i wschodniej, z jej bagażem obciążeń 
z czasów imperium sowieckiego, trzeba odbudować kulturę pracy, nauczyć 
się przezwyciężać złe obyczaje marnotrawienia czasu, sił i środków.

Chcemy budować Unię Europejską zgodnie z zasadami demokracji. 
I słusznie; inaczej zapewne nie jest to w ogóle możliwe. Ale nigdy nie wolno 
zapomnieć o wątpliwościach pewnego litewskiego chłopa z końca XIX wieku, 
który spędziwszy pewien czas w Stanach Zjednoczonych, powrócił z dość 
krytycznym nastawieniem wobec demokracji amerykańskiej. W odniesieniu 
do zasady podejmowania decyzji większością głosów, pytał wprost: „Przepra-
szam, a kogo jest więcej: głupich czy mądrych?”4.

Dotykamy tu w jakiś sposób samego sedna każdej demokracji: pytania, 
czego potrzeba, aby uniknąć swego rodzaju „dyktatu głupich”? Dziś może-
my to powiedzieć bardziej precyzyjnie: jak uniknąć dyktatu tych, którzy dają 
się manipulować przez najbardziej wpływowe media, przez populistycznych 
polityków, czy wreszcie – przez (niejednokrotnie sztucznie wywoływaną) at-
mosferę lęku? Pytanie jest trudne, ale sednem racjonalnej odpowiedzi będzie 
zawsze sprawa odpowiedniego poziomu edukacji. Chodzi nawet o coś więcej 
niż zwykła szkolna edukacja; potrzeba odpowiedniego wychowania, odpo-
wiedniej formacji obywatelskiej, wręcz „szkoły obywatelstwa”. „Takie zawsze 
Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie” – ta stara zasada wiel-
kiego kanclerza Jana Zamoyskiego zawsze pozostaje aktualna.

Dlatego jeśli pragniemy, aby Unia Europejska była demiurgiem kreatyw-
nej i innowacyjnej Europy, trzeba bardzo na serio podjąć problem niezbęd-
nego poziomu społecznej troski o właściwe wychowanie wszystkich poten-
cjalnych obywateli. Kluczowym postulatem będzie tu w pierwszym rzę-
dzie zapewnienie wszystkim rodzinom możliwości stworzenia właściwych 
warunków wychowawczych. Wiele też uwag można wysunąć pod adresem 
wychowania w szkołach. Konieczny jest nacisk zarówno na otwarcie wszel-
kich szans rozwoju osobowego każdego (bez wyjątku) młodego człowieka, 
jak i na jakąś formę egzekwowania pożądanych rezultatów procesu wycho-
wania. A to wszystko właśnie dlatego, że w coraz lepiej zorganizowanym 
świecie, niejednokrotnie sam człowiek okazuje się tym najsłabszym ogni-
wem, o które zatem trzeba najbardziej się zatroszczyć.

Wychowywać do integracji

Jak zatem formować nasze uczestnictwo w Unii Europejskiej? Skoro obywa-
tele jakiegoś państwa demokratycznie podjęli decyzję przystąpienia do Unii, 

4. Zob: W. Meysztowicz, Gawędy o czasach i ludziach, Londyn 1983, s. 57.
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nakłada to na nich wszystkich określone zobowiązania, i to niezależnie 
od tego, jak kto głosował kiedyś w samym referendum akcesyjnym. Gdy już 
decyzja została podjęta, oznacza to dla każdego z nas znaczące poszerze-
nie kręgu odpowiedzialności: odtąd każdy z nas w nowy sposób staje się 
odpowiedzialny za całą Europę, a w szczególności – za postęp w procesie 
integracji europejskiej. Konkretnie – winno to zaowocować świadomym roz-
wĳ aniem czy też pogłębianiem czegoś, co określiłbym mianem „postawy 
integracyjnej”. Postawy tej nie można utożsamiać z jakąkolwiek procedurą 
ekonomiczną czy też polityczną. Spróbuję to bliżej wyjaśnić.

Najogólniej pojęty proces integracji europejskiej, zarówno w państwach 
Unii jak i w tych, które dopiero w przyszłości będą mogły do niej kandy-
dować, to nie tylko kwestia pogłębiania zawodowych kompetencji czy mo-
dernizacji struktur. Sądzę, że jest to zadanie dla całej społeczności Europy 
(nie tylko dla ekspertów), i to na wiele lat. Jest to proces, w toku którego 
wszelkiego rodzaju przeciwstawienia typu „my – wy”, oraz wynikające z tego 
podziały, należy próbować przekraczać nie na drodze jakiegoś ujednolicenia 
(tzw. niegdyś „urawniłowki”), w którym gubi się wiele z całego bogactwa róż-
norodnych lokalnych kultur Europy. Przeciwstawienia te należy natomiast 
przezwyciężać poprzez poszukiwanie, czy wręcz świadome budowanie war-
tości nowego „my”, w którym razem odnajdujemy się na wyższym pozio-
mie. Tak jak w naturalny sposób próbujemy przekraczać przeciwstawienie 
„Warszawiacy – Krakusy” przez pogłębianie świadomości, że razem jesteśmy 
Polakami, tak jak podobnie postępujemy wobec przeciwstawienia „górnicy – 
rolnicy” (to ostatnie jest o tyle oczywiste, iż pierwsi pragnęliby, aby na rynku 
węgiel był drogi, a zboże tanie, a drudzy dokładnie na odwrót), tak czeka nas 
zadanie przekraczania przeciwstawień w rodzaju np. „Polacy – Niemcy”, „Po-
lacy – Francuzi”, czy także „Polacy – Ukraińcy”, nie przez rezygnację z naj-
głębiej pojętej tożsamości narodowej, ale poprzez wspólne odnalezienie się 
w pewnej jedności kulturowej, jako „my – Europejczycy”. W dodatku trzeba 
to robić tak, aby ta nowa jedność była dla wszystkich wzbogaceniem (w sen-
sie kulturowym, nie tylko ekonomicznym), nie zaś zubożeniem.

Tak pojmowana integracja ma odpowiedzieć na podstawowe wyzwanie, ja-
kim jest w Europie sprawa pokoju. Dobrze wiemy, że na dłuższą metę nie ma 
pokoju bez sprawiedliwości. Z kolei warunkiem sprawiedliwości jest szacu-
nek dla tego wszystkiego, co wartościowe w dorobku kulturowym wszelkiego 
typu społeczności, zarówno narodowych jak i lokalnych. Wreszcie – że takie-
go szacunku nie można osiągnąć, jeśli nie nauczymy się wzajemnie dzielić 
tym, co uważamy za ważne i cenne. A dzielić się – to nie tylko umieć dawać, 
ale także umieć przyjmować. Dawać z życzliwością, przyjmować z (krytycz-
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nym) szacunkiem. Tam, gdzie szukamy dróg rozwoju kreatywności i innowa-
cyjności, każde prawdziwe dobro jest niezmiernie cenne.

Wniosek z powyższego: zadanie, które czeka nas, „Europejczyków”, to mą-
dra i wytrwała praca na rzecz uformowania „postawy integracyjnej”, gdyż 
musi to być postawa obejmująca nasz stosunek do wszelkich społeczności, 
na każdym poziomie. Nie sposób sensownie mówić o gotowości do pojedna-
nia i wspólnego budowania, np. z Portugalczykami czy Estończykami, jeśli 
nie potrafi my zgodnie współpracować z naszymi bliźnimi z innego rejonu 
Polski, z innej partii politycznej, czy wręcz z sąsiedniej wioski. Drugi wnio-
sek wydaje się równie oczywisty, choć dla wielu może trudny do zaakcepto-
wania: tak rozumiana integracja, obejmująca całość naszego życia i naszej 
kultury, nakłada wymagania nie tylko na struktury ekonomiczne i prawne, 
ale wręcz na każdego człowieka. Na postawy moralne, jakie ludzie mogą zaj-
mować w procesie wspólnego budowania.

Troska o przygotowanie elit społecznych

Przed dwudziestu laty wybitny polski fi lozof, prof. Józef Innocenty Bocheński OP 
(zmarły w 1995 r.), były rektor katolickiego uniwersytetu we Fryburgu (w Szwaj-
carii), tłumaczył nam, iż dla normalnego funkcjonowania i rozwoju każdego 
narodu potrzebna jest w tym narodzie silna elita. Naród, podobnie jak każde 
państwo, musi mieć swoją elitę (i trzeba jej dobrze płacić!). Kto naprawdę zalicza 
się do elity narodu czy państwa, kto – podobnie – może być zaliczony do elit 
Unii Europejskiej? Hiszpański fi lozof i socjolog, José Ortega y Gasset (zmar-
ły w 1955 r.) wskazywał między innymi szczególnie ważną cechę, odróżniającą 
„elitę” od „mas”: do elity mogą należeć ci, którzy potrafi ą sami sobie stawiać wy-
magania. Warto tu przypomnieć słowa, jakie Jan Paweł II kierował do polskiej 
młodzieży: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wyma-
gali”5. Ale od razu trzeba uświadomić sobie specyfi czną sytuację, z jaką mamy 
do czynienia (choć w różny sposób) w krajach Europy środkowo-wschodniej.

Jeszcze przed drugą wojną światową pewna część ówczesnych elit rekrutowała 
się z tzw. „rodzin z tradycjami”: ze środowisk ziemiańskich oraz inteligenckich. 
To ci ludzie, starannie wykształceni absolwenci dobrych szkół średnich, a więc 
wystarczająco przygotowani do studiów na renomowanych uniwersytetach za-
granicznych, nadawali potem w jakiś sposób ton naszym społeczeństwom. Fakt, 
iż na ogół zostali dobrze wychowani w swych domach rodzinnych, rzutował po-
tem na sposoby zachowania, powszechnie przyjmowane i pozytywnie wpływają-
ce na autorytet samych elit.

5.   Przemówienie do młodzieży, Częstochowa, 18 czerwca 1983.
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Podczas ostatniej wojny te środowiska, zarówno ziemiańskie jak i inte-
ligenckie, zostały w wyjątkowy sposób „przetrzebione”: poniosły najwięk-
sze straty, gdyż wrogowie świadomie dążyli do ich wyeliminowania. No-
tabene, taka „eliminacja” wyższych warstw społeczeństwa miała miejsce 
przede wszystkim w Europie środkowo-wschodniej; w Europie zachodniej 
historia potoczyła się inaczej. W okresie stalinizmu i jeszcze przez jakiś 
czas później możliwości studiów zagranicznych były marginalne. Zarazem, 
wraz z wszelkimi patologiami społecznymi, będącymi owocem prób komu-
nizacji społeczeństwa, zwiększyła się liczba tzw. „rodzin dysfunkcyjnych” 
(tych, gdzie np. miały miejsce rozwody lub były problemy alkoholizmu) 
i dziś już spora część dorosłych ludzi wywodzi się z tego rodzaju rodzin. 
Niejednokrotnie są to ludzie pełni dobrej woli, ale obciążeni poważnymi 
przejściami, utrudniającymi osiągniecie dojrzałości zarówno emocjonalnej 
jak i duchowej; w rezultacie tacy ludzie nie potrafi ą właściwie zachowy-
wać się wobec drugich. Nie potrafi ą budować dojrzałych relacji przyjaźni, 
trudno im o postawy uprzejmości, skromności czy bezinteresowności, tak 
wysoko cenione zwłaszcza w służbie publicznej. To wszystko zaowocowało 
poważnym obniżeniem poziomu życia społecznego.

Ponadto trzeba w tym względzie odwołać się do „zaszłości”, a więc do do-
głębnie demoralizującego oddziaływania ideologii komunistycznej. Ważnym 
elementem tej ideologii była swoista „gloryfi kacja proletariatu”, prezentowanego 
jako wiodąca klasa społeczna (w odróżnieniu od ziemiaństwa, burżuazji i innych 
„wykształciuchów”). Jednym z obserwowanych dziś skutków takiej propagandy 
jest to, że człowiek, który ciężką pracą dorobił się majątku, natychmiast jest po-
dejrzewany o malwersacje; natomiast ten, kto uchyla się od pracy i stara się żyć 
z renty czy zasiłków, nie tylko nie podlega napiętnowaniu, ale przeważnie sam 
nie poczuwa się do żadnej winy. Chyba zbyt mało mamy współczesnych do-
brych wzorców uczonych, światłych obywateli, a w rezultacie – doświadczamy 
swoistej „miałkości intelektualnej” w życiu publicznym. Nawet w Kościele w ogó-
le nie podnosi się tej sprawy (rzecz nie do pomyślenia np. w Kościele w USA, 
gdzie zwyczaj życia na cudzy koszt traktowany jest jako poważny grzech przeciw 
społeczności) i w rezultacie tzw. Homo sovieticus ma się we wschodniej części 
Unii Europejskiej całkiem dobrze!

Jeszcze chyba starsze korzenie ma inna plaga społeczna, którą, niestety 
zwłaszcza w Polsce, można ująć następująco: „Dla przeciętnego Polaka naj-
ważniejsze jest nie to, żeby on miał dobrze, tylko żeby sąsiad nie miał lepiej”6.
Bezinteresowna nieżyczliwość i zawiść to zapewne odległy efekt czasów, 
gdy sąsiad był postrzegany przede wszystkim jako konkurent do wszelkiego 

6.  Zob. np. „Newsweek”, nr 37/2007 z 16.09.2007, s. 24.
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rodzaju dóbr, dostępnych w niewystarczających ilościach. W tego rodzaju 
sprawach ujawnia się strukturalna słabość naszej  demokracji – a zarazem 
niedostateczna skuteczność działań wychowawczych, zarówno w rodzinach 
jak w szkołach czy w Kościołach.

Nie ulega wątpliwości, że dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, potrzeba nam 
budowania i uczenia solidarności. Jest to nieodzowne wobec tragicznego po-
ziomu kultury społecznej w naszym kraju (najlepiej to widać w jakości debat 
politycznych), wobec powszechnej ekspansji wzajemnej nieufności i zawiści, wo-
bec zagubienia sensu pojęcia dobra wspólnego. Nasi sąsiedzi z państw ościen-
nych też miewają podobne problemy. Co gorsza, w większości rodzin młodzi nie 
otrzymują żadnego wychowania w tym względzie. Nauka życia we wspólnocie, 
zarówno „teoretyczna” jak i „praktyczna”, staje się nieodzowną „odtrutką” na sze-
rzący się we współczesnej kulturze indywidualizm, oraz towarzyszący mu często 
brak zaufania w relacjach międzyludzkich. Nie można normalnie żyć tam, gdzie 
nie ma wzajemnego zaufania, podobnie jak nie może być zaufania tam, gdzie nie 
ma poszanowania dla prawdy: tłumaczył nam to wielokrotnie papież Jan Paweł 
II. Tymczasem szerzący się obecnie (zwłaszcza w relacjach politycznych) klimat 
wrogości to poważne zagrożenie, iż nasze dziedzictwo kulturowe (w tym także 
dorobek społecznego nauczania Jana Pawła II) zostanie w Polsce kompletnie za-
przepaszczone.

Zamiast tego, w skali całej Polski (i nie tylko Polski; nasi sąsiedzi też to potra-
fi ą!) mamy dziś do czynienia z populistyczną „demoralizacją zinstytucjonalizo-
waną” na masową skalę, prowadzoną przez niektórych polityków, wedle zasad 
niepisanego paktu: „władza za brak wymagań”. Politycy nie będą niczego od ni-
kogo (poza własnymi politycznymi przeciwnikami) wymagać, aby, broń Boże, 
nie zrazić do siebie potencjalnych wyborców. Niezmiernie ważna staje się zatem 
zasada, zaproponowana swego czasu przez Stefana Wilkanowicza (ZNAK):

Każdy człowiek jest ważny,
Każdy jest potrzebny,
Każdemu trzeba pomagać,
Od każdego trzeba wymagać.  (podkr. własne)

Współcześni politycy w większości boją się tego ostatniego stwierdzenia jak 
ognia! Co więcej, niektórzy spośród nich próbują na przykład dziś – dla ce-
lów politycznych, rzecz jasna – przedstawiać np. Polskę „solidarną” oraz Pol-
skę „liberalną” jako przeciwieństwa; tymczasem te dwie rzeczywistości nie 
muszą ani nawet nie powinny być wzajemnie sprzeczne. Oczywiście, mówię 
tu o liberalizmie w sensie polityczno-gospodarczym, a nie o tzw. „libertyni-
zmie”, będącym swoistą postawą wobec problemów etyki i wychowania.
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Potrzebna zatem swoista „samoorganizacja społeczna”, budowana z pełną 
świadomością zaszłości: także tego, iż ludzie (choćby np. w Polsce w czasie sta-
nu wojennego) nauczyli się brać – natomiast w zbyt małym stopniu nauczyli 
się sami dawać. Rozpanoszenie postawy wyłącznie roszczeniowej to jedna z naj-
groźniejszych plag społecznych we współczesnej Europie środkowo-wschodniej. 
I dlatego tak potrzebna dzisiaj, także w tej części Europy, troska o ubogich musi 
brać pod uwagę konieczność właściwego wychowywania społeczeństwa. Potrze-
ba nam prawdziwej szkoły demokracji, a więc szkoły uczestnictwa, odpowie-
dzialności i służby.

Trzeba przy tym pamiętać, że formacja moralna to przede wszystkim 
proces przekazywania wartości (notabene dotyczy to zarówno wychowania 
młodzieży jak i wzajemnej pomocy w samowychowaniu wśród dorosłych). 
Trzeba zatem mieć świadomość, że w naszych demokratycznych systemach, 
gdzie tak wielki nacisk kładziony jest na osobistą godność każdego człowieka, 
łatwo może zdarzyć się sytuacja, w której ktoś początkowo nie chce zaakcep-
tować wartości, traktując je jako narzucone z zewnątrz. Ludzie na ogół nie 
lubią, gdy ktoś próbuje ich moralizować; podejrzewam, że czują się upoko-
rzeni, gdy słyszą, że mają żyć w zgodzie z jakimiś wartościami, których sami 
nie rozumieją i nie doceniają.

Cały proces „uwewnętrzniania” wartości, przyjmowania ich za własne, jest 
wielce złożony i trudny. Tam, jednak, gdzie chodzi o formowanie postaw 
dojrzałej obywatelskiej współodpowiedzialności, o przygotowanie młodych 
do twórczego uczestnictwa w życiu społeczeństwa (przy czym dotyczy to nie 
tylko społeczności lokalnej, ale w jakimś stopniu także narodowej, a nawet 
europejskiej), a w końcu o to, aby to społeczeństwo naprawdę było kreatywne 
i innowacyjne, im trudniejsze wydają się te zadania, tym pilniej i roztropniej 
trzeba je podejmować.

Amerykański socjolog religii Peter L. Berger, rozważając kwestię społecz-
nych skutków „cywilizacyjnego przyspieszenia” pisał, iż  „modernizację moż-
na (...) przedstawić jako gigantyczną zmianę kondycji ludzkiej z kondycji 
losu na kondycję wyboru”7. Zdaniem autora, chodzi tu nie tylko o możliwość 
swobodnego wyboru rodzaju wykształcenia, zawodu czy miejsca zamieszka-
nia. Autor wręcz stwierdza:

„Pluralizm wywiera przemożny wpływ na życie jednostek. W mia-
rę jak coraz to większe obszary życia tracą swe niekwestionowane 
normy, jednostka musi rozpatrywać dostępne możliwości i dokony-

7. P. L. Berger, Między relatywizmem i fundamentalizmem, tłum. Radosław Lewandowski, w: „W drodze”, 
nr 9 (409) 2007, s. 10-11; podkreślenie własne.
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wać spośród nich wyboru. (…) tradycyjne programy instytucjonalne 
dotyczące zachowania jednostek zostają rozbite – gdzie poprzednio 
istniał jeden niekwestionowany program dotyczący, powiedzmy, wy-
chowania dzieci, obecnie funkcjonują konkurencyjne szkoły dziecię-
cej edukacji. Subiektywizacja określa proces, w ramach którego in-
stytucje tracą swój domniemany obiektywny status, w wyniku czego 
jednostka zmuszona jest samodzielnie budować swą własną ‘mozai-
kę’ znaczeń i norm.Efekt netto owej przemiany można podsumować 
następująco: Pewność staje się o wiele trudniejsza do osiągnięcia”.

Nieuchronnie pojawia się pytanie: czy nasze instytucje i struktury społeczne 
odpowiadają tu dzisiejszym potrzebom, tzn. czy są przygotowane do tego, aby 
przygotowywać ludzi do umiejętnego dokonywania mądrych wyborów?  W tej 
kwestii ciągle można mieć bardzo wiele wątpliwości i zastrzeżeń.

Wróćmy raz jeszcze do „Katechizmu europejskiego” Stefana Wilkanowicza, 
do jego ostatnich zdań:

P.: Czego brakuje europejskiej kulturze?
O.: Kontemplacji i solidarności.
P.: Do jakich tradycji powinniśmy nawiązywać?
O.: Do zachodniej aktywności i racjonalności, 

do wschodniej kontemplacji i mistyki.
P.: Co jest naszym najpilniejszym i najtrudniejszym zadaniem?
O.: Nauczyć się współpracować.

Karta powinności człowieka

W 2000 roku spotkała się w Gdańsku grupa intelektualistów, reprezen-
tujących różne kraje i różne systemy wartości; osoby cieszące się autory-
tetem nie tylko zawodowym, lecz także moralnym. Wspólnie opracowali 
dokument, który nazwali „Kartą powinności człowieka” – warto zwrócić 
nań baczną uwagę. Często mówimy dziś przy różnych okazjach – i słusz-
nie – o potrzebie respektowania praw człowieka; dotyczy to zarówno poli-
tyki jak regulacji społecznych czy nawet szeroko pojętej kultury. Bez wąt-
pienia, trzeba troszczyć się o wszelkie należne prawa każdego człowieka, 
trzeba mądrze, umiejętnie wprowadzać je w życie, ale nie można liczyć, 
iż takie działania przyniosą pożądane skutki, jeśli zabraknie naturalnej 
„przeciwwagi” praw człowieka, jaką są jego powinności, jego obowiąz-
ki. Jeśli, na przykład, chcemy rzetelnie zabezpieczyć podstawowe prawa 
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dzieci, oznacza to ipso facto konieczność potraktowania bardzo na serio 
różnego typu powinności ich rodziców, wychowawców czy nauczycieli. 
Nie wolno nam zapominać o tego rodzaju zależności tym bardziej, iż nie-
jednokrotnie obserwujemy tendencje, czasem bardziej, czasem mniej wy-
raźne, do ucieczki od „czyśćca” zobowiązań człowieka do „raju” jego praw. 
Domagamy się poszanowania naszych praw, lecz dziwnie łatwo zapomi-
namy, że są one ściśle związane z powinnościami. Tymczasem nie sposób 
zabezpieczyć żadnego porządku społecznego bez uwzględnienia ścisłych 
powiązań praw i powinności człowieka.

„Karta powinności człowieka” obejmuje zobowiązania moralne, zatem 
odnosi się do niezwykle delikatnych dziedzin ludzkich postaw i aktyw-
ności, ludzkiego „bycia w świecie”: do wspólnego dobra, szacunku dla 
godności człowieka, sprawiedliwości, poszanowania życia, prawa natural-
nego, troski o życie rodzinne. Można pytać, czy sformułowania Karty 
muszą mieć charakter tak ogólnikowy; otóż wydaje się, że owa „ogólni-
kowość” wynika po prostu z uniwersalności jej przesłania. Karta nie ma 
charakteru jakiegoś „kodeksu prawnego”; jest to raczej wezwanie do oży-
wienia pewnej wewnętrznej dynamiki człowieka, uświadomienia sobie ko-
nieczności przemiany a zarazem ukazania jej kierunku. I tak, podobnie 
jak odwoływanie się do naturalnych praw człowieka ma być dla niego 
pomocnym oparciem w obliczu zagrożeń zewnętrznych względem niego, 
tak przypomnienie podstawowych powinności winno ułatwić mu obronę 
przed zagrożeniami od wewnątrz, takich jak własna ludzka pycha, egoizm, 
nieuporządkowane ambicje i pożądliwości, które – w świetle cytowanego 
uprzednio fragmentu z konstytucji Gaudium et Spes Soboru Watykańskie-
go II – są dla człowieka zagrożeniem znacznie poważniejszym.

W odniesieniu do Karty można też postawić pytanie, jak uzasadnić za-
warte tam stwierdzenia, a w szczególności – jak uzasadnić, że wymie-
nione powinności rzeczywiście stanowią logiczne konsekwencje praw 
człowieka? A jeśli tak – to z jakiego rodzaju logiką mamy tu do czynie-
nia? Wydaje się, że nie wystarczy tu zwykła logika czystej racjonalności. 
Tak jak w przypadku pytania o godność człowieka (też problematycz-
ną w świetle czystego racjonalizmu), trzeba wyjść ponad poziom logiki 
racjonalnej, ku czemuś, co można nazwać „tajemnicą człowieka”. Owa 
„tajemnica” objawia się choćby w tym, iż najgłębiej pojmowana godność 
człowieka sięga znacznie dalej niż jego świadomość.  Uchwycenie tej ta-
jemnicy, a także jej praktycznych konsekwencji, takich jak prawa oraz 
powinności człowieka, wymaga wejścia w obszar bardziej logiki intellectus 
niż ratio, odwołania raczej do fronesis, a nie tylko do episteme. Przypomnij-
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my krótko; w klasycznym rozumieniu pojęcie επιστήμη odnoszono przede 
wszystkim do wiedzy o charakterze naukowym, racjonalnym, takiej jak 
np. nauka czy filozofia, czy też do pewnej biegłości w tych dziedzinach, 
natomiast pod pojęciem φρόνησις rozumiano raczej zdrowy rozsądek, 
„mądrość praktyczną”, zdolność bardziej intuicyjnego wczuwania czy też 
„wczytywania się” w rzeczywistość i rozumienia jej.

Jeśli ktoś potrafi  nie poddać się żywionemu w pewnych środowiskach euro-
pejskich polityków całkowicie irracjonalnemu (bo uzasadnić go można wła-
ściwie tylko nieznajomością rzeczy) lękowi przed ponownym zwróceniem 
się ku tradycji, zwłaszcza tradycji judeochrześcĳ ańskiej, w poszukiwaniu du-
chowych inspiracji dla dzisiejszej Europy, wówczas widzi wyraźnie: „Podda-
jąc się racjonalizmowi, Europejczycy tracą zdolność jednoczenia się, bo nie 
pielgrzymują jeden do drugiego, lecz do wyobrażeń i hipotez, jakie tworzą 
o sobie nawzajem. (...) Aby pomóc Europie, trzeba wznieść się na wyższy 
poziom, tam, gdzie realizm i świętość tworzą całość”8. Jeśli chcemy, aby Eu-
ropa rzeczywiście była kreatywna i innowacyjna, aby Europejczycy naprawdę 
stawali się „aktywni i twórczy, nastawieni na dobro wspólne, solidarni, od-
powiedzialni, zdolni do empatii i współpracy”9, nie można zaniedbać troski 
o ów „wyższy poziom”, bo dopiero wtedy można odnaleźć w pełnej harmonii 
zarówno prawa jak i powinności człowieka; bo dopiero wtedy Europa praw-
dziwie może stawać się miejscem „rozszerzania obszaru wolności”.

8. St. Grygiel, Europa Jana Pawła II, w: Europa ducha. Chrześcĳ anie w procesie integracji europejskiej.
V Zjazd Gnieźnieński, KAI, Warszawa – Gniezno 2004, s. 131-132.

9. Stefan Wilkanowicz, Mały katechizm europejski, Kraków 2000.
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Dr Piotr Żuber
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej

Kontrybucja do panelu: 
Czy Unia Europejska może być demiurgiem 

kreatywnej i innowacyjnej Europy?
Kraków

Unia Europejska 
w okresie zmian. 

Myślenie strategiczne. 
Konkurencyjność 

a nowa polityka spójności 
terytorialnej

We wrześniu 2007 roku KE zapoczątkowała debatę na temat skuteczności 
i efektywności różnych polityk wspólnotowych znaną pod nazwą przeglądu 
budżetu. Jednocześnie zainicjowano strategiczną refl eksję w kilku obszarach 
tematycznych, w tym w obszarach, w których dokonywane są największe wy-
datki ze wspólnego budżetu: Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności. 

Po roku od daty rozpoczęcia debaty widać, że wszyscy jej uczestnicy zga-
dzają się tylko co do jednego: Unia Europejska musi się zmienić, aby wykorzy-
stać w pełni swój potencjał i odpowiedzieć właściwie na wyzwania globalne. 
Pomiędzy krajami członkowskimi istnieje jednak bardzo dużo rozbieżności, 
co trzeba i jak zmieniać – zaczynając od wyznaczania celów strategicznych, 
jaka powinna być rola instytucji europejskich w tym procesie vis-à-vis państw 
członkowskich i jak kształtować instrumenty osiągania zakładanych celów 
wspólnych, podzielanych przez większości uczestników debaty.  

Istotą trwającej od września 2007 roku debaty publicznej nad przeglądem 
budżetu jest refl eksja nad wyzwaniami, przed jakimi stoi dziś UE,  skutecz-
nością i efektywnością polityk współfi nansowanych przez jej budżet i na tej 
podstawie zaproponowanie kierunków reform w kształcie budżetu1. Nawet 
jeśli nam, Polakom, jako nowym członkom UE nie zawsze się to podoba, 
przypominając stale o konieczności solidarności pomiędzy poszczegól-

1. Reformowanie budżetu, zmienianie Europy. Dokument dotyczący publicznych konsultacji w sprawie prze-
glądu budżetu w okresie 2008-2009, Komunikat Komisji z dnia 12.09.2007,  SEC(2007) 1188. 
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nymi państwami i społeczeństwami, musimy zauważyć, że w coraz więk-
szym stopniu punktem odniesienia dla Unii Europejskiej w myśleniu 
o jej celach i wyzwaniach są zjawiska i procesy zewnętrzne – dotykające 
w mniejszym lub większym stopniu całego świata i wynikające z proce-
sów globalizacyjnych. Na pewno ważną cezurą w tego typu myśleniu było 
uchwalenie przez przywódców państw europejskich w marcu  2000 roku 
tzw. strategii lizbońskiej. Obecnie refleksja nad celami strategicznymi 
objęła, obok dyskusji nad sposobami  wzmocnienia konkurencyjności go-
spodarki europejskiej także takie zagadnienia jak: terroryzm rozumia-
ny jako problem światowy zagrażający zachodniej kulturze i demokracji, 
globalne ocieplenie klimatu czy też kryzys finansowy i związane z nim 
widmo globalnej recesji.   

Niedobrze by się stało, aby Polska nie wykorzystała szansy refleksji 
na te tematy, tradycyjnie koncentrując się jedynie (bądź głównie) na za-
gadnieniach obrony dotychczasowej pozycji netto i maksymalizacji trans-
ferów w tradycyjnych i niezmienionych (czytaj: nieprzystających do obec-
nych wyzwań) działach budżetu unijnego, takich jak Wspólna Polityka 
Rolna czy  polityka spójności. 

Biorąc pod uwagę obecne wątki dyskusji toczącej się na forum euro-
pejskim i pomiędzy poszczególnymi krajami członkowskimi, wydaje się 
wręcz, że milczenie bądź niejasność na obecnym etapie debaty, co do sta-
nowiska Polski w sprawach strategicznych dotyczących celów Wspólnoty 
i najbardziej efektywnych instrumentów ich realizacji po roku 2013 może 
wydatnie ograniczyć możliwości właściwego uzasadnienia naszej pozycji 
w sprawach finansowych. Polska musi być zainteresowana znajdowaniem 
w dyskusji z państwami członkowskimi nowej równowagi pomiędzy od-
powiedzią na wyzwania globalne, przed jakimi stoi UE a własnymi po-
trzebami modernizacyjnymi. 

Pożądanym stanowiskiem wobec przeglądu budżetu nie jest więc 
ochrona obecnego status quo oraz próba maksymalizacji transferów 
netto do Polski z uzasadnieniem w rodzaju: bo nam się należy; bo je-
steśmy biedni i UE powinna być z nami solidarna itp., ale sformułowa-
nie takich propozycji korekt celów i instrumentów UE (w tym kształ-
tu budżetu), które z jednej strony będzie korzystne dla modernizacji 
kraju, a jednocześnie będzie przyczyniać się do osiągania celów unij-
nych. Innymi słowy, osiąganie większej spójności (społecznej i gospo-
darczej) w Unii Europejskiej, powinno odbywać poprzez koncentrację 
wysiłków i środków finansowych na reformach i inwestycjach wspoma-
gających realizację celów ogólnoeuropejskich. 
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Punktem wyjścia do odbywającego się przeglądu budżetu UE była ana-
liza efektywności dotychczasowych polityk i próba oceny, na ile odpowia-
dają one nowym wyzwaniom globalnym. Biorąc pod uwagę dotychczaso-
we, ograniczone do okresu czteroletniego, doświadczenia Polski w imple-
mentacji polityk współfinansowanych z budżetu UE, należy zaznaczyć, 
że pełna ocena ich efektywności nie jest możliwa – w szczególności w od-
niesieniu do tych z nich, w których z założenia efekty pojawiają się po kil-
ku latach. Dotyczy to przede wszystkim polityki spójności oraz polityki 
konkurencyjności (wsparcie w ramach programów europejskich). 

W związku z tym nasze wyobrażenie o przyszłych celach Wspólno-
ty, z konieczności mniej wynikające z doświadczeń i dorobku w zakre-
sie ewaluacji polityk krajowych i wspólnotowych, powinno opierać się 
na długookresowej wizji rozwoju Europy i kraju. Jakie są najważniejsze 
problemy, przed jakimi stoi Unia Europejska? Jakie cele powinna Unia 
Europejska realizować w XXI wieku? Jakie jest miejsce Polski w realizacji 
celów Unii Europejskiej? Czy cele Unii Europejskiej są tożsame z celami 
rozwoju Polski? Jak kształtować instrumenty osiągania celów UE i Polski? 
I wreszcie na samym końcu: jak powinien wyglądać budżet UE?

Polska, jako członek UE, musi wypracować kompleksową wizję rozwoju 
kraju opartą na analizie trendów globalnych, jak i własnych potencjałów, 
których ocena musi być dokonywana w odniesieniu do sytuacji Unii Eu-
ropejskiej i na całym świecie. Taka strategia, powstała z uwzględnieniem 
scenariuszy nie tylko odnoszących się do Polski, przygotowywana dla 
długiego, co najmniej kilkunastoletniego horyzontu  czasowego powinna 
stać się punktem odniesienia dla działań operacyjnych i średnio- i  krót-
koterminowych podejmowanych w układzie sektorowym i regionalnym.   

Powinna także być punktem odniesienia dla naszego myślenia o ce-
lach UE i środkach jego realizacji, w tym o budżecie europejskim 
po roku 2013. Zgodnie z wypracowaną przez Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego propozycją nowelizacji Ustawy o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju, nad którą po przyjęciu przez Rząd pracuje aktual-
nie (październik 2008) Parlament RP, przygotowanie takiej strategii 
będzie obowiązkiem Premiera RP. Takie rozwiązanie pozwoli, miej-
my nadzieję, na nadanie jej odpowiedniej  rangi i uniknięcie uwikła-
nia w interesy sektorowe różnych ministrów. Przewidywana szeroka 
debata publiczna nad zapisami projektu tego dokumentu z udziałem 
możliwie dużej liczby środowisk opiniotwórczych będzie z kolei próbą 
zwrócenia uwagi na ważność tematyki myślenia strategicznego i roli 
Polski we współczesnym świecie.  
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Prace studialne już się rozpoczęły – określenie wyzwań i założeń samej 
strategii oraz rozpoczęcia debaty publicznej należy spodziewać się na po-
czątku 2009 roku.     

Jak wynika z powyższego z konieczności, do dzisiaj nasze stanowisko 
w sprawie przeglądu budżetu w dużej mierze musi się opierać na założe-
niach i cząstkowych wizjach odnoszących się do różnych polityk. W szcze-
gólności największą rolę odgrywają stanowiska odnoszące się do dwóch 
największych  polityk UE – Wspólnej Polityki Rolnej i polityki spójności. 
Rząd RP przyjął już w styczniu 2008 roku wstępne stanowisko  w sprawie 
reformy polityki spójności odnoszące się bezpośrednio do pytań zawar-
tych w IV raporcie Kohezyjnym2. Dodatkowo MRR przygotowało w celu 
ukierunkowania dyskusji nad przyszłością tej polityki na forach krajo-
wych i europejskim dwa dokumenty problemowe3. Obecnie rząd pracuje 
nad stanowiskiem wobec przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. 

Strategiczne cele UE i Polski – wymiar terytorialny   

Unia Europejska rozumiana jako związek polityczny tworzących ją państw, 
jest dziś największą ekonomiczną potęga obecnego świata. W roku 2007 
łączny Produkt Krajowy Brutto wytworzony w 27 krajach UE wyniósł 
16,8 bln euro (tj. około 31% globalnego PKB) wobec 13,8 bln euro w Stanach 
Zjednoczonych (wg danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego). 
Nie mniej jednak jeśli spojrzymy bardziej uważnie na czynniki składowe po-
tęgi gospodarczej UE można wskazać wiele obszarów, w których prymat UE 
jest kwestionowany w stosunku do Stanów Zjednoczonych:

• niższa jest przeciętna wydajność pracy,
• wyższe są koszty pracy i zabezpieczenia społecznego,
• mniejsza jest liczba wprowadzanych do wykorzystania praktycznego 

patentów, 
• niższy jest poziom zatrudnienia, 
• niższy w ciągu ostatnich kilkunastu lat wzrost gospodarczy (niższy także 

niż u innych globalnych konkurentów). 
Porównanie niekorzystnej sytuacji Unii Europejskiej w zakresie powyż-

szych wskaźników, przede wszystkim wobec Stanów Zjednoczonych, ale 
także innych światowych konkurentów, stanęło u źródeł zaakceptowania 
przez przywódców państw europejskich w roku 2000, strategii wzrostu inno-

2. Stanowisko Rządu RP w sprawie IV raportu Kohezyjnego. Rada Ministrów, 31 stycznia 2008.

3. Polityka spójności po roku 2013 r. Pożądane kierunki reformy. MRR, styczeń 2008;
Efektywność i racjonalizacja mechanizmów wykonawczych polityki spójności. MRR, sierpień 2008.
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wacyjności i tym samym przyśpieszenia wzrostu gospodarczego w oparciu 
o wzrost nakładów na badania naukowe (tzw. strategia lizbońska). Strategia 
ta zakładała do roku 2010 uczynienie z Unii Europejskiej najbardziej konku-
rencyjnej gospodarki światowej. W roku 2005, po opublikowaniu raportów 
wskazujących na nieskuteczność dotychczasowych działań i niezwiększanie 
się pozycji konkurencyjnej UE względem Stanów Zjednoczonych, dokonano 
przeorientowania mechanizmów realizacyjnych zwiększających jednocześnie 
rolę Komisji Europejskiej w procesie koordynacji i monitorowania realizacji 
strategii w państwach członkowskich.

Czy obecnie w roku 2008 realizacja strategii lizbońskiej  przynosi za-
mierzony skutek? Trudno to stwierdzić jednoznacznie – pomimo postępu 
w reformach strukturalnych niemal we wszystkich krajach  członkowskich, 
o czym można przeczytać w publikowanych w jednolitym standardzie ra-
portach implementacyjnych odnoszących się do przygotowanych przez 
państwa członkowskie trzyletnich Krajowych Programów Reform, wiele 
ze wskaźników uśrednionych  dla całej Unii Europejskiej wskazuje na dal-
sze powiększanie się dystansu UE do innych graczy globalnych. Bliższe 
przyjrzenie się  tym wskaźnikom wskazuje jednak na bardzo duże zróż-
nicowanie sytuacji w poszczególnych krajach i regionach UE. Podczas 
gdy pewne regiony i państwa osiągnęły zdolność do konkurowania w ska-
li globalnej w zakresie większości wskaźników objętych monitoringiem 
w ramach strategii lizbońskiej, to inne wypadają tylko dobrze w zakresie 
niektórych wskaźników (np. nowe kraje członkowskie w ostatnich latach 
pozytywnie wyróżniały się tempem wzrostu gospodarczego), a w jeszcze 
innych nie widać żadnej poprawy w zakresie podstawowych wskaźników 
związanych z tworzeniem innowacji czy wielkością nakładów na sektor 
badawczo-rozwojowy. 

Okazuje się więc, że na nie najlepszy wynik całej Unii Europejskiej 
w kontekście konkurencyjności globalnej wpływ mają głównie słabe postę-
py w krajach i regionach określanych mianem peryferii. Mniejsze ma przy 
tym znaczenie, czy mówimy o starych czy nowych krajach członkowskich. 
Negatywny wpływ ma przede wszystkim niska konkurencyjność regionów 
i państw o przestarzałych strukturach gospodarczych niezależnie czy mówi-
my o regionach znajdujących się w krajach, w które Wspólnota wpompowała 
w ostatnich kilkudziesięciu latach setki miliardów euro takich jak: Portuga-
lia, Grecja, Hiszpania, Włochy, czy o nowych krajach członkowskich: Polsce, 
Węgrzech,  Rumunii, Bułgarii czy krajach bałtyckich. 

Na podstawie powyższych obserwacji można wyciągnąć następujący wnio-
sek odnoszący się strategii lizbońskiej i celów europejskich w przyszłości. 
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O ile jeszcze przez długie lata:
• najbardziej przygotowane do konkurencji globalnej (i do wygrywania 

w niej) będą ograniczone liczebnie kraje i regiony charakteryzujące się naj-
lepszym zagospodarowaniem infrastrukturalnym, najlepszą jakością siły 
roboczej, najsprawniejszym system zarządzania, najwyższym poziomem 
badań naukowych i ich wdrożeń oraz największą kreatywnością i chęcią 
do ponoszenia ryzyka (przede wszystkim są to obszary leżące na obszarze 
tzw. pięciokąta, którego wierzchołki wyznaczają Londyn, Amsterdam, Mo-
nachium, Mediolan i Paryż oraz Skandynawia, ale także inne pojedyncze 
ośrodki),

• to poprawa wskaźników konkurencyjności całej gospodarki europejskiej 
będzie uzależniona w coraz większym stopniu nie od dalszej ich popra-
wy na obszarach już najbardziej konkurencyjnych, ale od uruchomienia 
zdolności do uczestniczenia w konkurencji globalnej tych obszarów, które 
w nich jeszcze nie uczestniczą lub uczestniczą w mniejszym stopniu.   
Najkrótszą drogą do osiągania celów strategii lizbońskiej, a także celów 

UE po roku 2013 odnoszących się do konkurencyjności, jest więc nie tyle 
wspieranie konkurencyjności jako takiej, a ukierunkowanie jej przestrzen-
nie w stronę wykorzystania potencjału regionów i krajów pozostających 
obecnie w tyle. Nierealistyczne byłoby jednak twierdzenie, że w rów-
nym stopniu możliwość do uczestniczenia w konkurencji globalnej mają 
wszystkie dziś pozostające w tyle obszary UE. Niestety tak nie jest – po-
tencjał w tym zakresie także jest nierównomiernie rozłożony.  

Realizacja celu wzrostu konkurencyjności UE powinna więc odby-
wać się przy pomocy reform strukturalnych prowadzonych w krajach 
członkowskich oraz wsparcia finansowego – odpowiednio dużego, 
ukierunkowanego tematycznie i przestrzennie na biedniejsze (ale 
dysponujące pewnym potencjałem) kraje i regiony, finansowane-
go poprzez polityki krajowe i fundusze pochodzące z budżetu UE. 
Oczywiste jest przy tym, że wsparcie ze strony UE musi być wpisane 
w realizację długookresowej strategii rozwojowej nastawionej na bu-
dowę przewagi komparatywnej określonej na poziomie krajowym lub 
regionalnym. Jak pokazują przykłady związane z realizacją polityki 
spójności zastępowanie strategii krajowych przez programy UE może 
co prawda doprowadzić do przejściowego zwiększenia szybkości wzro-
stu gospodarczego i wybudowania sieci autostrad (np. przykład Por-
tugalii), nie jest jednak w stanie zmienić (czytaj: podwyższyć) trwale 
pozycji konkurencyjnej danego terytorium względem konkurentów 
zewnętrznych. 
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Nowa polityka spójności narzędziem 
do osiągania celów ogólnoeuropejskich 

Polska w perspektywie finansowej 2007-2013 jest największym bene-
ficjentem polityki spójności. W ramach tej polityki do naszego kraju 
na działania modernizacyjne napłynie w tym okresie łącznie ponad 67 
mld euro. Zostaną one wykorzystane na realizację ambitnego programu 
modernizacji kraju określonego w Narodowych Strategicznych Ramach 
Odniesienia (polska bardziej przyjazna czytelnikowi nazwa to Narodo-
wa Strategia Spójności), a realizowanego poprzez programy operacyjne. 
Z perspektywy doświadczeń lat 204-2006 nie ma wątpliwości, że te środki 
zostaną wydatkowane – wątpliwość istnieje czy zostaną one spożytkowa-
ne, przede wszystkim na budowę siły konkurencyjnej gospodarki Polski 
i jej regionów, tak aby wzmocnić ich pozycję konkurencyjną względem 
konkurentów na całym świecie, co będzie tym samym przyczyniało się 
do realizacji celów strategii lizbońskiej. 

Zależy to oczywiście od wielu czynników, których większość dotyczy 
funkcjonowania systemu planowania i realizacji polityki rozwoju w Pol-
sce: właściwe określenie celów strategicznego rozwoju, właściwe ukształ-
towanie przepisów prawa, dobór odpowiednich instrumentów realizacyj-
nych czy jakość funkcjonowania instytucji państwowych.  Oddziaływanie 
na poprawę sytuacji w tych obszarach powinno być istotą polityki roz-
woju w wymiarze długo- i średniookresowym w zgodzie z założeniami 
strategii lizbońskiej. 

Wykorzystując przywołaną na wstępie do niniejszego artykułu, toczącą 
się pomiędzy krajami członkowskimi dyskusję nad celami oraz sposobami 
ich osiągania, w tym kształtem przyszłego budżetu UE, warto się zasta-
nowić, czy obecny kształt polityki spójności (cele, zasady, instrumenty)  
sprzyja osiąganiu naszych strategicznych celów rozwojowych? Czy i jak 
powinniśmy je modyfikować?  Obserwując dotychczasowe efekty polity-
ki spójności oraz zestawiając cele tej polityki z obecnymi wyzwaniami 
o charakterze globalnym jasne staje się, że w interesie Polski, ale także 
innych mniej zamożnych krajów członkowskich i regionów,  jest dokona-
nie kilku istotnych modyfikacji.  

Modyfi kacji zmierzających do zapewnienia większego powiązania polity-
ki spójności z realizacją celów strategicznych UE, które w coraz większym 
stopniu będą determinowane przez wyzwania o charakterze globalnym przy 
jednoczesnej poprawie skuteczności i efektywności mechanizmów wykonaw-
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czych. Należy przy tym wymienić kilka podstawowych kierunków zmian:4 
• Polityka spójności nie jest polityką dla biednych – jest korzystna dla 

całej Unii Europejskiej, ponieważ poprzez odpowiednią ukierunkowaną 
tematycznie i geograficznie interwencję powiększa potencjał do konku-
rowania UE w skali globalnej. 

• Zwiększenie roli politycznej polityki spójności poprzez podniesie-
nie rangi spotkań ministrów odpowiedzialnych za politykę spójności, 
zorganizowanie instytucjonalnego systemu partnerstwa na poziomie 
wspólnotowym. 

• Zwiększenie roli wymiaru terytorialnego w realizacji celów wspólnoto-
wych – zwiększenie roli DG Regio w tym zakresie wobec polityk sekto-
rowych. 

• Wzmocnienie znaczenia podejścia zintegrowanego opartego o koordy-
nację polityk rozwojowych na poziomie regionalnym. 

• Większa koncentracja środków – nie tylko geograficzna, ale także tema-
tyczna. 

• Bardziej ścisłe powiązanie udzielanie wsparcia ze stron budżetu  UE 
z osiąganiem celów Wspólnotowych na poziomie projektu, programu, 
regionu i państwa, 

• Wzmocnienie strategicznego podejścia na poziomie Wspólnotowym, 
krajowym i regionalnym – więcej analiz, ewaluacji i dyskusji na temat 
wyzwań i sposobów na nie odpowiedzi. 

• Głęboka refleksja nad mechanizmami wykonawczymi polityki spójno-
ści, w tym w szczególności roli audytu i kontroli. 

• Więcej uwagi poświęcane zagadnieniom jakości funkcjonowania insty-
tucji państwa w tym administracji publicznej, w szczególności w mniej 
zamożnych regionach.

 Reorientacja polityki spójności według powyższych propozycji ma za-
pewnić dostosowanie jej do współczesnych warunków i wpisać ją w inny niż 
dotychczas, pełniejszy  sposób (zamiast wydzielania w ramach tej polityki 
środków na realizację różnych celów innych polityk – tzw. earmarking) w re-
alizację celów całej Wspólnoty. Takiej reorientacji nie powinny być przeciwne 
te najbardziej konkurencyjne kraje i regiony UE, dla których obecnym głów-
nym źródłem zmartwień nie są zróżnicowania wewnętrzne jako takie mie-
rzone poziomem PKB na mieszkańca, a wyzwania o charakterze globalnym.

Zakładanym efektem reorientacji polityki spójności jest utrzymanie wyso-

4. Więcej na ten temat patrz: Polityka spójności po roku 2013. Pożądane kierunki reformy, MRR, 
styczeń 2008.
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kich transferów dla Polski i innych mniej zamożnych krajów UE pod warun-
kiem realizacji odpowiedniej strategii rozwojowej. Korzyść ze zmiany tra-
dycyjnego podejścia w ramach polityki spójności kładącego nacisk na zróż-
nicowanie na rzecz podejścia, w którym zwracamy uwagę na wykorzystanie 
potencjału każdego terytorium dla osiągania konkurencyjności całej UE, od-
noszą więc zarówno kraje i regiony biedniejsze – wzmacniają swój potencjał 
do konkurowania  w skali globalnej  a jednocześnie cała UE – podnoszą się 
przeciętne wskaźniki dla całej UE, a tym samym jej pozycja konkurencyjna 
względem partnerów zewnętrznych.  

W kontekście obecnej debaty na temat wspomagania konkurencyjności UE 
w kontekście globalnym można zaryzykować nawet twierdzenie, że powyższa 
propozycja przeformułowania polityki spójności lepiej odpowiada wyzwa-
niom UE niż obecne propozycje najbardziej rozwiniętych państw członkow-
skich w tym zakresie. 

Pytanie nie brzmi ile środków przeznaczać na najbardziej w skali Europy 
konkurencyjne projekty, te które i tak co do zasady koncentrują się w najbar-
dziej już rozwiniętych częściach UE dysponujących potencjałem do konkuro-
wania z innymi graczami globalnymi, tylko jak zidentyfi kować i wykorzystać 
(niewykorzystany) potencjał krajów i regionów dla wzrostu konkurencyjności 
Europy jako całości. Bez poszerzenia (ilościowego) bazy, w których tworzone 
są innowacje mające znaczenie dla konkurencji globalnej nie będzie moż-
liwe zwiększenie średnich wartości wskaźników dla całej UE. Aglomeracja 
w sferze innowacji i technologii ma swoje plusy, ale nie należy zapominać, 
że to wykorzystanie potencjału tkwiącego w terytorium może być zasadniczą 
i decydującą odpowiedzią UE na wzrost jej pozycji w konkurencji globalnej. 
Tak więc siłą (atutem) UE może być, biorąc pod uwagę jej strukturę politycz-
ną, policentryczny model kreowania innowacji poprzez włączanie nowych 
państw i regionów w globalną sieć innowacji i kreatywności. 
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Instytut Spraw Publicznych w Warszawie

Odnowiona strategia lizbońska 
a polityka spójności:

ocena rezultatów współpracy 
i perspektywy rozwoju

1. Wprowadzenie metodologiczne

Celem artykułu jest analiza dokumentów europejskich dotyczących oceny 
funkcjonowania tzw. odnowionej strategii lizbońskiej (strategii wzrostu i za-
trudnienia z roku 20051) w latach 2005-2008, a także skuteczności powią-
zania tej strategii z polityką spójności. Celem badania jest przedstawienie 
najważniejszych wniosków diagnostycznych pojawiających się w dokumen-
tach europejskich, a także głównych trendów politycznych i propozycji mery-
torycznych dotyczących przyszłości strategii lizbońskiej i polityki spójności. 
Analiza będzie dotyczyła wybranych dokumentów opublikowanych w ostat-
nim okresie (2006-2008), głównie przez Komisję Europejską, ale również 
prac analitycznych przygotowywanych na zamówienie Komisji i innych in-
stytucji wspólnotowych.

W wyniku analizy zostaną przedstawione rekomendacje dla polskiego sta-
nowiska, zwłaszcza dotyczącego spraw objętych odnowioną strategią lizboń-
ską oraz debaty nad przyszłością polityki spójności po roku 2013. Jak się 
wydaje, istotne znaczenie dla formułowania polskich postulatów na arenie 
międzynarodowej ma prześledzenie najważniejszych trendów dyskusji na te-
mat przyszłości strategii lizbońskiej oraz polityki spójności. W zależności 
od celów polskiego rządu2, należy wzmacniać te tendencje, które odpowia-
dają polskim interesom – wykorzystując do tego m.in. konkretne propozycje 
z dokumentów unĳ nych – oraz dążyć do osłabienia takich tendencji, które 
są sprzeczne z tymi interesami. W końcowej części artykułu zostaną przed-
stawione wnioski obejmujące najważniejsze rekomendacje dla formułowania 
dalszego polskiego stanowiska na arenie europejskiej.

1. Por. Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Nowy początek strategii lizbońskiej, 
Komunikat na wiosenny szczyt Rady Europejskiej, Komisja Wspólnot Europejskich, COM (2005) 
24, Bruksela, 2 lutego 2005 r.

2. Por. Stanowisko Rządu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie przyszłości Polityki Spójności Unii Europejskiej 
po 2013 roku, MRR Warszawa, 30 stycznia 2008 r.
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2. Najważniejsze elementy diagnozy

2A. Ogólna ocena innowacyjności w Europie

Zbudowanie innowacyjnej gospodarki w Europie, a zwłaszcza dogonienie pod 
tym względem Stanów Zjednoczonych Ameryki i Japonii – jest sztandarowym 
celem strategii lizbońskiej. Ostatni siódmy raport na temat europejskiej in-
nowacyjności3, opublikowany przez Komisję Europejską w lutym 2008 roku 
jest w tym kontekście bardzo ciekawą lekturą. Autorzy dokumentu wskazują 
na procesy konwergencji innowacyjności wewnątrz Europy, a także zbliżanie 
się niektórych wskaźników innowacji między Europą a Stanami Zjednoczony-
mi Ameryki i Japonią. Ma to być jednym z głównych dowodów na korzystny 
wpływ dotychczasowych działań politycznych podejmowanych w ramach od-
nowionej strategii lizbońskiej (2005).

Jednak warto pamiętać, że w porównaniu do roku 2000, kiedy to ogłoszo-
no strategię lizbońską – wydatki na prace badawcze w Unii spadły z poziomu 
blisko 2% PKB do 1,85% w roku 2006. Wiele krajów – w tym m.in. Wielka 
Brytania, Niemcy, Francja i Holandia – zredukowały swoje wsparcie dla tych 
działań. Ponadto, w dalszym ciągu istnieją dość głębokie zróżnicowania mię-
dzy poszczególnymi obszarami Unii w zakresie rozwoju innowacyjnej gospo-
darki. W siódmym raporcie na temat europejskiej innowacyjności wskazano 
na utrzymywanie się dość stabilnej i długoletniej różnicy między czterema 
grupami państw: (1) liderami innowacji, (2) następcami w zakresie innowacji 
( followers), (3) średnimi innowatorami (moderate innovators) oraz (4) krajami 
doganiającymi (catching up). Polska należy do ostatniej grupy. Zarówno we-
wnętrzna spójność wskaźników wewnątrz tych grup, jak również bardzo nie-
wielkie zmiany członkostwa między tymi grupami wskazują na dość wolno od-
bywające się procesy konwergencji między poszczególnymi krajami w zakresie 
innowacyjności. Obrazują to predykcje możliwych trendów w zakresie konwer-
gencji. Szanse zrównania przepaści między pierwszą grupą liderów a czwar-
tą krajów doganiających wynoszą w przybliżeniu około 100 lat. W przypadku 
Polski możliwości osiągnięcia średniej europejskiej w zakresie innowacyjności 
przewiduje się najwcześniej po okresie 18 lat. Największe szanse na zrównanie 
się ze średnią europejską spośród nowych krajów członkowskich mają: Estonia 
(9 lat), Czechy i Litwa (10 lat). Oznacza to, że występujący trend konwergencji 
jest generalnie bardzo powolny i w zasadzie dotyczy tylko niektórych krajów, 
przede wszystkim z grupy średnich innowatorów. Co jest najważniejsze: staty-

3. European Innovation Scoreboard 2007, Comparative Analysis of Innovation Performance, Pro Inno Euro-
pe, Inno Metrics, February 2008.
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styki wskazują na utrzymywanie się silnych dysproporcji w zakresie innowacyj-
ności między krajami północno-zachodniej części kontynentu (głównie kraje 
skandynawskie, UK, Niemcy) a krajami południowo-wschodniej jego części 
(co obejmuje zwłaszcza nowe kraje członkowskie i tzw. kraje kohezyjne sposród 
„starych” członków Unii: Hiszpanię, Portugalię i Grecję). Warto zauważyć, 
że według wielu specjalistów w Unii istnieje bardzo wyraźny i utrzymujący się 
od dłuższego czasu podział między krajami z północno-zachodniej a krajami 
z południowej i wschodniej części kontynentu w zakresie innowacyjnej gospo-
darki i skali inwestycji w badania rozwojowe4. Podział ten ma również odniesie-
nie do kryterium wydajności pracy.

Takie wyniki wskazują na konieczność radykalnego zintensyfi kowania dzia-
łań polityk publicznych zwłaszcza w krajach trwałego dystansu rozwoju inno-
wacyjności. Oznacza to potrzebę wzmocnienia zarówno polityk krajowych, jak 
również unĳ nych – mających na celu wspieranie innowacyjności w tych pań-
stwach.

Obliczenia statystyczne przedstawione w siódmym raporcie na temat euro-
pejskiej innowacyjności wskazują, że główną przyczyną dysproporcji rozwoju 
innowacyjności w Europie są dwa czynniki: różnice w zakresie kapitału spo-
łecznego oraz trudności przepływu innowacji z krajów (i regionów) wysoko 
rozwiniętych do tych słabszych5. Jest to związane zarówno ze słabą siecią 
kooperacyjną między tymi obszarami, a także niechęcią wielu podmiotów 
komercyjnych (i w mniejszym stopniu publicznych) do przekazywania kosz-
townych innowacji technologicznych, które zapewniają przewagi konkurencyj-
ne w działalności gospodarczej. Warto w tym miejscu wskazać, że na problemy 
dotyczące transferu wiedzy między regionami oraz między instytucjami na-
ukowymi i przedsiębiorstwami wskazują także inne raporty6.

Konsekwencją omawianych wyników powinno być zintensyfi kowanie 
trzech typów działań. Po pierwsze, należy wzmocnić działania tworzące lub 
wspierające rozwój kapitału społecznego w słabiej rozwĳ ających się regionach 
i krajach UE. Po drugie, należy wzmocnić działania zapewniające większy 
przepływ innowacji z krajów i regionów wyżej rozwiniętych do słabiej roz-

4. Padoan P. C., Mariani F., Growth and Finance, European Integration and the Lisbon Strategy, „Journal 
of Common Market Studies”, vol. 44, 2006, nr 1, p. 77-112; Borrás S., The Innovation Policy of the 
European Union. From Government to Governance, Cheltenham, Northampton: Edward Elgar, 2003, 
p. 61; Prange H., Kaiser R., Missing the Lisbon Target? Multi-Level Innovation and EU Policy Coordina-
tion, Journal of Public Policy, vol. 25, 2005, nr 2, p. 241-263; Cappellin R., International knowledge and 
innovation networks for European integration, cohesion, and enlargement, International Social Science 
Journal, nr 180, 2004, p. 207-225.

5. European Innovation Scoreboard 2007, p. 4.

6. Strategic Evaluation on Innovation and the knowledge based economy in relation to the Structural and Co-
hesion Funds, for the programming period 2007-2013, Synthesis Report, Technopolis, ISMERI Europa, 
Merit, Logoteci, Lacave, Allemand & Associes Consultants, October 2006, p. IV-V.
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wĳ ających się. Po trzecie, należy wzmocnić sieciowe powiązania między 
sektorem badawczym a produkcyjnym, w tym zachęty prawne, inwestycyjne 
i podatkowe, które będą wspierały takie powiązania.

W ostatnich latach zwiększyła się odległość Europy do Stanów Zjedno-
czonych mierzona poziomem wydajności pracy. Jest to związane ze spad-
kiem inwestycji w przeliczeniu na pracownika w krajach „starej” Unii, a tak-
że przyłączeniem nowych krajów członkowskich, które mają bardzo niski 
poziom inwestycji badawczo-rozwojowych. Problem wydajności jest w opi-
nii ekonomistów7 związany ze słabym generowaniem w Europie nowych 
miejsc pracy (we wszystkich segmentach europejskiej gospodarki) oraz 
stosunkowo niskim poziomem inwestycji technologicznych. Jest to bodaj 
największy problem unĳ nej gospodarki, który utrzymuje się przynajmniej 
od końca lat 90-tych ubiegłego wieku. Wydatki na innowacyjną gospodarkę 
mierzone współczynnikiem fi nansowania badań rozwojowych, choć syste-
matycznie rosną, są jednak wyraźnie mniejsze w Europie, aniżeli w obu ww. 
krajach pozaeuropejskich (w Unii: 1,9% PKB w 2004 roku, w USA: 2,59, 
w Japonii: 3,15).

Dysproporcje wydatków rozwojowych pogłębiają problemy jakości badań 
nad nowymi technologiami na starym kontynencie. Według ekspertów8 
w Europie dominuje innowacyjność naśladowcza a nie oryginalna. Choć po-
woli następuje konwergencja między wskaźnikami innowacyjności europej-
skimi a USA i Japonią, to ostatnie wyniki siódmego raportu o europejskiej 
innowacyjności wskazują na pogłębianie luki między Ameryką a zjednoczo-
ną Europą w zakresie publicznych nakładów na badania rozwojowe (sic!) oraz 
eksporcie towarów opierających się na wysokich technologiach9. Takie wyni-
ki sugerują potrzebę wzmacniania publicznych inwestycji w rozwój nowocze-
snych technologii i badań rozwojowych w Europie, także z budżetu UE.

Ciekawym wynikiem jest porównanie między wskaźnikami innowacji tech-
nologicznej (związanej z tworzeniem nowych technologii, działaniami B+R 
itp.) a innowacji nie powiązanej z badaniami rozwojowymi (a więc dotyczący-
mi innowacji organizacyjnych, marketingowych lub adaptowaniem zewnętrz-
nych, starszych technologii). Generalny trend tych wyników jest następujacy: 
kraje o wysokim poziomie innowacji technologicznej mają stosunkowo niski 
poziom innowacji nie-technologicznej10. Oznacza to, że najwyższy poziom 

7. Baily M. N., Kierkegaard J. F. : Transforming the European Economy, Washington: Institute for Inter-
national Economics, 2004, p. 118.

8. Acemoglu D., Aghion P., Zilibotti F., Distance to Frontier, Selection and Economic Growth, „Journal of 
the European Economic Association”, vol. 4, nr 1, 2006, p. 37-74.

9. European Innovation Scoreboard 2007, p. 15-19.

10. Ibidem, p. 28.
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innowacji nie-technologicznych występuje w nowych krajach członkowskich 
i tych krajach piętnastki, które określane są mianem kohezyjnych. Taki wynik 
nie budzi zdziwienia. Kraje o niskim potencjale badawczo-rozwojowym kie-
rują działania inwestycyjne głównie w stronę innowacji nie-technologicznych 
i zajmują się aplikacją zagranicznych patentów i rozwiązań innowacyjnych. 
W tym kontekście należy zauważyć, że często w dokumentach europejskich 
pojawiają się propozycje zwiększenia zakresu inwestycji (zwłaszcza w krajach 
i regionach słabiej rozwĳ ających się) w zakresie innowacji nie-technologicznej. 
Postulowane jest również wprowadzenie szerszej gamy wskaźników innowa-
cyjności do wszelkich pomiarów polityk europejskich, w tym zwłaszcza w za-
kresie mierzenia wyników realizacji celów strategii lizbońskiej. Wspomniane 
propozycje mogą mieć nastepujące konsekwencje rozwojowe i polityczno-
-społeczne: (1) Mogą maskować istniejące przepaści między rozwojem inno-
wacyjnej gospodarki w Europie w zakresie innowacji technologicznej i B+R. 
W ten sposób można oczekiwać „skokowej” poprawy realizacji polityk euro-
pejskich, ale bardziej w zakresie wskaźnikowym i propagandowym, a mniej 
w rzeczywistości. Poprawa niektórych wskaźników może być satysfakcjonu-
jąca nie tylko dla urzędników europejskich, ale również niektórych elit poli-
tycznych w nowych krajach członkowskich, które uzyskają bardziej korzystny 
wizerunek ich gospodarek i bardziej zadowalające rezultaty realizacji celów 
lizbońskich (bez poniesienia wysiłków i kosztów w celu budowania głównego 
nurtu innowacyjności technologicznej). Jednak poprawa statystyk innowacyj-
ności może również osłabiać te postulaty polityczne w Europie, które zwraca-
ją uwagę na potrzebę zintensyfi kowania wsparcia europejskiego dla rozwoju 
innowacji technologicznej w najsłabiej rozwĳ ających się krajach i regionach. 
(2) Skierowanie wsparcia europejskiego na innowacje nie-technologicz-
ne w słabiej rozwĳ ajacych się krajach jest bardziej wydajnym i łatwiejszym 
sposobem wydatkowania funduszy europejskich (zdecydowanie trudniej 
jest pobudzać innowacje technologiczne w krajach słabiej rozwĳ ających się 
i o słabszym potencjale naukowo-badawczym). Jednak takie działania mogą 
również utrwalić trend rozwĳ ania głównie innowacji nie-technologicznych 
w tych krajach (który już obecnie jest bardzo silny). Może również pogłebić 
ich skłonność do powielania zewnętrznych innowacji, a nie budowania po-
tencjału i zdolności do kreowania własnych. Grozi to utrwaleniem podziałów 
na mapie Europy na wysoko rozwiniętą technologicznie część północno-
zachodnią i słabszą technologicznie, ale specjalizujacą się w innowacji nie-
technologicznej część południowo-wschodnią kontynentu. Jest to również 
korzystny trend dla tych przedsiębiorstw (i ośrodków naukowych) z wyżej 
rozwĳ ających się krajów, które zgodzą się sprzedawać własną myśl naukową 
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i technologiczną do panstw słabiej rozwĳ ających sie, także mają możliwości 
utrzymywania kontroli nad przewagą technologiczną nad fi rmami z krajów 
słabiej rozwĳ ających się. Należy jednak zauważyć, że omawiana polityka 
przynosi również pewne korzyści dla słabszych krajów i regionów: stopnio-
wo rozwĳ a ich potencjał innowacyjny, pozwala na absorpcję zewnętrznych 
innowacji, włącza te kraje do sieci kooperacyjnych z podmiotami zagra-
nicznymi itp.

2B. Efektywność realizacji strategii lizbońskiej

Strategia lizbońska została przyjęta podczas szczytu Unii Europejskiej 
pod koniec marca 2000 roku. Została ukierunkowana na realizowanie 
celów rozwoju gospodarczego, zwłaszcza związanego z poprawą kon-
kurencyjności, dalszą liberalizacją niektórych segmentów wspólnego 
rynku, szerszego wprowadzenia nowoczesnych technologii do działal-
ności gospodarczej itd. Jednocześnie w omawianej strategii znalazły się 
priorytety związane z rozwojem społecznym i edukacją, w tym prze-
ciwdziałaniem bezrobociu i marginalizacji społecznej, a także dotyczą-
ce poprawy stanu środowiska naturalnego itp. W ten sposób strategia 
lizbońska łączy cele poprawy konkurencyjności ekonomicznej z celami 
społecznymi i zrównoważonym rozwojem gospodarczym. 

Najważniejszym problemem strategii lizbońskiej było to, że jej prio-
rytety zostały określone bardzo szeroko. Wielu ekspertów wskazuje, 
że były one rozproszone na zbyt wiele różnych, niekiedy wzajemnie 
sprzecznych ze sobą celów11. Niesie to za sobą dwie poważne konse-
kwencje. Po pierwsze, strategia w zbyt małym stopniu jest skoncentro-
wana na budowaniu nowoczesnej, opierającej się na wiedzy gospodarki 
w Europie. Po drugie, strategia stosunkowo szeroko traktuje działania 
innowacyjne, obejmując zarówno te związane z rozwojem technolo-
gicznym i badaniami rozwojowymi, jak również szeroką gamę innowa-
cji nie-technologicznych (organizacyjnych, marketingowych, aplikacyj-
nych itp.). Warto zwrócić uwagę, że cele strategii obejmują nie tylko 
wspieranie zatrudnienia, w tym zwiększanie elastyczności zatrudnienia 
na rynku pracy, ale również inwestycje zwiększające ochronę przyrody 

11. Por. Grosse T. G., Nowe podejście do strategii lizbońskiej, Instytut Spraw Publicznych, „Analizy 
i Opinie” nr 34, 2005.; Także: Facing the challenge. The Lisbon strategy for growth and employment. 
Report from the High Level Group chaired by Wim Kok, European Commission, Brussels 2004; 
Dierx, A., Ilzkovitz, F.: Economic Growth in Europe: Pursuing the Lisbon Strategy, in: Mundschenk S.,
Stierle M. H., Stierle-von Schuetz, 2006, Traistaru I. (red.): Competitiveness and Growth in Europe, 
„INFER Advances in Economic Research Vol. 1”, Edward Elgar, Cheltenham, p. 15-46.
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i transportowe, w tym zwłaszcza budowę transeuropejskich linii komu-
nikacyjnych.

Wspomniane priorytety nie zawsze mają związek z działaniami inno-
wacyjnymi, choć Komisja Europejska stara się zwiększać poziom innowa-
cyjności m.in. w zakresie rozwoju technologii ekologicznych lub działań 
edukacyjnych12. W niektórych przypadkach etykieta wydatków zgodnych 
z celami strategii lizbońskich służy jednak bardziej celom propagando-
wym, aniżeli autentycznemu budowaniu nowoczesnej gospodarki w Eu-
ropie, konkurencyjnej wobec Stanów Zjednoczonych i Japonii.

Innym problemem strategii lizbońskiej było to, że została oparta na nie-
skutecznym mechanizmie zarządzania, przez co była nieefektywnie wdra-
żana. Jej podstawą była tzw. otwarta metoda koordynacji, co w przypadku 
strategii oznaczało przygotowanie przez Komisję Europejską wytycznych 
programowych, które następnie były szczegółowo programowane w ra-
mach narodowych planów reform i implementowane przez państwa człon-
kowskie. Główny ciężar wyboru działań merytorycznych, a także ich wdra-
żania spoczywał więc na państwach członkowskich, a Komisja Europejska 
miała do dyspozycji jedynie miękkie (niewiążące prawnie) instrumenty 
ogólnego wytyczania kierunków programowych i monitorowania postepów 
ich realizowania przez poszczególne kraje.

Niski poziom efektywności realizowania strategii lizbońskiej wywołał sze-
roką krytykę i doprowadził do rewizji strategii i opracowania jej nowej wersji: 
strategii wzrostu i zatrudnienia (2005)13. Została ona skoncentrowana głównie 
na promowaniu wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, a sposród rozlicznych 
celów cząstkowych w roku 2006 wybrano cztery główne priorytety. Są to:
(1) rozwój zasobów ludzkich, modernizacja rynków pracy i wzrost za-

trudnienia,
(2) rozwój przedsiębiorczości, poprawa otoczenia dla prowadzenia bizne-

su, w tym deregulacja i likwidacja obciążeń biurokratycznych, 
(3) rozwój wiedzy, innowacji i badań naukowych,
(4) poprawa sytuacji na rynku energii i przeciwdziałanie zmianom klima-

tycznym.

12. Por. Realizacja strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia przez państwa członkowskie i regio-
ny za pośrednictwem polityki spójności UE w latach 2007-2013. Komunikat Komisji Europejskiej do 
Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Ko-
mitetu Regionów, Komisja Wspólnot Europejskich, KOM(2007) 798 wersja ostateczna, Bruksela 
11-12-2007.

13. Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Nowy początek strategii lizbońskiej, Ko-
munikat na wiosenny szczyt Rady Europejskiej, Komisja Wspólnot Europejskich, COM (2005) 24, 
Bruksela 2 lutego 2005 r.



Dr Tomasz Grzegorz Grosse

170

W roku 2007 skończył się trzyletni okres obowiązywania odnowionej 
strategii lizbońskiej, a w roku 2008 rozpoczyna się kolejna, trzyletnia tura 
jej realizowania (2008-2010). Na niedawnym szczycie wiosennym Rady UE 
w roku 2008 zostały również przedstawione propozycje korekty podejmowa-
nych działań lizbońskich. W związku z tym pojawił się szereg raportów przy-
gotowywanych m.in. na zlecenie Komisji Europejskiej, które analizują sku-
teczność funkcjonowania zreformowanej w roku 2005 strategii. Komisja Euro-
pejska dowodzi efektywności strategii, zwłaszcza w wymiarze poprawy zatrud-
nienia14. Począwszy od roku 2005 w Europie powstało około 6,5 mln nowych 
miejsc pracy. Warto jednak pamiętać, że stopa zatrudnienia mierzona wsród 
osób w wieku produkcyjnym wzrosła w roku 2006 do 64% (w 27 państwach 
Unii), w porównaniu do około 63% w roku 2004. Statystycznie jest to więc dość 
niewielki wzrost. W dalszym ciągu daleki od zakładanego celu 70% przyjętego 
dla roku 2010. Biorąc pod uwagę obecne trudności gospodarcze w gospodarce 
światowej należy być sceptycznym, czy taki wskaźnik jest możliwy do osią-
gnięcia w zakładanym czasie. Eksperci Komisji Europejskiej wskazują również 
na wzrost produktywności gospodarki europejskiej w ostatnim czasie (mierzo-
nej wskaźnikiem total factor productivity)15.

Jest to istotna zmiana w stosunku do wcześniejszych trendów. Od połowy lat 
90.do połowy obecnej dekady obserwowano wyraźny spadek produktywności 
w Europie i coraz większą różnicę tego wskaźnika w porównaniu do gospodarki 
USA. Jednak nawet eksperci Komisji Europejskiej wskazują16 na to, że zmia-
na sytuacji w zakresie produktywności jest związana bardziej z okresowymi 
fl uktuacjami cyklu gospodarczego, a nie ze zmianami strukturalnymi w euro-
pejskiej gospodarce. Dlatego trudno przypisywać zasługi w tej mierze strate-
gii lizbońskiej. Inne wskaźniki potwierdzają tę diagnozę. Na przykład tempo 
wzrostu gospodarczego wyraźnie słabnie w Europie, co jest zasługą głównie 
kryzysu fi nansowego w Stanach Zjednoczonych.

Według prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego w strefi e 
euro będzie to najwyżej 1,3% w roku 200817. Warto przypomnieć, że w la-
tach spowolnienia gospodarczego w Unii, przyczyniającego się do zrewido-
wania strategii lizbońskiej, tj. w latach 2000-2005 – średnie tempo wzrostu 
w obszarze euro wyniosło 1,9% PKB (w przeliczeniu na głowę mieszkańca). 

14. Barroso J. M. D.: Lisbon: a Strategy for all Seasons, SPEECH/08/126, Brussels, 4 March, 2008.

15. Por. European Growth and Jobs Monitor 2008, Indicators for Success Knowledge Economy, Allianz Dresd-
ner Economic Research, Lisbon Council, 2008, p. 17

16. The EU economy: 2007 review. Moving Europe’s productivity frontier, European Commission, Directo-
rate-General for Economic and Financial Affairs, Directorate-General for Economic Studies and 
Research, COM(2007) 721 fi nal, Brussels 2007, p. 4, 13.

17. Por. World Economic Outlook, Housing and the Business Cycle, World Economic and Financial Surveys, 
Washington, DC : International Monetary Fund, April 2008, p. 2. 
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Może to oznaczać, że zasadniczy wpływ na kształtowanie sytuacji gospodar-
czej w Europie mają czynniki cykliczne i kryzys fi nansowy w USA, natomiast 
reformy strukturalne inicjowane przez strategię lizbońska mają niewielkie 
znaczenie.

Co więcej, sztandarowego kierunku działań strategii lizbońskiej, a więc 
uczynienia z gospodarki europejskiej bardziej konkurencyjnej i innowacyjnej 
w stosunku do Stanów Zjednoczonych Ameryki i Japonii – także nie udaje 
się skutecznie realizować. Jak wcześniej wspomniałem, wskaźnik wydatków 
na badania rozwojowe w Unii uległ zmniejszeniu (do 1,85% PKB w 2006 
roku), a niektóre kraje, w tym m.in. Wielka Brytania, Niemcy, Francja i Ho-
landia – zredukowały swoje wsparcie dla tych działań. Powyższa tendencja 
uniemożliwia osiągnięcie przez Unię ambitnego celu 3% PKB na badania roz-
wojowe w roku 2010. 

W komunikacie Komisji Europejskiej na temat realizacji strategii lizboń-
skiej18 pojawia się informacja o „pewnym zmęczeniu reformami” w niektórych 
krajach członkowskich. Chodzi w dużym stopniu o nowych członków, którzy 
pomimo stosunkowo dużego wzrostu gospodarczego notują zwiększenie defi -
cytu na rachunku bieżącym, wzrastąjace zadłużenie gospodarstw domowych 
oraz gwałtowny wzrost cen nieruchomości. Są to jednak bardziej skutki pro-
cesów gospodarczych towarzyszących integracji europejskiej, niż efekty reali-
zowania celów lizbońskich i reform strukturalnych. Na marginesie warto za-
uważyć, że ostatnie propozycje Komisji Europejskiej dotyczące rewizji strategii 
lizbońskiej w żaden sposób nie odnoszą sią do tych problemów.

2C. Ocena zgodności strategii lizbońskiej i polityki spójności

Polityka spójności jest ważnym instrumentem realizacji strategii lizbońskiej, 
czego wyrazem są także ostatnio opublikowane dokumenty europejskie19. 
Warto przypomnieć w tym miejscu wymóg – odnoszący się jedynie do państw 
piętnastki – obligatoryjnej zgodności środków inwestycyjnych polityki spój-
ności z celami lizbońskimi: w wielkości 60% w regionach celu konwergencji 
i 75% w regionach objetych celem konkurencyjności i zatrudnienia20.

Dzięki temu w latach 2007-2013 (w porównaniu do okresu 2000-2006) 
nastąpił wzrost inwestycji lizbońskich realizowanych poprzez politykę spój-

18. Por. Sprawozdanie strategiczne na temat odnowionej strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia: rozpoczęcie nowego etapu (2008-2010), Komunikat Komisji do Rady Europejskiej, Ko-
misja Wspólnot Europejskich, KOM(2007) 803 wersja ostateczna, Bruksela 11.12.2007, s. 6.

19. Por. Realizacja strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia przez państwa członkowskie i regiony za 
pośrednictwem polityki spójności UE w latach 2007-2013.

20. Ibidem, s. 4-5.
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ności. W krajach piętnastki do średniego poziomu 74% alokacji, w nowych 
krajach członkowskich do wysokości blisko 60% funduszy. Jednak wcześniej 
opisane problemy strategii lizbońskiej dotyczą także polityki spójności. Choć 
coraz więcej zadań realizowanych z funduszy strukturalnych jest formalnie 
zgodnych z celami lizbońskimi – nie oznacza to, że wszystkie budują w rów-
nym stopniu innowacyjną gospodarkę w Europie. Niektóre inwestycje poli-
tyki spójności poprawiają jedynie wskaźniki realizacji strategii lizbońskiej, 
ale niekoniecznie prowadzą do poprawy innowacyjności gospodarki. Przy-
kładem jest wysoka pozycja w rankingach Hiszpanii i Portugalii. W ramach 
celu konwergencji zaplanowały do realizacji około 80% środków zgodnie 
z priorytetami strategii lizbońskiej21. Tymczasem inne dane prezentowa-
ne przez Komisję Europejską22 — dotyczące wydatków na RTDI pokazu-
ją, że w ramach celu konwergencji oba kraje znajdują się w połowie stawki 
i osiągają jedynie średnie wyniki dla UE. Hiszpania zaplanowała na te cele 
około 13,5% całości środków, a Portugalia 16,5% Przykładowo w tej samej 
grupie regionów i na te same cele rozwojowe Austria przeznaczyła blisko 
32%, Słowenia blisko 24, a Włochy ponad 23% alokacji. Na lata 2007-2013 
Polska zaplanowała wydatki RTDI w ramach polityki spójności na podob-
nym poziomie co Hiszpania. W podsumowaniu dotychczasowych rozważań 
należy przestrzec przed coraz bardziej widoczną tendencją w Unii do pro-
pagandowego operowania wskaźnikami podwyższającymi zgodność polity-
ki spójności ze strategią lizbońską. Nie zawsze oddaje to prawdę na temat 
tempa rozwoju innowacyjnej gospodarki, zwłaszcza w regionach słabiej roz-
wĳ ających się (tj. objętych celem konwergencji). Widoczne są przy tym dwa 
procesy podwyższania wskaźników dotyczących innowacyjności. Po pierw-
sze, jest to skłonność do traktowania wszystkich wydatków zgodnych ze stra-
tegią lizbońską jako automatycznie wspierających innowacje. Po drugie, jest 
to tendencja do rozciągania zakresu działań innowacyjnych poza badania 
rozwojowe (a więc związane z kreowaniem nowych technologii) oraz obej-
mowanie nimi szerokiej gamy działań nie-technologicznych i wspierających 
rozwój społeczny. Polscy decydenci powinni mieć nie tylko świadomość obu 
tych procesów, ale również ich ewentualnych konsekwencji odnoszących się 
do negocjowania przyszłości polityki spójności. Najważniejsza jest możliwość 
osłabienia tych postulatów, które domagają się zwiększenia zakresu wsparcia 
Unii dla działań badawczo-rozwojowych i innowacji technologicznych w sła-
biej rozwĳ ających się obszarach. Możliwe jest na przykład skierowanie tego 

21. Realizacja strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia przez państwa członkowskie i regiony za 
pośrednictwem polityki spójności UE w latach 2007-2013…, s. 6.

22. Regions Delivering Innovation through Cohesion Policy…, p. 24.
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wsparcia na tych terenach głównie na rozwój innowacji nie-technologicznych 
lub na cele lizbońskie, które nie bedą miały zbyt wielkiego znaczenia dla bu-
dowania gospodarki opartej na wiedzy. Należy także przewidywać wprowa-
dzenie obligatoryjnych dla nowych krajów członkowskich progów zgodności 
wydatków polityki spójności z priorytetami strategii lizbońskiej (podobnie 
jak to ma miejsce obecnie w krajach piętnastki), a także zwiększenia możli-
wości kontroli ze strony Komisji Europejskiej w tym zakresie.

2D. Ocena innowacyjności w polityce spójności

Ostatnie badania zakresu innowacyjności polityki spójności w okresie 
2000-2006 zrealizowane na zlecenie Komisji Europejskiej23 pokazują, że zna-
czenie działań innowacyjnych w ramach tej polityki jest dość skromne, wy-
niosło dla tego okresu jedynie około 5,5% całości środków inwestycyjnych. 
Analiza wskazuje na przewagę działań innowacyjnych w zakresie badań i roz-
woju technologicznego w regionach wyżej rozwiniętych krajów „piętnastki”, 
niż w nowych krajach członkowskich. Jest to dobrze widoczne w przypadku 
dysproporcji między celem 2 a celem 1 polityki spójności (który objął wiek-
szość nowych członków Unii). W ramach celu 2, a więc w regionach wyżej 
rozwiniętych Europy zachodniej średnia alokacja na badania, rozwój tech-
nologiczny i innowacje (Research, Technological Development and Innovation 
– RTDI) wyniósł 9,8%, natomiast w słabiej rozwĳ ających się regionach celu 
1 tylko 4,9% (choć w tych regionach stanowiło to 77% całości alokacji polity-
ki spójności na RTDI)24. Autorzy opracowania wyraźnie wskazują, że dzia-
łania innowacyjne nie były centralnym priorytetem w słabiej rozwĳ ających 
się obszarach Unii objętych celem 125. Ponadto istnieje silna dysproporcja 
między zakresem działań innowacyjnych podejmowanych w poszczególnych 
regionach. Na przykład w ramach celu 1 wynosiła dla Malty 0,3% wydatków 
na RTDI, a dla regionu Hainaut w Belgii – 15% Dowodem na silna kon-
centracje wydatków innowacyjnych realizowanych w niektórych słabiej roz-
wĳ ających się regionach jest to, że około 50% alokacji na RTDI skupiło się 
tylko w 9 programach operacyjnych: czterech niemieckich oraz hiszpańskim, 
portugalskim, włoskim, irlandzkim i greckim (wsród wymienionych nie ma 
więc ani jednego programu operacyjnego z nowych krajów członkowskich). 
Najwyższa proporcja wydatków innowacyjnych w regionach celu 1 została 

23. Strategic Evaluation on Innovation and the knowledge based economy in relation to the Structural and Co-
hesion Funds, for the programming period 2007-2013, Synthesis Report, Technopolis, ISMERI Europa, 
Merit, Logoteci, Lacave, Allemand & Associes Consultants, October 2006.

24. Ibidem, p. 4.

25. Ibidem, p. I.
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odnotowana w krajach wysoko rozwiniętych: Niemczech, Finlandii, Au-
strii, Belgii, Wielkiej Brytanii. Wspomniane wyniki wskazują na to, że kraje 
i regiony zachodnioeuropejskie energicznie wspierają rozwój innowacyjności 
w słabiej rozwĳ ających się obszarach, uznając, ze jest to niezwykle ważne dla 
ich rozwoju i bez względu na istniejące na tych terenach braki potencjału 
badawczo-rozwojowego.

Ponadto, omawiane badania wskazują na dwa kolejne istotne fakty dotyczą-
ce pobudzania innowacji w słabiej rozwĳ ających się regionach. Po pierwsze, 
działania innowacyjne podejmowane w tych regionach mają bardzo istotne 
znaczenie dla ukierunkowania polityki publicznej. Mobilizują z reguły około 
40-50% wszystkich środków przeznaczanych na tych obszarach na RTDI26. 
Można przypuszczać, że bez wsparcia polityki europejskiej taka skala mo-
bilizacji środków publicznych i prywatnych byłaby niemożliwa. Po drugie, 
wbrew obiegowym opiniom nie znaleziono dowodów na to, aby wydatki 
na działania innowacyjne wiązały się z problemami absorpcji środków euro-
pejskich. Przeciwnie, średni poziom wydatkowania funduszy w tych priory-
tetach jest nieco wyższy, aniżeli dla innych działań27.

Wynikają z tego dwa bardzo istotne wnioski dla przyszłości polityki spój-
ności. Przede wszystkim może ona być istotnym sposobem mobilizowania 
funduszy publicznych i prywatnych na działania innowacyjne i jest z reguły 
pierwszoplanowym źródłem fi nansowania takiego kierunku rozwoju w naj-
słabiej rozwĳ ających się  regionach. Polityki krajowe (regionalne lub inno-
wacyjne) nie wypełniają luki, w przypadku braku innowacyjnych działań fi -
nansowanych ze środków unĳ nych. Ponadto, argument trudności absorpcji 
niekoniecznie musi być przeszkodą dla zwiększenia zakresu zaangażowania 
polityki spójności na rzecz realizowania z reguły bardziej skomplikowanych 
działań innowacyjnych w słabiej rozwĳ ających się regionach. Oba argumenty 
wspierają postulat zwiększenia wsparcia ze strony omawianej polityki UE dla 
inwestycji RTDI także w słabiej rozwĳ ających się regionach zjednoczonej 
Europy.

Przy okazji wspomniane badania ujawniły dwa modele realizowania polity-
ki innowacyjnej wykorzystującej środki polityki spójności w państwach UE. 
Choć badanie odnosi je do regionów objetych celem 2, to jak się wydaje mogą 
być rozciągnięte także na inne regiony.

Pierwszy model jest stosowany m.in. w Holandii i polega na inwestowaniu 
funduszy strukturalnych przeznaczonych na RTDI w najlepiej rozwĳ ających 
się centrach krajowych, a więc wzmacnianiu osrodków mających najwyższy 

26. Ibidem, p. 7.

27. Strategic Evaluation on Innovation…, p. II.
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potencjał rozwojowy i gwarantujacych najlepsze wyniki zainwestowanych 
środków. Dochodzi wówczas do kumulowania w tych ośrodkach także in-
nych strumieni przeznaczonych na działania innowacyjne, pochodzacych 
zarówno z programów europejskich (np. programów ramowych), jak również 
krajowych. 

Drugi model zaobserwowano w Finlandii. Polega on na skierowaniu środków 
funduszy strukturalnych do słabiej rozwĳ ających się regionów i realizowaniu 
takich działań, które nie są objęte programami krajowymi. W szczególności 
chodzi o wykorzystanie funduszy strukturalnych do lepszego przygotowa-
nia słabiej rozwĳ ających się regionów do uczestniczenia w przyszłości w pro-
gramach krajowych i europejskich nastawionych na wysoko konkurencyjne, 
zaawansowane działania badawcze oraz rozwój innowacji technologicznej. 
Wskazane modele obrazują dwie generalne tendencje w dyskusji na temat 
przyszłości polityki spójności. Czy w przypadku krajów słabiej rozwĳ ających 
się (tak jak to ma miejsce w Polsce) powinna ona wspierać najlepsze i najle-
piej do tego przygotowane ośrodki (maksymalizując korzyści dla rozwoju 
kraju i danego regionu)? Czy też może i powinna budowac także potencjał 
innowacyjny słabszych regionów, przygotowując je do stopniowego włączania 
się w bardziej innowacyjne i konkurencyjne programy europejskie i krajowe?

Badania statystyczne przedstawione w omawianym raporcie ewaluacyj-
nym28 wskazuja na ukształtowanie się czterech klastrów regionów europej-
skich (poczynając od regionów innowacyjnych w skali globalnej do tych, 
które dopiero wchodzą na ścieżkę rozwoju gospodarki opartej na wiedzy: 
wszystkie polskie regiony za wyjatkiem Mazowsza znajdują się w tej ostatniej 
grupie). Istotne znaczenie ma to, że autorzy wskazują na cztery główne gru-
py czynników, które różnicują regiony europejskie. Są to: wydatki publicz-
ne na RTDI, wydatki prywatne na RTDI, poziom usług miejskich (w tym 
również kwalifi kacje administracji) oraz czynniki określane jako ucząca się 
rodzina (m.in. młodość populacji, rozwój oświaty zawodowej, udział kobiet 
w życiu zawodowym). Nie dziwi poziom inwestycji publicznych i prywatnych 
w RTDI. Oznacza to, że działania polityk publicznych musza konsekwentnie 
wzmacniać ilość środków wydatkowanych na działania innowacyjne (w tym 
także zwiększać proporcje na te działania względem innych inwestycji pu-
blicznych), a także stymulować rozwój zaangażowania sektora prywatnego. 
Na uwagę zasługuje znaczenie rozwoju jakości usług publicznych i miejskich, 
co powinno skłaniać do wspierania kompetencji administracji w zakresie 
przygotowywania i realizowania programów innowacyjnych, rozwoju usług 
oraz innowacyjności w tym sektorze. Nie dziwi również znaczenie czynni-

28. Strategic Evaluation on Innovation…, p. 43-55.
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ków związanych z jakościa oświaty i rozwojem oświaty zawodowej. Jednak 
zasadnicze znaczenie w ramach klastra uczącej się rodziny ma wskaźnik licz-
by mieszkańców w wieku do lat 10. Może to oznaczać potrzebę wzmocnienia 
instrumentów polityki prorodzinnej, jako mechanizmu sprzyjającego rozwo-
jowi innowacyjnych regionów.

Przedstawione wyniki wskazują na to, że warunkiem skuteczności poli-
tyki publicznej wspierającej innowacyjność gospodarczą jest uruchomie-
nie szerszej gamy powiązanych ze soba instrumentów. Przede wszystkim 
dotyczy to zwiększenia skali fi nansowania ze środków publicznych RTDI, 
a także stymulowania takich inwestycji przez sektor prywatny. Istotne 
znaczenie ma również rozwój innowacyjnego sektora usług, w tym rów-
nież usług administracyjnych. Duże znaczenie mają działania oświatowe, 
rozwój szkolnictwa zawodowego, pomoc w zatrudnianiu kobiet, a także – 
co w tym kontekście mogłoby wydawać się zaskakujące – stymulowanie 
wzrostu dzietności populacji. Oznacza to, że polityka mająca na celu roz-
wój innowacyjnej gospodarki powinna umiejętnie włączać instrumenty po-
budzające rozwój społeczny.

Sposród innych wniosków omawianego raportu należy wymienić m. in. 
znaczenie programów multiregionalnych dla efektywności realizowania 
działań innowacyjnych. Wiąże się to z potrzebą koordynacji działań między 
ośrodkami wykraczającymi poza obszar jednego regionu, co sprzyja m.in. 
tworzeniu sieci kooperacyjnych ponadregionalnych. Z punktu widzenia Pol-
ski, a więc kraju o wyodrębnionych władzach samorządowych w regionach 
– wprowadzenie takich programów może być trudne z politycznego punktu 
widzenia. Można jednak podjąc prace analityczne dotyczące możliwości wy-
odrębnienia w przyszłości programów multiregionalnych w zakresie wspie-
rania rozwoju innowacyjnej gospodarki, albo wzmocnienia mechanizmów 
koordynacyjnych między programami regionalnymi.

Kolejną obserwacją omawianego raportu jest wskazanie na to, że dla efek-
tywności realizowania działań innowacyjnych z funduszy strukturalnych 
bardziej istotne znaczenie ma odpowiednie powiaząnie między działaniami 
realizowanymi w regionach i działaniami centralnymi, a mniejsze formalne 
wyodrębnienie władz samorządowych na szczeblu regionalnym. Najspraw-
niej wspomniane inwestycje realizowano bowiem w Finlandii i Wielkiej 
Brytanii, pomimo tego, że nie ma tam samorządów regionalnych. Istnieją 
natomiast sprawne mechanizmy koordynacji między narodowym systemem 
innowacji i regionalnymi systemami innowacji (przykład Finlandii), a także 
między działaniami innowacyjnymi podejmowanymi oddolnie (przez samo-
rządy lokalne) lub w ramach programów regionalnych, a działaniami polityk 
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państwowych (w tym krajowej polityki innowacyjnej). Koordynacja polityk 
rozwojowych wymaga szerszego przemyślenia w warunkach polskich.

Dogłębnej analizy wymagają zwłaszcza możliwości wzmocnienia synergii 
między działaniami samorządowej polityki regionalnej, polityki regionalnej 
rzadu oraz innych sektorowych polityk rządowych mających znaczenie dla 
rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki.

Zaangażowanie polityki spójności w działania innowacyjne znacząco wzro-
sło w okresie budżetowym 2007-2013. Według szacunków Komisji Europej-
skiej29 poziom inwestycji innowacyjnych z funduszy strukturalnych w latach 
2000-2006 wyniósł około 11%, tj. 25,502 mln euro. Warto zwrócic uwage, 
że szacunki Komisji odbiegają od wcześniej przytoczonej opinii ekspertów30 

(5,5% za okres 2000-2006). Wynika to m.in. z szerszego potraktowania in-
nowacji w takich kategoriach, jak np. wsparcie przedsiębiorczości, rozwoju 
infrastruktury ICT i rozwoju zasobów ludzkich. Jest to zgodne z tendencja 
Komisji do poszerzania zakresu wskaźników mierzących innowacje, co ma 
na celu m.in. poprawianie wizerunku polityk europejskich przed opinią spo-
łeczną. W tym przypadku chodzi o demonstrowanie wpływu polityki spój-
ności na rozwój innowacyjnej gospodarki i skuteczność realizacji strategii 
lizbońskiej. W okresie 2007-2013 poziom tych inwestycji z funduszy struk-
turalnych wzrósł do 25% całej alokacji i 85,198 mln euro (a więc był to wzrost 
ponad trzykrotny!). Wskazuje to na wyraźny trend wzmacniania w ramach 
wydatków polityki spójności celów strategii lizbońskiej, w tym także silniej-
szego włączania do tej polityki priorytetów związanych z budowaniem in-
nowacyjnej i opierającej się na wiedzy gospodarki. Wiele deklaracji Komisji 
Europejskiej i innych instytucji unĳ nych wskazuje na to, że takie ukierunko-
wanie polityki spójności może być kontynuowane także w przyszłości.

Wiekszość wydatków innowacyjnych zaplanowano w krajach pietnastki: 
około 48 mld euro, co stanowi 30% alokacji w tych krajach. W nowych krajach 
członkowskich zaplanowano około 35 mld euro, co stanowi 20% dostepnej 
alokacji. Przykładowo największy poziom planowanych wydatków na RTDI 
odnotowano w Luksemburgu (ponad 32% całej alokacji), Danii i Austrii (po-
nad 31%), Finlandii (ponad 29%), Szwecji (blisko 25). Sposród nowych kra-
jów członkowskich najwyżej uplasowała się Słowenia (ponad 23%).

Polska zaplanowała około 13%. Porównując proporcje wydatków między 
grupami regionów – działania innowacyjne są realizowane przede wszyst-
kim w ramach celu konkurencyjności i zatrudnienia (prawie 40% alokacji), 

29. Por. Regions Delivering Innovation through Cohesion Policy, Commission Staff Working Document. 
Commission of the European Communities, SEC(2007) 1547, Brussels 14-11-2007, p. 21.

30. Strategic Evaluation on Innovation…, p. 4.
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a w mniejszym stopniu w celu konwergencji (około 22%). W obu grupach 
regionów przeważające proporcje na wydatki innowacyjne odnotowano 
w krajach piętnastki. Przykładowo w ramach celu konwergencji średnio oko-
ło 25% alokacji zaplanowano właśnie w tych krajach w porównaniu do około 
20% w nowych państwach członkowskich31. Najwięcej w Austrii (ponad 
41%), Wielkiej Brytanii (ponad 38%), Włoszech (34%), Belgii i Niemczech 
(ponad 29%). Wspomniane wyniki wyraźnie wskazują na to, że w słabiej 
rozwĳ ających się regionach nowych krajów członkowskich poziom wydat-
ków innowacyjnych w ramach polityki spójności jest znacząco niższy.

Oznacza to, że uprawnione są postulaty nowych krajów członkowskich 
domagające się zwiększenia zorientowania instrumentów polityki spój-
ności w tych państwach na omawiane cele względem innych priorytetów 
rozwojowych. Jednocześnie wymaga to odwagi ze strony władz publicz-
nych tych krajów do zwiększania planowanej skali działań innowacyjnych 
w okresie po roku 2013, a także angażowania się w ambitniejsze projekty 
innowacyjne.

2E. Zgodność polityki innowacyjnej z polityką spójności

Europejska polityka innowacyjną jest w okresie 2007-2013 realizowana 
przez dwa główne instrumenty: siódmy program ramowy oraz program 
ramowy konkurencyjności i innowacji (Competitiveness and Innovation Pro-
gramme – CIP). W dużym skrócie można uznać, że o ile polityka innowacyj-
na ma charakter sektorowy, skierowany do poszczególnych grup odbiorców 
(np. instytucji badawczych, przedsiębiorców, naukowców itp.), o tyle poli-
tyka spójności ma charakter geografi czny, w tym kieruje pomoc do benefi -
cjentów w słabiej rozwĳ ających się regionach Europy. Polityka innowacyjna 
stawia sobie jako główny cel wspieranie najbardziej konkurencyjnej działal-
ności innowacyjnej, czego konsekwencją jest lokowanie pomocy publicznej 
głównie w najlepszych ośrodkach, najwyżej rozwĳ ających się krajach i re-
gionach. Tymczasem wiekszość wsparcia ze strony polityki spójności jest 
kierowana z założenia do regionów słabiej rozwĳ ających się, a także na cele 
nie powiązane lub bardzo słabo powiązane z rozwojem innowacji. Pomimo 
tych zasadniczych różnic instytucje europejskie coraz więcej uwagi przy-
wiązuja do wzajemnego powiązania tych instrumentów, a także zwiększe-
nia synergii między nimi. Dowodzi to również tego, że w Europie zwiększa 
się zainteresowanie silniejszym włączeniem polityki spójności do wspiera-
nia rozwoju innowacyjnej gospodarki.

31. Regions Delivering Innovation through Cohesion Policy…, p. 12-17.
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W sensie formalnym ten sam projekt inwestycyjny (dokładnie: te same 
koszty kwalifi kowane) nie mogą być dofi nansowane z różnych instrumen-
tów europejskich (np. z programu realizowanego przez politykę spójności 
lub program ramowy)32. Możliwe jest jednak fi nansowanie inwestycji z róż-
nych źródeł na kolejnych etapach lub w odniesieniu do innych kosztów kwa-
lifi kowanych. Możliwe jest także „obudowanie” np. projektu inwestycyjnego 
realizowanego z funduszy strukturalnych innymi projektami fi nansowany-
mi z odmiennych zródeł. W przyszłości należy się spodziewać utrzymania 
takich regulacji. Możliwa jest również tendencja do ograniczania podobnych 
(lub tych samych) rodzajów działań występujących w różnych politykach 
europejskich, a więc dążenia do zwiększania specjalizacji między poszcze-
gólnymi politykami. Raport zamówiony przez Komisje Europejską i Par-
lament Europejski33 dowodzi, że siódmy program ramowy jest ukierunko-
wany głównie na rozwój najbardziej konkurencyjnych badań rozwojowych 
(kreowanie nowych i konkurencyjnych w skali międzynarodowej technolo-
gii), CIP specjalizuje się w identyfi kowaniu i demonstracji najlepszych do-
świadczeń z zakresu innowacji (zwłaszcza dla przedsiębiorstw), natomiast 
programy polityki spójności wspierają rozwój konkurencyjności i innowacyj-
ności na poziomie regionalnym. Według raportu konieczne jest zwiększanie 
synergii między poszczególnymi instrumentami UE, a także likwidowanie 
największych luk między nimi, które utrudniają ich wzajemnie komplemen-
tarne stosowanie. Największa luką według autorów raportu jest brak odpo-
wiedniego wsparcia ze strony polityki innowacyjnej dla mniejszych i słabiej 
rozwĳ ających się przedsiębiorstw. Potrzebne są m.in. działania, które bedą 
dostosowane do potrzeb takich benefi cjentów i pozwolą połączyć najbardziej 
nowoczesne platformy technologiczne z platformami regionalnymi skupia-
jącymi fi rmy o mniejszym potencjale innowacyjnym. Jest to również obszar 
możliwej kooperacji między programami ramowymi a programami polityki 
spójności realizowanymi w regionach34.

Inne badania wskazują na niewielki zasięg komplementarności polityki 
innowacyjnej i polityki spójności UE, zwłaszcza na obszarach o niższym 
potencjale badawczo-rozwojowym i słabszych wskaźnikach innowacyjnej go-

32. Por. art. 54 ust. 5 Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fun-
duszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, 
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 210/25, 31.7.2006.

33. Synergies between the EU 7th Research Framework Programme, the Competitiveness and Inno-
vation Framework Programme and the Structural Funds, European Parliament, PE 385.645, 
Luxembourg May 2007.

34. Ibidem p. VI.
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spodarki35. Poszczególne działania programów ramowych nie wspierają roz-
woju innowacyjnej gospodarki w tych państwach i regionach, w niewielkim 
stopniu przygotowują słabsze podmioty z tych obszarów (przedsiębiorstwa, 
instytucje naukowo-badawcze) do uczestnictwa w programach polityki 
innowacyjnej. Nie wspierają również budowy narodowych lub regional-
nych systemów innowacji w państwach słabiej rozwijających się, zwłasz-
cza w nowych krajach członkowskich. Można więc wnioskować, że spe-
cjalizacja polityk europejskich nie musi osłabiać dążeń do zwiększania 
synergii między różnymi instrumentami wspierającymi innowacyjność. 
Przeciwnie, otwiera to stosunkowo duże pole dla propozycji zmian za-
równo w polityce innowacyjnej, jak również spójności, które mogłyby 
zwiększyć synergię ich wzajemnych działań. Natomiast ryzykowna była-
by taka tendencja do specjalizacji, która ograniczałaby działania polityki 
spójności w zakresie rozwoju innowacji technologicznych i przesuwała 
akcenty tej polityki głównie w kierunku innowacji organizacyjnych, mar-
ketingowych i adaptacyjnych.

3. Najważniejsze trendy 
w dyskusji europejskiej 
i propozycje zmian

3A. Najważniejsze propozycje zmian dotyczace strategii lizbońskiej

Jak wcześniej wspomniałem, Rada Europejska w roku 2006 przyjęła czte-
ry obszary priorytetowe odnowionej strategii lizbońskiej. Na szczycie wio-
sennym w roku 2008 na wniosek Komisji Europejskiej Rada utrzymała 
wspomniane priorytety, a także pozostawiła w zasadzie niezmienione zin-
tegrowane wytyczne programowe dla państw członkowskich dotyczące spo-
sobu realizacji celów lizbońskich36. Pomimo tego, z biegiem czasu można 
obserwować stopniowe przesuwanie się akcentów w ramach wspomnianych 
celów. Poniżej omawiam główne priorytety aktualnie obowiązujacej strate-
gii lizbońskiej, a także zastanawiam się nad najważniejszymi tendencjami 
zmian programowych w podejściu decydentów europejskich.
(1) Priorytet dotyczący inwestowania w kapitał ludzki i modernizacji rynku 

35. Por. Grosse T. G., Innowacyjna gospodarka na peryferiach?, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, s. 
165-180. 2007.

36. Por. Konkluzje Prezydencji, Rada Europejska w Brukseli 13-14 marca 2008 r., Rada Unii Europej-
skiej, 7652/08, Bruksela, 14 marca 2008 r.
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pracy jest stawiany na pierwszym miejscu przez Komisje Europejska, 
zapewne dlatego, że jest to obszar polityczny w którym odnotowano 
w ostatnich latach najbardziej widoczne efekty poprawy sytuacji. Dzięki 
temu strategia zachowuje racje bytu i pozytywnie kształtuje wizerunek 
integracji europejskiej wsród społeczeństw zjednoczonej Europy. Jest 
to więc priorytet niezwykle istotny dla wymiaru promocyjnego strategii 
lizbońskiej i szerzej – pozytywnego kształtowania postaw społecznych 
wobec integracji europejskiej. W ramach omawianego priorytetu w dal-
szym ciągu zasadnicze znaczenie ma dążenie do zapewnienia większej 
elastyczności na rynku pracy oraz większej mobilności siły roboczej 
na wspólnym rynku. Jednocześnie celem polityki europejskiej jest próba 
zapewnienia obywatelom wysokiego poziomu pewności zatrudnienia, 
m.in. poprzez ułatwienie znalezienia nowego miejsca pracy i stymulo-
wanie podaży miejsc pracy. W ramach tej polityki proponowane są dzia-
łania edukacyjne, szkolenia zawodowe itp. Pewna nowością włączona 
do analizowanego priorytetu w roku 2008 jest zapowiedź wypracowania 
wspólnej polityki migracyjnej i kształtowanie zasobów ludzkich na unĳ -
nym rynku pracy przy uwzględnieniu tej polityki. Oprócz tego omawiany 
priorytet mają uzupełnić propozycje działań uwzględniających zmiany 
demografi czne oraz dialog międzykulturowy37. Ciekawym zjawiskiem 
jest coraz bardziej widoczna tendencja do kształtowania unĳ nej polityki 
rodzinnej, określanej w dokumencie Rady jako Europejski sojusz na rzecz 
rodzin38.

 Działania z tego zakresu zostały także wprowadzone do odnowionej 
strategii lizbońskiej. Obejmują m.in. zwiększenie dostępności opieki 
nad dziećmi oraz zapewnienie kobietom i meżczyznom godzenia pracy 
z życiem prywatnym i rodzinnym.

(2) Drugim priorytetem odnowionej strategii lizbońskiej jest uwolnienie po-
tencjału gospodarczego, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw. 
Wsród najważniejszych celów tego kierunku działania jest przyjęcie 
unĳ nej karty małych przedsiębiorstw, które mają stanowić ramę dla 
rozwiązań regulacyjnych i polityk publicznych w państwach członkow-
skich stymulujacych rozwój przedsiębiorczości. Istotne znaczenie ma 
również zmniejszanie obciążen administracyjnych w poszczególnych 
krajach i na poziomie unĳ nym. Została m.in. podtrzymana deklara-
cja o zmniejszeniu regulacji UE dotykających przedsiębiorstw o 25% 
do roku 2012 oraz upraszczaniu procedur związanych z programami 

37. Ibidem, s. 9.

38. Ibidem, s. 10.
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europejskimi39. Zapowiadane sa również dalsze prace nad wdrożeniem 
dyrektywy o usługach i kontynuowanie modernizacji administracji pu-
blicznych w celu lepszej obsługi przedsiębiorców. Kontynuowane mają 
być również wysiłki w kierunku dalszej liberalizacji usług fi nansowych 
i zwiększenia dostępności instrumentów kredytowych dla małych i śred-
nich przedsiębiorstw40. 

(3) Dopiero na trzecim miejscu wsród propozycji Komisji Europejskiej 
przedstawianych Radzie znajduje się priorytet wspierający rozwój wiedzy 
i innowacji41. Wcześniej był wymieniany jako najważniejszy cel strategii 
lizbońskiej, który miał zapewnić Europie udaną rywalizacje z liderami 
globalnej gospodarki oraz podwyższyć długofalową konkurencyjność fi rm 
europejskich na rynkach zewnętrznych. Jednak ograniczona skuteczność 
realizowania tych celów spowodowała zapewne zmniejszenie zaintere-
sowania lansowaniem tego kierunku rozwoju. Zamiast tego widoczne 
są przejawy wzrostu protekcjonizmu ze strony UE wobec konkurentów 
zewnętrznych i bardziej konsekwentna ochrona interesów gospodarczych 
na rynkach globalnych. Nieco inaczej stawia ten priorytet Rada w doku-
mencie przyjętym na szczycie wiosennym w Brukseli w roku 200842. In-
westycje w wiedzę i innowacje stanowią pierwszy priorytet odnowionej 
strategii lizbońskiej. Pewną nowością w ramach omawianego priorytetu 
jest zwiększanie swobody przepływu wiedzy, zwłaszcza naukowców mię-
dzy różnymi ośrodkami w Unii Europejskiej. W celu promowania tego 
działania powstało nawet okreslenie „piątej swobody” na wspólnym rynku 
dotyczącej wolnego przepływu wiedzy. W dalszym ciągu instytucje euro-
pejskie deklaruja dążenie do rozwoju europejskiej przestrzeni badawczej, 
tworzenia najbardziej zaawansowanej infrastruktury badawczej i wspie-
rania wysoko konkurencyjnych projektów badawczych. Nie ma natomiast 
informacji o wspieraniu rozwoju innowacji w słabiej rozwĳ ających się pań-
stwach i regionach, pomimo tego, że jednym z największych bolączek 
Unii w omawianym obszarze są głębokie różnice rozwoju innowacyjnej 
gospodarki w poszczególnych częściach zjednoczonej Europy.

 W dalszym ciągu zapowiadane są również wysiłki zintegrowania syste-

39. Ibidem, s. 6, 8.

40. Por. Europejska inicjatywa na rzecz rozwoju mikrokredytów dla wspierania wzrostu gospodarczego i za-
trudnienia. Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Eko-
nomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Komisja Wspólnot Europejskich, KOM(2007) 708 
wersja ostateczna, Bruksela 13.11.2007.

41. Por. Sprawozdanie strategiczne na temat odnowionej strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia: rozpoczecie nowego etapu (2008-2010), s. 15.

42. Konkluzje Prezydencji, Rada Europejska w Brukseli 13-14 marca 2008 r., Rada Unii Europejskiej, 
7652/08, Bruksela, 14 marca 2008 r., s. 4.
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mów ochrony patentowej i wprowadzenia jednolitego i przystepnego ce-
nowo patentu europejskiego43. Rada postuluje jak najszybsze wdrożenie 
programu Galileo oraz utworzenie Europejskiego Instytutu Innowacji 
i Technologii. Proponuje rozwój ogólnounĳ nego rynku kapitału podwyż-
szonego ryzyka dla najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw. Zarówno 
Rada, jak i Komisja Europejska zapowiadają również bardziej intensywne 
działania w celu zwiększenia koordynacji między krajowymi politykami 
innowacyjnymi oraz rozwój infrastruktury zapewniającej rozwój szybkie-
go Internetu.

(4) Ostatnim priorytetem odnowionej strategii lizbońskiej jest przekształ-
canie Europy w gospodarkę o niskiej emisji dwutlenku wegla i wysokiej 
efektywności energetycznej oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycz-
nym. Warto zauważyć, że wspomniany priorytet w komunikacie Komisji 
Europejskiej44 ma na celu głównie osiąganie celów poprawy ochrony śro-
dowiska, a w mniejszym stopniu odnosi się do poprawy bezpieczeństwa 
energetycznego. Głównym celem strategii w nadchodzącym okresie jest 
wdrożenie pakietu regulacji redukujacych emisje gazów cieplarnianych, 
zwiększenie udziału energii ze zródeł odnawialnych i tworzenie we-
wnętrznego rynku energii elektrycznej. Trzonem tych regulacji jest unĳ ny 
system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). Rada i Komisja Euro-
pejska proponują zwiększenie oszczędności energetycznej, w tym również 
w administracji publicznej i przy udzielaniu zamówień publicznych.

Podsumowując propozycje Komisji Europejskiej oraz decyzje Rady Euro-
pejskiej dotyczące realizowania strategii lizbońskiej w okresie 2008-2010 
warto podkreślić rosnące znaczenie dwóch tematów. Po pierwsze są to wy-
żej omówione działania przeciwdziałające zmianom klimatycznym. Skupiają 
się na kwestiach ekologicznych oraz oszczędności energii. Rada45 podejmuje 
również inne zagadnienia, m.in. związane z bezpieczeństwem energetycz-
nym i poszukiwaniem nowych rozwiązań technologicznych dotyczących 
energetyki. Brakuje jednak – zwłaszcza w propozycjach Komisji - bardziej 
konkretnych propozycji instrumentów fi nansowych, które wspierałyby 
wdrożenie regulacji europejskich, w tym w krajach mających najtrudniejszą 
strukturę zródeł energii lub niewystarczające środki własne dla szybkie-
go dostosowania się do parametrów określonych przez Unie Europejska. 

43. Por. Sprawozdanie strategiczne na temat odnowionej strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia: rozpoczecie nowego etapu (2008-2010), s. 16.

44. Ibidem.

45. Konkluzje Prezydencji, Rada Europejska w Brukseli 13-14 marca 2008 r., Rada Unii Europejskiej, 
7652/08, Bruksela, 14 marca 2008 r., s. 14-15.
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Warto zauważyć, że temat dotyczący energetyki i zmian klimatycznych jest 
niezwykle nośny w obecnie toczonej debacie na forum unĳ nym. Będzie 
on bez wątpienia silnie wpływał na kształtowanie dyskusji na temat po-
szczególnych polityk europejskich, w tym również politykę spójności.

Drugim istotnym tematem odnowionej strategii lizbońskiej jest wzmoc-
nienie działań zewnętrznych prowadzonych zarówno w relacjach bilateral-
nych, jak również multilateralnych (określanych jako zewnętrzny wymiar 
odnowionej strategii lizbońskiej). Chodzi głównie o większe zabezpiecze-
nie europejskich interesów ekonomicznych, w tym m.in. otwarcie dostępu 
do rynków zbytu i zamówień publicznych, egzekwowanie praw własności 
intelektualnej, ochronę rynku unĳ nego przed nieuczciwą konkurencją. Ce-
lem Unii ma być również koordynowanie działań międzynarodowych w za-
kresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym, w tym przygotowanie 
globalnego porozumienia w sprawie zmian klimatycznych (zapowiadanego 
na konferencji w Kopenhadze w roku 2009). Innymi obszarami działań ze-
wnętrznych Unii w ramach strategii lizbońskiej ma być niwelowanie skut-
ków kryzysu na rynkach fi nansowych i sterowanie imigracją.

Wspomniane działania są wynikiem dwóch bardziej generalnych pro-
cesów dotykających Unii Europejskiej. Po pierwsze widoczny jest kryzys 
idei i argumentów liberalnych, mających gwarantować sukces europej-
skiej gospodarki i jej konkurencyjność na rynkach globalnych. Wiąże się 
to przede wszystkim z coraz większą presją konkurencyjną ze strony gos-
podarek azjatyckich, które coraz skuteczniej wykorzystują zasady wolnego 
handlu w rywalizacji z europejskimi przedsiębiorstwami i zagrażają miej-
scom pracy w UE. 

Po drugie, widoczny jest wzrost znaczenia interwencjonizmu publiczne-
go w sprawach gospodarczych w Europie. Objawem tej tendencji jest coraz 
silniejsza pomoc ze strony instytucji publicznych dla rynkowych instytucji 
fi nansowych dotkniętych kryzysem i coraz silniejsze próby rozwoju polity-
ki przemysłowej w Unii (w podsumowaniu unĳ nego szczytu46 propagowany 
jest rozwój „nowej, zrównoważonej polityki przemysłowej”). Wyrazem tej 
tendencji są także próby wzmocnienia roli Unii w zewnętrznych kontak-
tach gospodarczych, jak to napisała Komisja47 w obronie „słusznych euro-
pejskich interesów”.

Analizując zestaw priorytetów odnowionej strategii lizbońskiej na lata 
2008-2010 można zadać pytanie, czy realizują one spójną wizję rozwoju in-

46. Por. Kluczowe sprawozdanie Komisji: odnowiona strategia lizbońska na rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia przynosi efekty, ale UE musi kontynuowac reformy by sprostac wyzwaniom ery globalizacji, 
IP/07/1892, Bruksela 11 grudnia 2007 r., s. 4.

47. Por. Ibidem, s. 4.
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nowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki w Europie? Podstawowe cele i prio-
rytety odnowionej strategii pozostają niezmienione przynajmniej od roku 
2006, a obok działań promujących innowacyjną gospodarkę znajdują się 
w dalszym ciągu takie, które w niewielkim stopniu są związane z realizac-
ją tej wizji rozwoju. Coraz większe znaczenie zyskuje temat zmian klima-
tycznych i rozwoju energetyki, a także bardziej aktywne działania w po-
lityce zewnętrznej. Należy zauważyć, że dotychczasowe cele lizbońskie 
odnoszące się do innowacyjnej gospodarki – były bardzo słabo realizowane 
w praktyce, za co m.in. odpowiada niewłaściwe ukierunkowanie meryto-
ryczne strategii lizbońskiej48. Niektóre problemy – np. Silne dysproporcje 
wewnętrzne w Unii w zakresie badań i rozwoju – nawet zwiększaja sie. Właś-
nie te dysproporcje oraz niski poziom zaangażowania sektora prywatnego 
w działalność badawczą (w Europie jest on niższy niż np. w Chinach) – skut-
kują słabością innowacji w Europie. Brakuje więc bardziej ukierunkowanego 
podejścia do rozwiązywania tych problemów, które poprawiłoby skuteczność 
realizowania strategii. Zamiast tego w strategii pojawiają się drugoplanowe 
propozycje działań. Na przykład we wprowadzeniu do komunikatu Komisji 
Europejskiej na temat przyszłości strategii lizbońskiej Przewodniczacy J.M. 
Barroso wsród pięciu przykładów ambitnych działań wymienił ogranicza-
nie liczby uczniów przedwcześnie opuszczajacych szkołę oraz zwiększanie 
oszczędności energii w budynkach użyteczności publicznej49. Niektóre cele 
w dalszym ciagu wydają się wewnętrznie sprzeczne. Na przykład z jednej 
strony postuluje się ograniczanie cieżarów nakładanych na przedsiębiorców, 
a z drugiej wprowadza kosztowne regulacje dotyczące energetyki. W dodatku 
bez wskazania unĳ nych instrumentów fi nansowych ułatwiających realizację 
tych działań w krajach o większych problemach lub bardziej ograniczonych 
możliwościach budżetowych.

Podstawowym problemem odnowionej strategii lizbońskiej pozostanie 
kwestia nieskutecznych instrumentów jej wdrożenia. Otwarta metoda koor-
dynacji, na której w dalszym ciagu opiera się implementacja strategii – oka-
zała się nieskuteczna. Zarówno Komisja Europejska, jak i Rada Europejska 
zalecają bardziej skrupulatne mechanizmy koordynowania polityk kra-
jowych i monitorowania stopnia realizacji narodowych planów reform. Za-
chęcają państwa członkowskie do kontynuowania reform strukturalnych50. 
Proponują również silniejsze zintegrowanie polityk unĳ nych, w tym opra-

48. Por. Pottelsbergerhe B. v., Europe’s R&D: Missing the wrong targets? „Bruegel Policy Brief”, no. 3, 
February 2008.

49. Sprawozdanie strategiczne na temat odnowionej strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i za-
trudnienia: rozpoczecie nowego etapu (2008-2010), s. 2-3.

50. Ibidem, s. 8.



Dr Tomasz Grzegorz Grosse

186

cowanie wspólnotowego programu lizbońskiego na wzór narodowych pla-
nów reform. Ważnym instrumentem wsparcia realizacji strategii pozostaje 
polityka spójności. Wydaje się jednak, że są to instrumenty niewystarcza-
jące. Według ekspertów51 w dalszym ciągu brakuje bardziej wiążących 
mechanizmów koordynacji, a także zachęt finansowych, które ułatwiłyby 
realizowanie zapisów strategii, zwłaszcza przez kraje dysponujące mniej-
szymi możliwościami finansowymi. Jest to szerszy problem Unii, która 
dysponuje relatywnie bardzo małym budżetem. Dodatkowo jest to słaby 
instrument wsparcia dla realizowania strategicznych celów politycznych 
Unii, silnie obarczony historycznymi decyzjami. Trudno na przykład do-
szukać się powiązania między wydatkami wspólnej polityki rolnej (około 
36% budżetu UE na lata 2007-2013) a strategią lizbońska. 

Dlatego też gros kosztów realizowania celów lizbońskich spada na bu-
dżety krajowe, które nie zawsze mogą podołać realizacji ambitnych ce-
lów wspólnotowych. Zawodzą także niektóre instrumenty regulacyjne 
Unii mające wdrażać strategię lizbońską. Jak dotąd nie wprowadzono 
patentu europejskiego, pomimo stawiania takiego celu przynajmniej 
od roku 2000. Nie udało się w pełni zrealizować zamierzeń dotyczących 
dyrektywy usługowej, a obecnie Komisja Europejska sygnalizuje trudno-
ści z odpowiednio szybkim wdrożeniem tego prawa w niektórych pań-
stwach członkowskich52. Z kolei inne kosztowne dla budżetów krajowych 
działania regulacyjne Unii (np. związane z ochrona środowiska) wpraw-
dzie będą realizowały cele strategii lizbońskiej, ale mogą utrudnić wyge-
nerowanie środków publicznych w niektórych państwach członkowskich 
na stymulowanie badań rozwojowych. Inne regulacje unĳ ne utrudniają 
wprowadzanie zachęt fi nansowych dla rozwoju działalności badawczo-
-rozwojowej w przedsiębiorstwach, co jak wspomniałem stanowi pięte achil-
lesowa gospodarki europejskiej.

3B. Najważniejsze propozycje zmian w polityce spójności

W komunikacie Komisji Europejskiej na temat realizacji strategii lizboń-
skiej za pośrednictwem polityki spójności53 przedstawiono szereg inicjatyw 

51. Por. na ten sam temat: Schelkle W., How effective are New approaches to economic governance? The relaun-
chedLisbon Strategy and the revised Pact, NewGov Policy Brief, no. 5, 2008, http://www.eunewgov.org/
public/Policy_Briefs.asp, Pisani-Ferry J.; Sapir A., Last exit to Lisbon, Bruegel, Brussels 2006.

52. Sprawozdanie strategiczne na temat odnowionej strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i za-
trudnienia: rozpoczecie nowego etapu (2008-2010), s. 14.

53. Realizacja strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia przez państwa członkowskie i regio-
ny za pośrednictwem polityki spójności UE w latach 2007-2013…, s. 2-3.
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politycznych wzmacniających realizację tej strategii przez programy po-
lityki spójności. Na poziomie unĳ nym strategiczne wytyczne Wspólnoty 
dla polityki spójności przyjęte w październiku 2006 roku54 były powiąza-
ne z wytycznymi strategii wzrostu i zatrudnienia (2005)55. Komisja Euro-
pejska zachęcała, aby krajowe plany reform były zintegrowane z krajowymi 
i regionalnymi strategiami wykorzystania funduszy strukturalnych. W roku 
2007 państwa członkowskie były po raz pierwszy zobowiązane, aby w swo-
ich sprawozdaniach na temat realizacji strategii lizbońskiej uwzględnić część 
poświęcona roli polityki spójności. W przyszłości można oczekiwać zwięk-
szenia wysiłków Komisji w celu powiązania polityki spójności ze strategią 
lizbońska. Kluczowe znaczenie dla realizacji tej tendencji będą miały dwa 
wydarzenia dotyczące 2008 roku: (1) rewizja wdrażania odnowionej strategii 
lizbońskiej na wiosennym szczycie; (2) planowanie kolejnego etapu realizacji 
strategii w kolejnych trzech latach (2008-2010). W dużej mierze ukształtują 
one tendencje realizacji strategii, a więc również mogą wpłynąć na sposób 
ukierunkowania polityki spójności po roku 2013. Wszystko wskazuje na to, 
że dotychczasowy sposób realizacji strategii wzrostu i zatrudnienia (w latach 
2005-2008) zostanie oceniony generalnie pozytywnie, co wzmocni zarówno 
sama strategie, jak również dażenie do zwiększania jej realizacji poprzez fun-
dusze strukturalne. Komunikat Komisji Europejskiej na temat realizacji stra-
tegii lizbońskiej jest dobrym świadectwem tych tendencji. Postuluje zwięk-
szenie koordynacji między dokumentami strategicznymi (głównie krajowymi 
planami reform oraz strategiami krajowymi i regionalnymi projektującymi 
wydatkowanie funduszy strukturalnych), podkreślając potrzebę większego 
uwzględnienia uwarunkowań krajowych i regionalnych przy realizowaniu 
celów lizbońskich56. Przy tej okazji wspomniano o potrzebie elastyczności 
programowania na szczeblu regionalnym w odniesieniu do miejscowych po-
trzeb rozwojowych. Wskazano na zalety zdecentralizowanego zarządzania 
(tj. na szczeblu krajowym i regionalnym), uwzględniającego jednak potrzebę 
niezbędnej koordynacji między pracami programowymi i działaniami re-
alizowanymi na szczeblu państwowym, jak i regionalnym. Według Komisji  
Europejskiej duże znaczenie ma wzmacnianie sieci współpracy między po-
ziomem rządowym a regionami, rozwój kooperacji międzyregionalnej, a tak-
że wzmacnianie partnerstwa regionalnego i lokalnego.

54. Decyzja Rady z dnia 6 pazdziernika 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla 
spójności (2006/702/WE), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 21.10.2006, L 291/11.

55. Communication to the spring European Council: Working together for growth and jobs. Integrated guideli-
nes for growth and jobs (2005–2008), Luxembourg: Offi ce for Offi cial Publications of the European 
Communities 2005.

56. Realizacja strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia…, s. 4.
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Wskazano również na konieczność poprawy dostępu do fi nansowania dla 
przedsiębiorców ze zródeł niezwiązanych z systemami dotacji unĳ nych, ta-
kich jak pożyczki i kapitał podwyższonego ryzyka. Komisja Europejska 
podkreśla znaczenie dalszego rozwoju montażu fi nansowego wykorzystu-
jącego różnorodne formy kredytowania inwestycji lizbońskich i działań in-
nowacyjnych. Z jednej strony intencja tych zmian jest zwiększenie zakresu 
dostępnych instrumentów fi nansowych, poza programami polityki spójności. 
Z drugiej jednak strony można to traktować, jako coraz częściej pojawiającą 
się tendencję do stopniowego uzupełniania (lub nawet zastępowania) syste-
mu dotacji – działaniami kredytowymi. Propozycje dotyczące uzupełniania 
lub zastępowania dotacji z polityki spójności poprzez zwiększanie zakresu 
instrumentów kredytowych w regionach są niejednokrotnie stawiane przez 
zwolenników ograniczenia zakresu polityki spójności lub renacjonalizacji 
tej polityki. W tym drugim przypadku chodzi np. o ograniczenie wspar-
cia unĳ nego jedynie do formowania ogólnych ram programowych (zgodnie 
z mechanizmami otwartej metody koordynacji) lub jedynie do instrumentów 
kredytowych np. z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Tego typu propo-
zycje są w oczywisty sposób niezgodne z polskimi interesami rozwojowymi. 
Inne propozycje mające na celu zwiększenie dostępności instrumentów fi -
nansowych w regionach słabiej rozwĳ ających się mają pełne uzasadnienie 
gospodarcze i mogą być wspierane w trakcie dyskusji o przyszłości polityki 
spójności. Przy okazji wspomniane instrumenty mogą wzmacniać kompe-
tencje Komisji Europejskiej w zakresie ich planowania lub monitorowania.

W omawianym dokumencie wskazano na potrzebę większego skoncentro-
wania wydatków polityki spójności na celach lizbońskich. Dlatego można 
oczekiwać tego, że także w nowych krajach członkowskich zostaną wpro-
wadzone obowiązkowe limity wydatków z funduszy strukturalnych, które 
muszą być zgodne z wytycznymi strategii lizbońskiej. Komunikat podkreś-
la konieczność wykorzystania istniejących biegunów doskonałości, lepszego 
wykorzystania istniejącego potencjału badawczo-rozwojowego i wspierania 
nowej generacji światowej klasy laboratoriów, infrastruktury badawczej itp. 
Takie działania będą w przyszłości „mogły być częściowo wspierane przez 
programy spójności, zgodnie z ich konkretnymi celami”57. Wyraźnie poło-
żony więc został nacisk na premiowanie najwyżej rozwiniętych centrów i wy-
soko zaawansowanych badań, jednak bez wskazania instrumentów polityki 
spójności, które mogłyby służyć realizacji takich celów. Dokument nie odnosi 
się również w żaden sposób do kwestii wspierania rozwoju wiedzy i innowacji 
w regionach słabiej rozwĳ ających się, dysponujących słabszym potencjałem 

57. Realizacja strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia…, s. 8.
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badawczym. Może to stanowić przesłankę dla wcześniej sformułowanej pro-
gnozy, że polityka spójności wobec obszarów słabiej rozwĳ ających się może 
w przyszłości być ukierunkowana przede wszystkim na rozwój innowacji nie-
technologicznych lub inwestycje formalnie zgodne z założeniami strategii 
lizbońskiej lecz w niewielkim stopniu budujące gospodarke opartą na wiedzy.

Wspomniane tendencje wydają się być również widoczne w komunikacie 
Komisji dotyczącym wspierania innowacji przez politykę spójności58. Także 
tutaj pokazano szereg wcześniej podejmowanych inicjatyw unĳ nych, które 
podkreślają duże znaczenie, jakie Komisja Europejska przypisuje możliwości 
zwiększania innowacyjności polityki spójności. Sposród nich bodaj najważ-
niejsze są działania o charakterze pilotażowym, m.in. regionalne progra-
my akcji innowacyjnych (Regional Programmes of Innovative Actions), czyli 
wspieranie regionalnych strategii innowacji współfi nansowane z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego59.

Propozycje zamieszczone w omawianym komunikacie zmierzają w dwóch 
kierunkach:

(1) zwiększenia zakresu wsparcia innowacji technologicznych i badań roz-
wojowych, zwłaszcza w regionach silniejszych, dysponujących odpowiednim 
potencjałem badawczo-rozwojowym oraz

(2) poszerzania zakresu działań innowacyjnych w innych obszarach polity-
ki spójności, nie związanych z badaniami i kreowaniem nowych technologii.

Komisja wyraźnie stwierdza, że strategie innowacyjne muszą być dosto-
sowane do uwarunkowań regionalnych, co w przypadku słabszych regionów 
oznacza potrzebę zwiększania różnorodności form innowacyjności (poza 
priorytetem rozwoju nowych technologii)60. Wsród takich obszarów wymie-
niono m.in. inwestycje przeciwdziałajace bezrobociu, działania szkoleniowe, 
wspieranie rozwoju społeczenstwa informacyjnego, rozwój sieci kooperacyj-
nych i partnerstwa terytorialnego, a nawet wprowadzanie dialogu społecznego, 
zwłaszcza w nowych dziedzinach gospodarki. Komisja proponuje więc inno-
wacyjne podejście do szeregu tradycyjnych instrumentów wsparcia obszarów 
słabiej rozwĳ ających sie, które nie zawsze mają bezpośrednie znaczenie dla 
rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Wielostronne podejście do polityki 
mającej na celu budowanie innowacyjnej gospodarki jest wprawdzie koniecz-
ne, ale należy pamietac, że skoncentrowanie działań inwestycyjnych jedynie 
na nie-technologicznych obszarach innowacji nie może zastąpic inwestycji 

58. Regions Delivering Innovation through Cohesion Policy, Commission Staff Working Document. Com-
mission of the European Communities, SEC(2007) 1547, Brussels 14-11-2007.

59. Szerzej omówienie tego instrumentu: Grosse T. G., Innowacyjna gospodarka na peryferiach?,
2007 s. 146-148.

60. Regions Delivering Innovation through Cohesion Policy…, s. 9.
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badawczo-rozwojowych i kreowania nowych technologii. W opiniowanym 
dokumencie Komisji Europejskiej zabrakło propozycji łączenia obu typów 
działań innowacyjnych w regionach słabiej rozwĳ ających się, a zwłaszcza 
rozwiazań pozwalających na strategiczne budowanie potencjału badawczo-
rozwojowego w tych regionach umożliwiającego podjęcie przez nie w przy-
szłości bardziej ambitnych działań innowacyjnych.

Warto w tym miejscu skonfrontowac dotychczasowe uwagi z analiza inne-
go dokumentu Komisji Europejskiej, poswięconego wsparciu konkurencyjno-
ści europejskich regionów przez badania naukowe i innowacje61. Także w tym 
miejscu Komisja proponuje nasilenie działań technologicznych w najlepszych 
regionach. Chodzi m.in. o wspieranie budowy klastrów regionalnych tworzą-
cych innowacje konkurencyjne w skali międzynarodowej, wspieranie tworze-
nia instytucji badawczych najwyższej klasy, aktywnego włączania instytucji 
regionalnych do Europejskiej Przestrzeni Badawczej, wspieranie rozwoju 
instytucji o znaczeniu trans-regionalnym (multiregionalnym), wspieraniem 
rozwoju innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz transferu 
nowych technologii z ośrodków badawczych do przedsiębiorstw62. Natomiast 
w regionach słabiej rozwĳ ających się proponuje się zwiększenie zakresu in-
nowacji nie-technologicznych. Jednak w przeciwieństwie do wcześniejszego 
dokumentu są tutaj przedstawione konkretne propozycje mające na celu bu-
dowanie potencjału badawczo-rozwojowego słabszych regionów, w tym m.in. 
ich przygotowanie w perspektywie długofalowej do efektywnego uczestnic-
twa w programach ramowych UE.

Elementem tych działań jest między innymi wsparcie rozwoju infrastruk-
tury badawczo-rozwojowej, zasobów ludzkich i sieci kooperacyjnych z jed-
nostkami z bardziej rozwiniętych ośrodków regionalnych. Chodzi również 
o zwiększanie synergii działań między polityką spójności realizowaną we 
wszystkich regionach a działaniami unĳ nej polityki innowacyjnej.

Wspomniane propozycje zdają się wykraczać poza dość ryzykowny z pol-
skiego punktu widzenia podział między regionami silniejszymi, które mają 
rozwĳ ać w ramach polityki spójności innowacje technologiczne, a tymi słab-
szymi, które koncentruja się głównie na innowacjach nie-technologicznych. 
Dlatego należy dążyć do wzmocnienia tych propozycji Komisji Europej-
skiej, które kładą nacisk na budowanie nowego potencjału dla rozwoju inno-
wacyjnej gospodarki w regionach słabiej rozwĳ ających się, umożliwiającego 
w perspektywie strategicznej rozwój badań i nowych technologii, a także 

61. Konkurencyjnosc europejskich regionów dzieki badaniom naukowym i innowacjom. Wkład w szybszy wzrost 
gospodarczy oraz lepsze i liczniejsze miejsca pracy. Komunikat Komisji. Komisja Wspólnot Europej-
skich, KOM(2007) 474, wersja ostateczna, SEC(2007) 1045, Bruksela 16-8-2007.

62. Ibidem, s. 3-6.
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stopniowe włączanie się do europejskich programów ramowych. Istotnym 
postulatem polskiego rządu powinno być bowiem skierowanie polityki spój-
ności na cele osiągania większej spójności w skali europejskiej (między re-
gionami bogatymi i biednymi) w zakresie rozwoju innowacyjnej gospodarki. 
Koncepcja rozwoju takiej polityki została przeze mnie szerzej omówiona w 
innym miejscu63.

W komunikacie na temat wzmacniania konkurencyjności europejskich re-
gionów przez badania naukowe i innowacje postulowane jest również szersze 
wykorzystanie innowacji do rozwiązywania problemów ekologicznych, zwią-
zanych ze zmianami klimatycznymi i demografi cznymi, a także bardziej in-
nowacyjne wspieranie rozwoju społecznego. Chodzi m.in. o wykorzystanie 
innowacji do budowania Europejskiego Modelu Społecznego opierającego 
się na jednoczesnych staraniach o wzrost gospodarczy, odpowiedzialność 
społeczną i zrównoważony rozwój64. Takie deklaracje Komisji Europejskiej 
zdają się sugerować trzy bardziej generalne cele polityczne związane z przy-
szłościa polityki spójności. 

Po pierwsze jest to chęć wzmocnienia ideowego polityki spójności i uczy-
nienia z innowacji instrumentu budowania zjednoczonej Europy opierające-
go się na poszanowaniu przyrody i rozwoju społecznym, a nie tylko troszczą-
cego się o rozwój wspólnego rynku lub wzrost gospodarczy.

Po drugie jest to dążenie do wzmocnienia polityki spójności przez realiza-
cje celów dotychczas pomĳ anych lub traktowanych marginalnie w ramach 
tej polityki (np. związanych ze zmianami demografi cznymi lub klimatyczny-
mi). Są one związane z aktualną agendą polityczną w Unii i interesami wielu 
państw – w tym płatników netto do budżetu UE.

Po trzecie jest to związane z pragnieniem poszerzania zakresu stosowania 
innowacji w ramach polityki spójności i jej wykorzystywania do rozwiązy-
wania strategicznych problemów, przed którymi stanie zjednoczona Europa 
po roku 2013. Jest to również związane z narastającymi oczekiwaniami spo-
łecznymi, że Unia będzie bardziej skutecznie rozwiązywac konkretne proble-
my, a nie tylko dążyc do poprawy wskaźników wzrostu gospodarczego.

Wszystkie trzy cele Komisji Europejskiej mają głębokie uzasadnienie poli-
tyczne i prowadzą do wzmocnienia polityki spójności po roku 2013. Powinny 
być również wspierane przez polski rząd, o ile nie przeszkodzą realizacji za-
sadniczego priorytetu programowego, jakim powinno być osiąganie większej 
spójności w skali europejskiej w zakresie rozwoju innowacyjnej gospodarki. 
W obu komunikatach Komisji, tj. dotyczących wspierania innowacji oraz 

63. Grosse T. G., Innowacyjna gospodarka na peryferiach?, 2007.

64. Konkurencyjność europejskich regionów dzięki badaniom naukowym i innowacjom, s. 2.
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konkurencyjności regionalnej przez politykę spójności - przedstawiono także 
inne propozycje mające znaczenie dla debaty na temat przyszłości polityki 
spójności. Niektóre spośród nich zostały wymienione wcześniej w dokumen-
cie Komisji poświęconym realizacji strategii lizbońskiej przez politykę spój-
ności65. Dlatego przytaczam je w formie skrótowej66:

• Propozycję zwiększania kooperacji sieciowej zarówno wielopoziomowej 
(między instytucjami europejskimi, narodowymi i regionalnymi), jak rów-
nież w regionach. W szczególności odnosi się to do współpracy osrodków 
badawczych i uniwersyteckich, przedsiębiorstw i administracji publicznej 
(tzw. triple helix system). Komisja Europejska podkreśla również potrzebę 
zwiększania koordynacji między różnymi politykami europejskimi przy-
czyniającymi się do rozwoju innowacji. 

• Zwiekszanie strategicznego podejścia do działań innowacyjnych opierają-
cego się na wzajemnie ze sobą powiązanych dokumentach strategicznych 
europejskich, krajowych i regionalnych. Powinno to również zapewnić 
większą synergię między różnymi politykami unĳ nymi oraz krajowymi re-
alizowanymi w poszczególnych regionach.

• Wspieranie specjalizacji administracji publicznej w projektowaniu i pro-
wadzeniu działań innowacyjnych, w tym również wprowadzanie agencji 
regionalnych odpowiedzialnych za te zadania. 

• Zwiększenie jakości monitoringu i ewaluacji działań innowacyjnych w celu 
poprawy wartości dodanej projektów realizowanych w ramach polityki 
spójności, a także w trosce o zwiększanie synergii między różnymi instru-
mentami politycznymi. W tym kontekście Komisja Europejska proponuje 
m.in. podwyższenie wymogów dotyczących sprawozdawczości z realizacji 
polityki spójności. Wszystkie wymienione postulaty są zgodne z interesa-
mi polskimi i powinny być wykorzystane przy prezentowaniu polskiego 
stanowiska dotyczącego przyszłości polityki spójności.

4. Wnioski dla polskiego stanowiska na arenie unĳ nej

W niniejszej analizie przedstawiono elementy diagnozy rozwoju innowacyjnej 
gospodarki w Unii Europejskiej, w tym również sposób dotychczasowej reali-
zacji celów strategii lizbońskiej i stopnia wykorzystania instrumentów polityki 
spójności do wspierania innowacji.

Wszystkie dostępne analizy wyraźnie wskazują na to, że nowe państwa człon-
kowskie i ich regiony wyraźnie ustępują reszcie Europy pod względem rozwoju 

65. Realizacja strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia…

66. Por. Regions Delivering Innovation through Cohesion Policy…, s. 9.
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innowacyjnej gospodarki i podejmowania badań rozwojowych. Ponadto, odbie-
gają od krajów i regionów zachodnioeuropejskich pod względem zakresu reali-
zowania działań innowacyjnych w strategii lizbońskiej oraz przy wykorzystaniu 
funduszy strukturalnych. Takie wyniki skazują na konieczność zintensyfi ko-
wania działań polityk europejskich promujących innowacje w nowych krajach 
członkowskich. Obejmuje to również potrzebę wzmocnienia stopnia realizacji 
priorytetów ukierunkowanych na rozwój innowacji w strategii lizbońskiej.

Wyrównywanie poziomu rozwoju innowacyjnej gospodarki w Europie ma 
strategiczne znaczenie dla pomyślności całej Europy, a nie tylko słabiej roz-
wĳ ających się krajów. Stwarza bowiem szanse na trwały rozwój na obszarach 
problemowych. Bez takiej polityki obszary te będa wymagały znaczącej po-
mocy publicznej, w tym transferów o charakterze socjalnym i będa narażone 
na różnorodne problemy polityczne wynikające z trudnej sytuacji gospodar-
czo-społecznej. Rozwój innowacyjnej gospodarki na tych terenach podnosi 
konkurencyjność Europy, a także wyraźnie ukierunkowuje model rozwoju 
w stronę innowacji (a nie np. taniej siły roboczej lub zasobów naturalnych). Bez 
wsparcia polityki spójności trudno oczekiwać realizacji tego kierunku rozwoju, 
a także poprawy efektywności realizowania celów lizbońskich.

Stanowisko Polski w sprawie przyszłości polityki spójności wskazuje na wy-
soką wartość tej polityki, której realizacja przynosi widoczne efekty w sferze 
gospodarczej i społecznej w skali poszczególnych regionów, państw człon-
kowskich i całej UE67. Należy jednak podkreślić pozytywne doświadczenia 
polityki spójności w odniesieniu do stymulowania rozwoju gospodarki opartej 
na wiedzy. Fundusze strukturalne są istotnym sposobem mobilizowania fun-
duszy publicznych i prywatnych na działania innowacyjne i są z reguły pie-
rwszoplanowym zródłem fi nansowania takiego kierunku rozwoju w najsłabiej 
rozwĳ ających się regionach. Polityki krajowe (regionalne lub innowacyjne) nie 
wypełniają luki, w przypadku braku innowacyjnych działań fi nansowanych 
ze środków unĳ nych.

Ponadto, badania wyraźnie wskazują na to, że realizacja działań innowa-
cyjnych w słabiej rozwĳ ających się regionach nie powoduje trudności w ab-
sorpcji środków europejskich. Oba argumenty wspierają postulat zwiększe-
nia wsparcia ze strony omawianej polityki UE dla inwestycji RTDI także 
w słabiej rozwĳ ających się regionach zjednoczonej Europy.

Biorąc to pod uwage, podstawowym postulatem polskiego rządu powinno 
być skierowanie polityki spójności na cele osiągania większej spójności w ska-
li europejskiej w zakresie rozwoju innowacyjnej gospodarki. Takie podejście 

67. Stanowisko Rządu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie przyszłości Polityki Spójności Unii Europejskiej po 
2013 roku, MRR Warszawa, 30 stycznia 2008 r., pkt. 1, s. 2.
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poszerza i reinterpretuje traktatowe znaczenie tej polityki w odniesieniu 
do spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

Kładzie bowiem nacisk na innowacje, zarówno w zakresie budowania in-
nowacyjnej gospodarki, innowacyjnego społeczeństwa, jak również zintegro-
wanego podejścia do rozwoju terytorialnego mającego na celu wprowadzanie 
szeroko rozumianej innowacji.

Takie stanowisko byłoby zgodne z postulatem68 odejścia od „administracyj-
nego”, tj. ilościowego stosunku do polityki spójności, mającego na względzie 
głównie maksymalizowanie absorpcji funduszy europejskich. Warto zauwa-
żyć, że podobny postulat znalazł się już w polskim stanowisku dotyczącym 
przyszłości polityki spójności69. Zalecane byłoby natomiast podejście, które 
będzie jak najlepiej wykorzystywać pomoc Unii dla pobudzania rozwoju go-
spodarki opartej na wiedzy we wszystkich regionach.

Polskie stanowisko w sprawie przyszłości polityki spójności wskazuje 
na potrzebę większej koncentracji tej polityki na ograniczonej liczbie 
celów70. Jest to słuszny postulat, ale w świetle niniejszego artykułu po-
winien zostać doprecyzowany w kierunku silniejszego wspierania dzia-
łań innowacyjnych i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Ponadto, 
polskie stanowisko może wesprzeć postulat zwiększenia skali inwesty-
cji badawczo-rozwojowych (I wspierających innowacje) do 20% alokacji 
z funduszy strukturalnych. Jest to nawiązanie do rekomendacji jesien-
nego szczytu Rady Europejskiej w Hampton Court (2005), który zalecił 
państwom członkowskim, aby dobrowolnie zaplanowały taki poziom 
wydatków w ramach dostępnych funduszy strukturalnych na cele inno-
wacyjne. Warto zauważyć, że w obecnym stanowisku rządu tylko jeden 
raz71 (sic!) mówi się o zwiększaniu potencjału innowacyjności polity-
ki spójności, ale nie w formie postulatu na przyszłość tylko wskazania 
na doświadczenia tej polityki.

W stanowisku Polski słusznie wskazano, że polityka spójności stała się 
kluczowym instrumentem osiągania celów strategii lizbońskiej72. War-
to jednak pamiętać, że nie wszystkie cele tej strategii w równym stopniu 
służa pobudzaniu innowacji, a zwłaszcza nie wszystkie wspierają rozwój 
innowacyjnej gospodarki. Dlatego postulat większej koncentracji może 

68. Energising Europe’s Knowledge Triangle of Research, Education and Innovation through the Structural 
Funds, p. 11.

69. Stanowisko Rządu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie przyszłości Polityki Spójności Unii Europejskiej po 
2013 roku, pkt. 11, s. 5.

70. Ibidem, pkt. 7, s. 3.

71. Ibidem, pkt. 1, s. 2

72. Ibidem, pkt. 2, s. 2.
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dotyczyć także samej strategii lizbońskiej. Zwłaszcza tego, aby wskaźni-
ki zaawansowania realizowania celów lizbońskich precyzyjnie oddawały 
poziom budowania innowacyjnej gospodarki, a nie służyły maskowaniu 
rzeczywistości (a więc głównie marketingowi politycznemu). 

Wsród dokumentów europejskich ujawnia się tendencja do różnicowania 
między instrumentami wsparcia polityki spójności w regionach najlepiej i sła-
biej rozwĳ ających się. W tych pierwszych, z uwagi na ich wyższy potencjał 
naukowo-badawczy proponuje się zwiększyć pomoc dla rozwoju innowacji 
technologicznych, wsparcia rozwoju regionalnych klastrów technologicznych 
i poszukiwania sciślejszej synergii działań z programami ramowymi. Nato-
miast w tej drugiej kategorii regionów nacisk położono na rozwój innowacji 
nie-technologicznych, zwłaszcza w tradycyjnych dziedzinach gospodarki po-
wiązanych z rolnictwem, leśnictwem, turystyka itp. Ponadto proponuje się 
silniejszy rozwój inwestycji lizbońskich, które jednak w niewystarczającym 
stopniu przyczyniają się do rozwoju innowacyjnej gospodarki. Jak się wydaje, 
tego typu podział byłby długofalowo niewystarczającym sposobem wspie-
rania rozwoju w słabszych krajach i regionach Unii, zwłaszcza nowych kra-
jach członkowskich. Inwestycje nie-technologiczne nie powinny zastępować, 
ale uzupełniać działania związane z rozwojem nowych technologii i badań 
rozwojowych. Oczywiście w słabiej rozwĳ ających się krajach podstawowym 
problemem jest niski potencjał do realizowania bardziej ambitnych zadań 
technologicznych. Dlatego lepszym rozwiązaniem jest działanie dwutorowe, 
a więc wspieranie w tych krajach i regionach jednocześnie rozwoju innowa-
cyjności nie-technologicznej, jak również stopniowe budowanie potencjału 
badawczo-rozwojowego, który perspektywicznie pozwoli na podejmowanie 
działań w zakresie nowych technologii i badań rozwojowych.

Polski rząd powinien dążyć do wzmocnienia tych propozycji Komisji Euro-
pejskiej i ekspertów unĳ nych, które kładą nacisk na budowanie nowego poten-
cjału dla rozwoju innowacyjnej gospodarki w regionach słabiej rozwĳ ających 
się, umożliwiajacego w perspektywie strategicznej rozwój badań i nowych 
technologii, a także stopniowe włączanie się do europejskich programów 
ramowych73. Do takich propozycji należy zaliczyć m.in. silniejsze wsparcie 
w tych regionach dla rozwoju infrastruktury badawczo-naukowej, a także 
jej powiązanie z infrastrukturą o znaczeniu europejskim lub uczestniczącą 
w badaniach fi nansowanych z budżetu Unii (np. z europejskimi centrami do-
skonałości)74. Podobną rekomendacją jest rozwój powiazań kooperacyjnych, 
które będą łączyły platformy technologiczne powstające na poziomie regio-

73. Konkurencyjność europejskich regionów dzięki badaniom naukowym i innowacjom, s. 3-6.

74. Guidelines on Coordinating the Research Framework Programme and the Structural Funds…, p. 20-21.
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nalnym z najbardziej konkurencyjnymi i nowoczesnymi platformami euro-
pejskimi75. Warto również poprzeć propozycję wzmacniania regionalnych 
klastrów innowacji, w przypadku regionów słabszych na przykład w formule 
pilotażowej76.

Stanowisko polskiego rządu wskazuje na potrzebę lepszego wykorzystania 
w przyszłości regionalnych potencjałów rozwoju77. Jak się wydaje takie po-
dejście jest niewystarczające. Oprócz tego należy podejmować starania aby 
dywersyfi kować strategiczne zasoby w regionach (zwłaszcza problemowych 
lub najsłabiej rozwĳ ających się), a więc wspierać budowę nowego potencjału 
rozwojowego w tych regionach78. Podejście innowacyjne do polityki spójności 
może ją wzmocnić zarówno ideowo, jak również politycznie. Może uczynić 
z niej instrument budowania zjednoczonej Europy nie tylko w oparciu o roz-
wój nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki, ale również w trosce o posza-
nowanie przyrody i rozwoju społecznego. Może przyczynić się do bardziej 
skutecznego rozwiązywania problemów społecznych, co jest korzystne 
zarówno dla społecznego odbioru integracji europejskiej, ale również dla 
państw mających największy wpływ na decyzje Unii.

Przykładem takiego problemu jest poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań 
w zakresie energetyki. Będą one mogły z jednej strony wychodzić naprzeciwko 
wzrastającym potrzebom energetycznym gospodarki unĳ nej, z drugiej będą 
uwzględniać wymogi ochrony środowiska, a z trzeciej – mogą podwyższać 
bezpieczeństwo energetyczne krajów europejskich, m.in. poprzez zmniej-
szanie zależności od zewnetrznych dostaw tradycyjnych surowców. Polityka 
spójności może również zmniejszyć koszty dostosowania Polski do wymo-
gów pakietu regulacji unĳ nych odpowiadających na zmiany klimatyczne. 

Wspomniany kierunek działań jest także zgodny z kierunkiem ewolucji 
celów odnowionej strategii lizbońskiej (na lata 2008-2010). Warto więc wy-
korzystać zainteresowanie Unii problemami dotyczącymi energetyki i odpo-
wiednio ukierunkować realizację celów lizbońskich. Włączenie się polityki 
spójności w tego typu działania innowacyjne (zarówno na poziomie poszu-
kiwania nowych technologii energetycznych, jak również ich uruchamiania 
w gospodarce) – leży w polskich interesach, a więc należy dążyć do tego, aby 
mogły być realizowane także w polskich regionach po roku 2013. Na margi-

75. Synergies between the EU 7th Research Framework Programme, the Competitiveness and Innovation Fra-
mework Programme and the Structural Funds, p. 42-43.

76. Strategic Evaluation on Innovation and the knowledge based economy in relation to the Structural and Cohe-
sion Funds, for the programming period 2007-2013, Country report: Poland, p. 41-43.

77. Stanowisko Rządu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie przyszłości Polityki Spójności Unii Europejskiej po 
2013 roku, pkt. 7, s. 3.

78. Por. rozwinięcie teoretyczne tej koncepcji: Grosse T. G., Innowacyjna gospodarka na peryferiach?, 
2007.
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nesie warto zauważyć, że polityka polskiego rządu powinna uwzględnić również 
inną tendencję polityczną odnowionej strategii lizbońskiej, jaką jest silniejsze 
kształtowanie działań zewnętrznych. W tym kontekście istotne znaczenie ma 
dążenie do odblokowania barier w handlu z Rosją. Ponadto, należałoby grun-
townie przeanalizować inne interesy handlowe polskiej gospodarki i bardziej 
aktywnie prezentować je na forum europejskim.

Propozycje dotyczące przyszłości polityki spójności obejmują poszukiwa-
nie innowacyjnych rozwiązań w zakresie problemów demografi cznych oraz 
wzrostu imigracji spoza obszaru Unii. Włączenie tych priorytetów do poli-
tyki spójności ma uzasadnienie polityczne i może prowadzić do jej wzmoc-
nienia po roku 2013. Mogą więc być również wspierane przez polski rząd, 
o ile nie przeszkodzą realizacji zasadniczego priorytetu programowego, ja-
kim powinno być osiąganie większej spójności w skali europejskiej w zakresie 
rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Ponadto stanowisko polskiego rządu może wesprzeć niektóre wcześniej 
omówione propozycje Komisji Europejskiej i ekspertów unĳ nych odnoszące 
się do przyszłej polityki spójności. Wsród nich warto wymienić następujące 
postulaty:

• Zwiększanie specjalizacji poszczególnych programów operacyjnych w za-
leżności od lokalnych uwarunkowań i kierunków strategii rozwojowych. 
Istotne znaczenie ma zwłaszcza zintegrowane podejście do poszczególnych 
priorytetów pod kątem wszechstronnego promowania innowacji. Obok 
wspierania regionalnych klastrów o określonym profi lu działań innowa-
cyjnych ciekawym postulatem jest wyodrębnienie sztandarowego projektu 
inwestycyjnego, który będzie obrazował najważniejszy kierunek rozwoju 
regionalnego i stanie się inwestycją kształtujacą wizerunek regionu79.

• Zwiększanie koordynacji między różnymi instrumentami wspierającymi 
innowacje. Chodzi o powiązanie zarówno różnych polityk europejskich, 
jak również polityk unĳ nych z krajowymi, a także polityk rządu central-
nego i regionów80. W szczególności istotne znaczenie mają powiązania 
instytucjonalne między Narodowym Systemem Innowacji a Regional-
nymi Systemami Innowacji. Zarówno Komisja Europejska, jak i unĳ ni 
eksperci zwracają uwagę na potrzebę wspierania rozwoju sieci koopera-
cyjnych między różnymi instytucjami (triple helix system) i na różnych 
poziomach (multilevel governance). 

79. Energising Europe’s Knowledge Triangle of Research, Education and Innovation through the Structural 
Funds, p. 12-13.

80. Te propozycje zostały już w dużym stopniu uwzględnione w polskim stanowisku: Stanowisko Rzą-
du Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie przyszłości Polityki Spójności Unii Europejskiej po 2013 
roku, pkt. 8, s. 4.



Dr Tomasz Grzegorz Grosse

198

• Ograniczenia ciężarów administracyjnych związanych z prowadzeniem 
inwestycji z funduszy strukturalnych, w tym wprowadzanie ułatwień 
ze strony urzędników i minimalizowanie formalności biurokratycznych. 
Jest to zgodne z proponowanymi kierunkami działań odnowionej stra-
tegii lizbońskiej. Ponadto, zalecane jest wzmacnianie zdolności urzęd-
niczych do efektywnego obsługiwania programów specjalizujących się 
w działaniach badawczych i aplikowaniu innowacji. Duże znaczenie ma 
również rozwijanie umiejętności monitoringu i ewaluacji programów 
inwestycyjnych (o którym wspomina już polskie stanowisko81). Cieka-
wą propozycją jest zmniejszenie obowiązkowego wkładu własnego be-
neficjentów (także przedsiebiorców) w finansowanie projektu, nawet 
do 10% wartości inwestycji82. 

• Wspieranie zarówno podaży, jak i popytu na innowacje. Chodzi o roz-
wĳ anie zarówno działań tworzących potencjał badawczy określonych in-
stytucji lub fi nansujących same badania, jak również wspieranie aplika-
cji badań w przedsiębiorstwach, wzmacnianie potencjału absorpcyjnego 
przedsiębiorstw, kreowanie rozwoju nowych fi rm itp. Należy pamiętać, 
że problemem polityki spójności jest m.in. zaniedbywanie strony popyto-
wej, a zwłaszcza niewystarczający stopień wspierania rozwoju innowacji 
w przedsiębiorstwach. 
Fundusze strukturalne niezbyt efektywnie wzmacniają także kooperację 

między instytucjami naukowymi i przedsiębiorstwami oraz koordynację mię-
dzy etapem kreowania wiedzy i jej komercjalizacją. Na zakończenie warto 
odnieść się do elementów diagnozy sytuacji w nowych krajach członkowskich, 
dokonanej przez Komisje Europejską przy okazji planowania zmian w odno-
wionej strategii lizbońskiej. W komunikacie Komisji Europejskiej83 pojawia 
się informacja o „pewnym zmęczeniu reformami” w niektórych krajach, które 
notują zwiększenie defi cytu na rachunku bieżącym, wzrastające zadłużenie 
gospodarstw domowych oraz gwałtowny wzrost cen nieruchomości. Polityka 
spójności może przynajmniej częściowo pomóc tym krajom uporać się z tymi 
problemami. Na przykład może wesprzeć działania stymulujace rozwój miesz-
kalnictwa komunalnego, co mogłoby zwiększyć podaż mieszkań i oddziaływać 
na zmniejszenie cen na rynku nieruchomości. Jednocześnie miałoby to duże 
znaczenie dla rozwoju miast, co jest nieodzownym warunkiem dla kształtowa-
nia procesów rozwojowych w Polsce. 

81. Por. Stanowisko Rządu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie przyszłości Polityki Spójności Unii Eu-
ropejskiej po 2013 roku, pkt. 11, s. 5.

82. Energising Europe’s Knowledge Triangle of Research, Education and Innovation through the Structural 
Funds, p. 3.

83. Por. Sprawozdanie strategiczne na temat odnowionej strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia: rozpoczęcie nowego etapu (2008-2010), s. 6.
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scenariusz pesymistyczny

1.

Przygotowując każdy scenariusz wydarzeń dotyczący przyszłości, nale-
ży wziąć pod uwagę realne dane wyjściowe – regulacje prawne, opis stanu 
wyjściowego, obserwowane trendy rozwojowe czy przeszkody. Istnieje jed-
no ograniczenie prawidłowości każdej prognozy czy scenariusza wydarzeń 
przyszłych – nieprzewidywalne zmienne, np. zmiana prawa, wpływ czynni-
ków zewnętrznych (dla przykładu: wydarzenia z 11.09.01 zniszczyły niemal 
wszystkie scenariusze gospodarcze i polityczne opracowane wcześniej zarów-
no dla USA jak i całego świata).

Każdy scenariusz jest więc wartościowy wtedy, gdy pokazuje negatywny 
wpływ obecnie obowiązujących zasad działania na przyszłość i może być 
wówczas narzędziem pozwalającym czy to politykom, czy też zarządom 
korporacji czy też innych organizacji na ustanowienie „reguł gry”, zasad po-
zwalających na maksymalizowanie efektu pozytywnego działania państwa, 
regionu, miasta czy korporacji, fundacji czy też stowarzyszenia.

2. „Stan posiadania” Polski na połowę roku 2008

a) pozycja wyjściowa z roku 1989
Pozycję wyjściową Polski w 1989 roku z punktu widzenia zasadniczego te-
matu opracowania można opisać w skrócie jednym zdaniem – utrata 50 lat 
(1939-1989) normalnego rozwoju, który był możliwy w państwach zachod-
niej Europy przez 45 lat. Przy ocenie pozycji gospodarczej, ale i cywilizacyjnej 
warto porównać wskaźniki, dla przykładu dla Hiszpanii czy Włoch (a więc 
państw, które w latach 30. XX wieku znajdowały się na porównywalnym z Pol-
ską poziomie cywilizacyjnym, gospodarczym, technologicznym) z polskimi 
wskaźnikami w roku 1989. Opóźnienia technologiczne są możliwe do nad-
robienia tylko  w niektórych dziedzinach (np. telefonii komórkowej, w której 
możliwe było w Polsce przeskoczyć kilka wcześniejszych etapów rozwoju, czyli 
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wykorzystać „rentę opóźnienia”), ale opóźnienia cywilizacyjnego i np. de-
strukcji, jaką poprzedni system wykonał niszcząc indywidualne postawy 
przedsiębiorcze i ucząc postaw roszczeniowych i bierności, nadrobić się 
nie da.
 Według autora największym oszustwem władzy komunistycznej w Pol-
sce było wmówienie Polakom, że zdobyczą socjalizmu w Polsce było wy-
kształcone polskie społeczeństwo. I co się okazało w 1989 roku – że mamy 
strukturę społeczną nieprzystosowaną do wyzwań lat nadchodzących – 
rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, budowy społeczeństwa informa-
cyjnego. Nasycenie kadrami z wykształceniem wyższym było w Polsce 
przed 1990 rokiem jednym z najniższych w Europie, a wskaźniki osób 
posiadających wykształcenie ogólne średnie, odsetek osób studiujących  
były bardzo niskie. 
 Anachroniczna była także struktura polskiej gospodarki – dominująca 
pozycja przemysłu ciężkiego i surowcowego, brak zdrowych zasad kon-
kurowania, brak wolnego rynku, blokady tworzenia przedsiębiorstw pry-
watnych – wszystko to powodowało, że nie było szans konkurowania z go-
spodarką światową. Także z punktu widzenia infrastruktury gospodarczej 
lata 1939-1989 można uznać za lata w dużej mierze stracone. 
 Ale patrząc z perspektywy czerwca 2008, trzeba też powiedzieć so-
bie – od wyborów w czerwcu 1989 roku mija 19 lat i szkoda już czasu, 
aby nasze obecne słabości tłumaczyć wciąż poprzez dziedzictwo cza-
sów komunistycznych.
 Piszącemu ten tekst narzuca się refl eksja, że od 1989 minęło już nie-
mal tyle lat, ile miała do dyspozycji II Rzeczpospolita, a odliczając jeszcze 
rok na wojnę z bolszewikami, to mieliśmy dokładnie tyle samo lat. Nie-
stety porównanie dokonań II i III Rzeczpospolitej zdecydowanie wypada 
na niekorzyść nas – współczesnych – wystarczy wspomnieć dzieło integra-
cji ziem z trzech zaborów, budowę Gdyni, COP-u.

b) gospodarka Polska roku 2008 z perspektywy potrzeby zwiększenia 
kreatywności i innowacyjności
Poniżej przedstawiono 7 głównych, zdaniem autora, czynników stwarzają-
cych silne przeszkody przed zwiększeniem kreatywności i innowacyjności 
polskiej gospodarki.
I. Syndrom zachłyśnięcia się polityków, wielu ekspertów, publicystów szybkim, 

ale ograniczonym wzrostem gospodarki prywatnej pierwszego etapu trans-
formacji. Wówczas wystarczyło usunąć największe ograniczenia, zakazy 
itp., aby rozwój nowej gospodarki prywatnej, szczególnie handlu, był bardzo 
szybki i bardzo widoczny, spektakularny. Wystarczy przytoczyć widok bły-
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skawicznie zapełniających się „półek sklepowych”. Trzeba pamiętać jednak, 
że ten wzrost był ograniczony, „płytki”, bo niemal bezinwestycyjny. Rozwój 
fi rm technologicznych jest teraz znacznie trudniejszy i kosztochłonny.

II. Rozwój gospodarczy w Polsce w latach 90. XX wieku i w latach dwu-
tysięcznych był w dużej mierze stymulowany inwestycjami kapitału 
zagranicznego lub przejęciami przedsiębiorstw państwowych i polegał  
w ogromnej większości przypadków na transferze do Polski gotowych 
rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych. Takie 
rozwiązanie było niezbędne i potrzebne, jednak były to tzw. innowacje 
nietechnologiczne polegające na przenoszeniu gotowych rozwiązań, 
które powstawały wcześniej  i poza Polską.

III. Bardzo często wejście zagranicznych inwestorów do dawnych przed-
siębiorstw państwowych wiązało się z likwidacją istniejącego w nich 
zaplecza badawczego (laboratoriów, zakładowych ośrodków badawczo-
-rozwojowych), gdyż inwestorzy posiadali już własne centra badawcze 
zlokalizowane często blisko siedzib korporacji. Dopiero ostatnio poja-
wia się proces lokowania w Polsce korporacyjnych centrów badawczych 
(np. Motoroli w Krakowie).

IV. W całym okresie po 1989 roku nie udało się polskim rządom wprowa-
dzić rozwiązań prawnych i podatkowych, które skłaniałyby przedsię-
biorstwo do inwestowania w działania proinnowacyjne czy też zachęcały 
do współpracy z uczelniami, instytucjami badawczymi i do wdrażania 
osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej. Wina jest oczywiście 
także po stronie naukowców  i przedsiębiorców. Zdecydowana większość 
małych i średnich przedsiębiorstw to fi rmy prowadzące prostą działal-
ność handlową czy usługową, w których miejsca na innowacje nie ma, 
lub jest go niewiele. Natomiast przedsiębiorcy, którzy potrzebowali 
nowych technologii skarżą się, że ze strony uczelni, instytutów nie ma 
zainteresowania współpracą, a jak pojawiają się propozycje współpracy, 
to czas oczekiwania na efekty jest stanowczo za długi.

V. Jedną z cech polskiej gospodarki jest obecnie silne uzależnienie od ka-
pitału zagranicznego – aż 70% polskiego eksportu pochodzi z fi rm 
z udziałem kapitału zagranicznego. Korporacje międzynarodowe czy 
też przedsiębiorcy zagraniczni tworząc fi rmy produkujące w Polsce 
pozostawiają swoje ośrodki badawczo-rozwojowe tam gdzie wcześniej 
istniały. Bardzo rzadko w ślad za decyzją o uruchomieniu produk-
cji w Polsce szła następnie decyzja o tworzeniu ośrodka badawczego 
czy centrów inżynierskich. Firmy z udziałem kapitału zagranicznego 
korzystają oczywiście z rezultatów badań i nowych innowacji osiąga-
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nych  w korporacyjnych centrach badawczych, ale patrząc z perspek-
tywy długoterminowego rozwoju polskiej gospodarki i zestawiając ją 
z obecną tendencją przenoszenia centrów produkcyjnych do lokaliza-
cji gwarantujących maksymalizację zysku, trudno zakładać, że import 
osiągnięć i innowacji do Polski  poprzez wewnętrzne kanały korpora-
cyjne zapewni naszej gospodarce trwałą innowacyjność.

VI. Jednym z istotnych elementów długotrwałego rozwoju gospodarczego 
i wzrostu PKB w danym kraju jest rozwój fi rm rodzinnych. Firmy ta-
kie z naturalnych powodów są mocniej związane z miejscem powsta-
wania fi rmy (zwykle jest to miasto, w którym mieszka przedsiębiorca 
zakładający fi rmę). Przedsiębiorca nawet przy rozwinięciu produkcji 
czy usług do dużej skali i tworzeniu nowych fabryk pozostawia cen-
trum zysku i tworzy własny ośrodek badań czy biuro inżynierskie 
w miejscu zamieszkania. Rozwój fi rm rodzinnych, z punktu widzenia 
długoterminowej strategii państwa, powinien być wspierany tak moc-
no jak to jest możliwe. Analizując sektor fi rm rodzinnych w Polsce 
można zauważyć, że żaden polski rząd po 1989 roku nawet nie za-
uważył istnienia tego typu sektora i jego wpływu na długoterminowy 
rozwój gospodarczy.

VII. W dojrzałych gospodarczo państwach istnieje silny i składający się 
z bardzo różnorodnych instytucji sektor transferu wiedzy, techno-
logii i innowacji z nauki do przedsiębiorstw. Są to: agencje rządo-
we, instytucje prywatne, ale tworzone przy udziale środków pu-
blicznych, instytuty badawczo-wdrożeniowe, parki technologiczne, 
fundusze wysokiego ryzyka, izby gospodarcze, inkubatory i inne 
formy organizacyjne (np. fundacje), w które państwo stale inwe-
stuje środki publiczne, nie oczekując natychmiastowych efektów, 
ale tworząc „tkankę innowacji”, która w dłuższej perspektywie za-
pewnia chłonność gospodarki na innowację i kreuje stabilny roz-
wój gospodarczy. Sektor transferu wiedzy, technologii, innowacji 
staje się kluczowym czynnikiem w przypadku rozwoju gospodarki 
opartej na wiedzy. Analizując przykłady pozytywne europejskich 
gospodarek (np. w Wielkiej Brytanii, Szwecji czy Finlandii) oraz 
rozmawiając z naszymi potencjalnymi partnerami działającymi 
w tym obszarze, niemal zawsze na początku można spotkać pu-
bliczne pieniądze, bez których większość instytucji by nie powsta-
ła. Nawet najbardziej spektakularne sukcesy korporacji prywatnych 
– dla przykładu NOKIA i jej wpływ na innowacyjność całej fińskiej 
gospodarki zawierają na początku istnienia ślady świadomej pozy-
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tywnej interwencji państwa. W Polsce, praktycznie dopiero teraz, 
po roku 2006, zaczyna być tworzony sektor transferu W+T+I przy 
zaangażowaniu środków z programów operacyjnych, ale wciąż po-
trzeba świadomej i konsekwentnej interwencji państwa, a szczegól-
nie konieczność partnerstwa publiczno-prywatnego wśród polity-
ków budzi niechęć  i niezrozumienie.

 Podsumowując powyższe, Polska gospodarka charakteryzuje się 
obecnie:
a) bardzo niskim wskaźnikiem innowacyjności,
b) bardzo niskim wskaźnikiem kapitału intelektualnego.
Niedostrzeganie tych faktów lub naiwna wiara, że wolny rynek wy-
musi w następnych latach wzrost innowacyjności gospodarki stawia 
bardzo złą ocenę polskim politykom.

c) Polska nauka i szkolnictwo wyższe z perspektywy zwiększenia kre-
atywności i innowacyjności

Autor uważa, że istnieje przynajmniej 9 przyczyn, dla których polskie in-
stytucje naukowe i szkoły wyższe nie wykorzystują swojego potencjału i moż-
liwości dla zwiększenia kreatywności i innowacyjności polskiej gospodarki.

Przyczyna I: Środowisko akademickie po 1989 roku zostało pozostawio-
ne samo sobie, przy uzyskaniu poprzez ustawę z 1990 roku pełnej (chyba 
najszerszej w Europie) autonomii. Efektem tego było swoiste zachłyśnięcie 
się wolnością i zajęcie się tym, co było bardzo potrzebne, ale i najłatwiejsze 
(zarazem przynoszące szybko duże pieniądze), to znaczy kształceniem coraz 
liczniejszych roczników studentów, głównie zaocznych (w uczelniach pań-
stwowych oraz w coraz liczniej powstających uczelniach niepaństwowych),  
natomiast badania naukowe, szczególnie ich aplikacje do gospodarki, zosta-
wiając nielicznym fanatykom.

Przyczyna II:  Jeżeli analizuje się sytuację szkolnictwa wyższego w Pol-
sce po 1990 roku, to trudno dostrzec jakiś ślad systemowych działań. Cały 
sektor państwowych instytucji badawczych pozostał bez zmian, bez prób 
przystosowania go do wsparcia gospodarki wolnorynkowej (pozostały i uzy-
skiwały środki publiczne liczne instytuty branżowe i OBR-y, które w nowej 
rzeczywistości nie były nikomu, poza pracownikami, potrzebne). Działanie 
(systemowe!), które polegało na tworzeniu państwowych wyższych szkół za-
wodowych na początku w miastach, które traciły status województwa w 1998 
roku, a później także w następnych kilkunastu miastach, które miały wpły-
wowych posłów potrafi ących wymusić decyzje ministerialne) było zdaniem 
autora opracowania bezsensowne, bo te PWZZ powstawały tuż przed okresem, 
w którym roczniki niżu demografi cznego wchodzić miały do szkół wyższych. 
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Te uczelnie za następnych kilka lat będą miały rosnące kłopoty z zapewnie-
niem wystarczającej liczby kandydatów na studia. PWZZ stały się powszech-
nie miejscem „dorabiania” dla tych pracowników dużych uczelni akademic-
kich z sąsiednich miast wojewódzkich, którzy nie znaleźli zatrudnienia 
w uczelniach niepaństwowych, a w tej sytuacji nie da się tworzyć stabilnych 
instytucji.

Pierwszą, bardziej dojrzałą próbę reformy systemowej podjął na początku 
2008 roku rząd Donalda Tuska, a przedstawienie przez Minister Barbarę 
Kudrycką założeń reformy zostało przez zdecydowaną większość środowiska 
akademickiego przyjęte jako zamach na autonomię akademicką. 

Ustawy dotyczące szkolnictwa wyższego i instytucji naukowych, nie licząc 
ustawy z 1990 roku, zawsze były pisane przez przedstawicieli środowiska 
akademickiego i reprezentowały głównie interesy tego środowiska, a nie dłu-
goterminowy interes państwa.

Przyczyna III: Po systemie socjalistycznym Polska odziedziczyła duże roz-
drobnienie instytucjonalne instytucji akademickich, co oprócz skutków ze-
wnętrznych (trudno konkurować na światowych listach rankingowych nawet, 
UJ czy UW z pozbawionym wydziałów technicznych czy też medycznych 
i artystycznych) przynosi obniżoną efektywność użycia środków publicznych 
na badania naukowe czy też utrudnia efektywne zarządzanie B+R.

Przyczyna IV: Nie istnieje praktycznie, a oceniając sprawę bardzo optymi-
stycznie jest bardzo słaby sektor określany zwykle jako „otoczenie biznesu”, 
który dla potrzeb tej publikacji należałoby nazwać sektorem „otoczenia uni-
wersytetu”. W dojrzałych państwach rozwĳ ających gospodarkę opartą na wie-
dzy sektor ten zapewnia skuteczny transfer wiedzy, technologii  i innowacji 
z nauki do gospodarki oraz buduje personalne więzy pomiędzy uczonymi 
a pracownikami instytucji pośredniczących (np. spin-off-ami). Co istotne jesz-
cze niedawno, kilka lat temu władze uniwersytetów, politechnik, PAN-u czy 
innych instytucji naukowych wskazywali, że tworzenie takich instytucji po-
średniczących nie jest ich zadaniem. Obecnie, dzięki m.in. środkom z fun-
duszy strukturalnych pojawia się zainteresowanie tematem, ale do prawdzi-
wych rezultatów jest bardzo daleko.  

Przyczyna V: Polskie rozwiązania systemowe zapewniające gwaran-
cję zatrudnienia (aż do przejścia na emeryturę) w państwowych uczel-
niach i instytutach naukowych pracowników naukowo-dydaktycznych 
po habilitacji, w połączeniu z brakiem uzależnienia osobistych wyna-
grodzeń do uzyskiwanych wyników badań naukowych i wdrażania ich 
do praktyki gospodarczej, z oczywistych względów osłabiają osobistą 
motywację wielu pracowników.
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Przyczyna VI:  W polskim środowisku akademickim brak jest zwy-
czaju przechodzenia najzdolniejszych pracowników z firm do pra-
cy w uczelni czy w instytucie badawczym na kilka lat, także odwrot-
nie – przejście pracownika naukowego do korporacji gospodarczej jest 
praktycznie nieodwracalne. Nie ma też obyczaju (dość powszechnego 
w USA) przechodzenia do pracy w uczelniach topmenedżerów po ukoń-
czeniu przez nich około 50 lat. Tacy ludzie znający świetnie swoje śro-
dowisko zawodowe i najbardziej aktualne potrzeby korporacji mogą być 
świetnymi szefami zespołów badawczych zapewniającymi skuteczny 
transfer W+T+I. Obyczajowe związanie w Polsce wyższych stanowisk 
kierowniczych w uczelniach i instytucjach bankowych wyłącznie z oso-
bami posiadającymi tytuły naukowe praktycznie uniemożliwia efektyw-
ne wykorzystanie praktyków gospodarczych.

Przyczyna VII: Powolność kariery akademickiej w Polsce, obyczajo-
we związanie niezależności badawczej z tytułem doktora habilitowa-
nego oznacza, że samodzielność badawczą pracownik naukowy zysku-
je po 15-20 latach pracy. Jego rówieśnicy w biznesie w tym wieku mogą 
być już szefami dużych korporacji. W wielu przypadkach zdarza się 
w instytucjach badawczych zablokowanie ścieżki kariery na 20-30 lat., 
tzn. do momentu przejścia szefa na emeryturę. Powoduje to, że część 
uzdolnionych, młodych osób – potencjalnych naukowców rezygnuje 
ze ścieżki kariery naukowej wybierając pracę w firmach, zapewniającą 
lepsze wynagrodzenie i możliwość szybkiego awansu zawodowego.

Przyczyna VIII: Obecne rozwiązania systemowe, dystans (wzrasta-
jący), który dzieli najlepsze polskie uczelnie od uniwersytetów klasy 
światowej, powoduje, że wielu niezwykle uzdolnionych młodych na-
ukowców, a ostatnio także szybko wzrastająca liczba najzdolniejszych 
kandydatów na studia, decyduje się na wyjazd za granicę i podję-
cie studiów czy pracy naukowej w czołowych uniwersytetach świata. 
W takich przypadkach powrót do Polski jest bardzo rzadki. 

Przyczyna IX: Brak jest mechanizmów (z powodzeniem stosowa-
nych w przeszłości przez państwa chcące nadrobić opóźnienia tech-
nologiczne i wzmocnić swoje uniwersytety, np. przez Koreę Południo-
wą) zachęcających uczonych Polaków i polskiego pochodzenia pracu-
jących  w renomowanych uniwersytetach zagranicznych do podjęcia 
pracy w Polsce w instytutach badawczych lub uniwersytetach. Jedną 
z przeszkód jest tytuł doktora habilitowanego, nieznany w większości 
państw świata, ale jeszcze większą jest niechęć środowiska i jego per-
sonalne „zamknięcie” na osoby „z zewnątrz” .
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3. Zaniechania i błędy rządowe z perspektywy 
zwiększenia kreatywności i innowacyjności 

Błąd i zaniechanie pierwsze: praktycznie od 1989 roku brak jest wśród po-
lityków myślenia strategicznego wykraczającego poza perspektywę najbliż-
szych wyborów do parlamentu. Jeżeli zdarzyły się, lub zdarzają inicjatywy 
wychodzące poza jedną kadencję, to były i są one pomĳ ane przez kolejne eki-
py rządowe. W ciągu blisko 20 lat nie powstał  w Polsce ani jeden think-tank, 
ufundowany z pieniędzy publicznych, a następnie sprywatyzowany, którego 
celem byłoby analizowanie trendów światowych  i wypracowanie projektów 
rozwojowych dla Polski. Obecnie bardzo często słyszy się wśród polityków 
opinie, że ten wymiar długodystansowy zapewni Polsce „Bruksela” oraz na-
rastające procesy globalizacyjne. 

Zaniechanie drugie: Naiwna wiara polityków z okresu przełomu 1989 i po-
czątku lat 90., że środowisko akademickie pozostawione samo sobie szyb-
ko dostosuje się do nowych warunków, reformując instytucje i ustanawiając 
proinnowacyjne reguły postępowania. W latach następnych, gdy okazało 
się, że interes (krótkoterminowy) środowiska jest znacznie silniejszy niż 
myślenie kategoriami interesu państwa, tę naiwną wiarę zastąpił strach po-
lityków przed wymuszeniem reformy spowodowany faktem, że przewidywa-
no, iż większość tego bardzo opiniotwórczego środowiska wystąpi przeciw-
ko zmianom. W efekcie rządy przez wiele lat ograniczały wzrost wydatków 
na B+R, mając świadomość, że przy niezmienionym systemie fi nansowania 
i organizacji dodatkowe środki będą zmarnowane.

Błąd drugi: Naiwne przekonanie polityków, że zewnętrzni inwestorzy wno-
sząc nowe, własne technologie do polskich przedsiębiorstw wymuszą na oto-
czeniu tych fi rm wzrost innowacyjności i wzrost zapotrzebowania na nowe 
technologie.

Błąd trzeci: Brak jest w polskim prawie podatkowym skutecznych mecha-
nizmów podatkowych zachęcających przedsiębiorców i inwestorów zagra-
nicznych do współpracy z polskimi instytucjami naukowymi czy zachęcają-
cych do tworzenia własnych ośrodków badawczych w fi rmach.

Zaniechanie trzecie: Żaden z dotychczasowych działających rządów nie 
zauważył rozwoju w świecie gospodarki opartej na wiedzy i szansy, jaką 
to stwarza dla Polski. Pierwsze pozytywne sygnały w tej sprawie można za-
uważyć obecnie w wypowiedziach Ministra Michała Boniego i działaniach 
Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego Profesor Barbary Kudryckiej.

Błąd czwarty (i narastające zagrożenie):  Bardzo słabe (a czasami wręcz 
dramatycznie słabe) jest przygotowanie administracji publicznej do spraw-
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nej absorpcji środków UE przeznaczonych na fundusze strukturalne i bar-
dzo słabe jest zarządzanie programami operacyjnymi i EFS. Opóźnienia już 
wynoszą 18 miesięcy i nieprawdziwą jest opinia, że to opóźnienie zostanie 
nadrobione – w gospodarce, a także w nauce czas ma swoją cenę (i to czasa-
mi bardzo wysoką) i przesunięcie realizacji niektórych projektów o 2, a nawet 
3 lata już skutkuje stratami dla państwa w wysokości miliardów złotych.

Zaniechanie czwarte: Żadne z polskich ministerstw nie jest przygotowane 
do tego, żeby być kreatorem zmiany. Szczególnie potrzebne jest, aby dwa mi-
nisterstwa: Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Gospodarki stały się takimi 
kreatorami zmiany. Niestety wciąż tak nie jest!

Błąd piąty: Przez cały okres po 1989 roku, aż do roku 2008 obowiązywała 
zasada równego (niezależnie od efektów) fi nansowania instytucji państwo-
wych uczelni i instytucji naukowych. Ta zasada „rozsmarowywania” środków 
publicznych, przeznaczonych na B+R jest demotywacyjna i niszcząca.

Błąd szósty: Zarówno wśród partii politycznych, jak i indywidualnych po-
lityków brak jest politycznej woli równania do najlepszych. Analizując dzia-
łania dotychczasowych rządów ma się przygnębiające przekonanie, że polska 
klasa polityczna pogodziła się z tym, że Polska nie tylko jest ale, i w przy-
szłości będzie wśród państw postępujących za liderami („followers”), choć 
można znaleźć współczesne przykłady, np. Finlandii, że tak nie musi być.

Nieszczęście (nie tylko błędy i zaniechania): Obserwując działania polskiej 
klasy politycznej ma się przygnębiające wrażenie braku pomysłu na własne 
państwo. To wrażenie narasta, bo wielu polityków czuje się uwolnione z obo-
wiązku myślenia o przyszłości Polski, przerzucając odpowiedzialność na wła-
dze Unii Europejskiej.

Podsumowanie „stanu posiadania” oraz błędów i zaniechań
To nie przypadek, że autor znalazł „tylko” 7 powodów , dla których 

Polska nie jest kreatywna i innowacyjna w samej gospodarce, 9 przyczyn 
w środowisku akademickim i aż 11 błędów i zaniechań po stronie in-
stytucji państwowych. To prawda, że największą winę za obecny poziom 
kreatywności i innowacyjności Polski ponoszą instytucje państwa i jego 
klasa polityczna.

Odpowiedź na pytanie postawione przez organizatorów konferencji 
„Czy Polska weźmie udział w rozwoju kreatywnej i innowacyjnej Europy” 
jest w świetle dokonanej powyżej analizy jednoznaczna – bez zasadni-
czej modernizacji instytucji publicznych Polska nie ma szans, aby wziąć 
udział w rozwoju kreatywnej i innowacyjnej Europy.
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4. Polska, UE i strategia lizbońska

Jednym z dość powszechnych, choć bardzo naiwnych poglądów, szczegól-
nie po wejściu Polski do UE w 2004 roku jest przeświadczenie, że polityki, 
procedury i decyzje podejmowane przez UE pociągną Polskę we wszystkich 
dziedzinach do przodu, niemal niezależnie od tego, co my – Polacy wymy-
ślimy i zrobimy. To myślenie jest szczególnie naiwne  i nietrafne zwłaszcza 
w obszarze, który jest tematem opracowania – budowania gospodarki opartej 
na wiedzy, tworzenia warunków do wzrostu kreatywności i innowacyjności 
Polaków  i polskich przedsiębiorstw, do wzrostu efektywności badań nauko-
wych. UE w tym obszarze jest mocno podzielona na twardy rdzeń najbar-
dziej rozwiniętych regionów i coraz szybciej się nadal rozwĳ ających oraz 
całą resztę, do której należą obecnie wszystkie polskie województwa. To jest 
bardzo niepokojące w kontekście celów strategicznych jakie Unia postawiła 
przez sobą w strategii lizbońskiej – szczególnie osiągnięcia w rozwoju badań  
i gospodarki pozycji światowego poziomu odniesienia. To oczywiste, że UE 
nie osiągnie takiego celu w 2010 roku, jak to zdecydowano 8 lat temu, zda-
niem autora  Unia nie osiągnie tego celu nawet w roku 2028, niemniej jednak 
szereg podjętych działań i decyzji wskazuje, że coraz mocniej Komisja kon-
centrować będzie środki na B+R na wspieraniu najsilniejszych – regionów, 
przedsiębiorstw i instytucji badawczych, co może się odbywać kosztem słab-
szych, szczególnie regionów z państw, które weszły do Unii w 2004 roku.

W tej sytuacji przed Polską stoi zasadniczy wybór, czy dokonać zmiany 
priorytetów i skoncentrować się na działaniach, które pozwolą polskim lide-
rom (najsilniejszym regionom, najbardziej proinnowacyjnym fi rmom i naj-
lepszym instytucjom naukowym) dojść do czołówki europejskiej i konkuro-
wać z najlepszymi na świecie, czy też nadal rozsmarowywać środki na B+R 
na wszystkich instytucjach publicznych.

Autor jest przekonany, że to jest ostatni moment na zmianę priorytetów 
przez polskie władze polityczne, bo:

• Przez następne 6 lat mamy swoistą „osłonę” w formie 68 mld euro z UE, 
z których spora część przeznaczona jest na wsparcie B+R;

• Wciąż utrzymujemy względnie wysokie tempo wzrostu PKB;
• Jeszcze nie obowiązują Polskę drastyczne regulacje CO2, które prawdopo-

dobnie doprowadzą do dramatycznego wzrostu cen energii.
Analizując sytuację rozwĳ ającego się świata, a szczególnie konkretne przy-

padki państw, które potrafi ły w krótkim okresie dołączyć do państw wysoko 
rozwiniętych (np. Korea Południowa czy Finlandia), jasno widać, że jedyną 
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naszą szansą jest narodowa inwestycja  w edukację i to na wszystkich pozio-
mach – począwszy od przedszkola poprzez studia aż do systemu uczenia się 
przez dorosłe życie. Szczególnie istotne jest takie przeorientowanie począt-
kowego okresu uczenia, aby już w dzieciach zaszczepić postawy przedsiębior-
cze, kreatywne, nauczyć je umiejętności rozwiązywania problemu. Jednym 
zdaniem – utworzenie społeczeństwa informacyjnego – to jedyna szansa dla 
Polski, abyśmy w przyszłości potrafi li konkurować z najlepszymi. 

Przykład Finlandii, która w ciągu kilku wręcz lat po załamaniu gospodar-
czym na początku lat 90. (związanym z rozwiązaniem się ZSRR) potrafi ła 
wrócić na niezwykle szybką ścieżkę wzrostu, a obecnie jest jednym z naj-
bogatszych państw Europy, pokazuje, że to jest możliwe. Zasadniczym ele-
mentem reform fi ńskich była reforma systemu oświaty, która spowodowała, 
że Finlandia w badaniach Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności 
Uczniów, którzy ukończyli 15. rok życia, co roku plasuje się a w rankingu 
światowym na jednym z pierwszych trzech miejsc. Pozostaje otwarte pyta-
nie – dlaczego Polska ma być gorsza i retoryczne tylko pytanie – czy Polacy 
są mniej utalentowani od Finów czy tylko system oświaty jest znacznie bar-
dziej efektywny w Finlandii.

5. Uwagi zgorzkniałego innowatora

Do wystąpienia w roli innowatora upoważnia mnie nie własne przekonanie 
o mojej innowacyjności, ale tegoroczne zaproszenie mnie w charakterze „mi-
strza innowacji” na doroczne święto polskiego oddziału jednej z najbardziej 
innowacyjnych korporacji gospodarki globalnej Googla. Kilka razy w ciągu 
ostatnich 18 lat podejmowałem działania  (w różnych dziedzinach), które 
były nie tylko przedsiębiorcze, ale i innowacyjne. 

Mogę więc spojrzeć na innowacyjność i kreatywność w Polsce nie z pozy-
cji eksperta – teoretyka, ale z pozycji praktyka. Po przeczytaniu tych uwag 
czytelnik zgodzi się z autorem, że określenie „zgorzkniały” jest odpowiednie 
do sytuacji. 

Uwaga pierwsza – nigdy w swoich działaniach aż do roku 2005 nie czułem 
i nie uzyskałem pomocy państwa i jego agend. Tak samo było z władzami 
publicznymi na szczeblach lokalnym i regionalnym. Zdarzyły się natomiast 
działania, które utrudniały budowanie tworzonych przeze mnie instytucji. 

Najczęstszym przypadkiem było wskazywanie przeszkód formalnych 
i zwyczajny strach urzędnika (dowolnego szczebla) przed podjęciem decyzji 
(wciąż uważam polskich urzędników za mistrzów  świata w kategorii, nieste-
ty nieolimpĳ skiej, „niepodejmowania decyzji”).
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Uwaga druga – mam silne wrażenie (a niestety długi czas istnienia w Pol-
sce gospodarki rynkowej wcale tego wrażenia nie osłabia, nawet je wzmacnia), 
że wciąż ogromna większość polityków i urzędników (prawdopodobnie po-
wyżej 90% ogółu) znacznie przyjaźniej i lepiej traktuje instytucje państwowe 
(niezależnie od sektora, w którym działają) niż podobne instytucje prywatne, 
(a także społeczne, stowarzyszenia itp.), nawet gdy działają non-profi t i pro 
publico bono. Czasami przykłady takiego rozróżnienia są szokujące, bo nie-
świadomie robią to np. politycy, którzy się uważają za niezwykle liberalnych 
i piewców gospodarki wolnorynkowej. Powszechne jest przekonanie, że  insty-
tucja państwowa (szkoła, uczelnia czy fi rma) to jest instytucja „nasza”, której 
trzeba pomóc (nawet jeśli ta pomoc zostanie zmarnowana), a podobnej insty-
tucji „prywatnej” lepiej nie pomagać, bo jeszcze „ktoś” doszuka się w takiej 
pomocy intencji czy działań korupcyjnych. Jest to niezwykle frustrujące  dla 
twórców instytucji prywatnych czy społecznych i powoduje, że szereg osób, 
które mogłyby w swoich działaniach uzyskać sukces służący społeczeństwu 
nie wytrzymują psychicznie takiej atmosfery i rezygnują z działań. Efektem 
tego jest wyraźne osłabienie rozwoju organizacji pozarządowych.

Uwaga trzecia – nie uzyskamy wspólnie dużego sukcesu gospodarczego 
jeżeli główną intencją stanowionego prawa oraz przepisów wykonawczych 
będzie zapobieganie oszustwom, kradzieżom, „przekrętom” oraz wyraźnie 
inne traktowanie instytucji publicznych a inne prywatnych lub niepublicz-
nych, nawet wówczas gdy te przepisy  w sposób istotny ograniczają działania 
przedsiębiorcze i innowacyjne. Tylko jeden przykład, ale za to drastyczny – 
przy ubieganiu się o środki z funduszy europejskich uczelnie niepubliczne 
muszą do każdego wygranego (i przyjętego do realizacji) projektu instytu-
cji zarządzającej dać zabezpieczenie (czy to w postaci weksla, hipoteki, czy 
drogiego i trudnego do uzyskania poręczenia bankowego). W identycznym 
przypadku uczelnie publiczne nie muszą dawać zabezpieczenia, choć możli-
wość złej realizacji projektu jest identyczna.  W praktyce ogranicza to dostęp 
do środków z funduszy europejskich EFS czy programów operacyjnych dla 
uczelni niepublicznych do wysokości wartości majątku przy nieograniczo-
nym dostępie uczelni publicznych. I jak w takiej sytuacji mówić o konstytu-
cyjnej zasadzie równości podmiotów?

Uwaga czwarta – po doświadczeniach ostatnich 4 lat i realizacji przez 
zarządzaną przez autora tekstu instytucję WSB-NLU projektów – na kwo-
tę ponad 21 mln zł ze środków UE racjonalnie myślący człowiek powi-
nien zrezygnować z dalszego aplikowania po środki unijne. Tylko jeden 
przykład: instytucja zarządzająca przyjmuje przedstawione wyliczenie 
kosztów stałych (oficjalnie, na piśmie), następnie po kilku miesiącach 
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przychodzi kontrola UKS i to wyliczenie kwestionuje, w ślad za tym in-
stytucja zarządzająca zmienia swoje stanowisko i uczelnia musi zwrócić 
kwotę 370 tys. zł poniesionych kosztów uznanych jako niekwalifikowane 
(co stanowiło ponad 20% wartości całego projektu). Dla władz uczelni 
pozostawała tylko droga prywatnego procesu w sądzie gospodarczym 
(z prawdopodobną wygraną po kilku latach) i równoczesna „zemsta” in-
stytucji zarządzającej w innych projektach. 

Uwaga piąta – straty (przeliczane zdaniem autora na miliardy złotych 
w skali Polski) spowodowane opieszałością i brakiem kompetencji mini-
sterstw i instytucji wdrażających przy uruchomieniu programów opera-
cyjnych i środków EFS. I znowu przykład – pierwsza decyzja rządu o li-
ście projektów kluczowych z Działania 5.3 PO „Innowacyjna Gospodarka” 
była podjęta 27 lutego 2007 roku. Później były wybory parlamentarne 
i weryfikacja wszystkich projektów na indykatywnych listach projektów 
kluczowych. Ostateczna decyzja MRR to styczeń 2008 roku. Preumowę 
w sprawie projektu Miasteczka Multimedialnego podpisaliśmy 11 sierp-
nia 2008 roku. Do momentu złożenia książki do druku właściwe mini-
sterstwo nie wydało jeszcze rozporządzenia dotyczącego Działania 5.3 
POIG, które tak naprawdę określa warunki i zasady działania. A sprawa 
dotyczy innowacyjnej gospodarki. Od pierwszej decyzji rządowej (minęło 
19 miesięcy !!!) w gospodarce zamieniło się niemal wszystko – wzrosły 
ceny energii, kryzys banków w USA spowodował wyraźne zaostrzenie 
zasad przyznawania kredytów, indeksy giełd zmniejszyły się znacznie – 
z punktu widzenia każdego projektu gospodarczego to opóźnienie nie 
jest do nadrobienia w żaden sposób. I nikt z polityków nawet nie próbu-
je się zastanowić, ile Polska straciła w wyniku ślamazarności działania 
i co było lepsze – szybkie decyzje, nawet gdyby pojawiły się w przepisach, 
rozporządzeniach pomyłki i błędy, czy też to co obecnie można zaobser-
wować.

Podsumowanie osobiste autora

W rezultacie przedstawionej powyżej listy błędów, zaniechań, ale i czynników 
obiektywnych, trudnych lub wręcz niemożliwych do uniknięcia w początko-
wym okresie budowy gospodarki wolnorynkowej mamy sytuację stwarzającą 
wyraziste zagrożenie na przyszłość i uniemożliwiającą budowanie efektyw-
nej gospodarki opartej na wiedzy.

Ponieważ autor i jego współpracownicy nie mają żadnego wpływu na de-
cyzję i politykę państwa, podejmują szaloną w tych warunkach próbę zro-
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bienia tego wszystkiego co jest potrzebne, aby stworzyć instytucje innowa-
cyjne i kreatywne (mogące konkurować w warunkach gospodarki globalnej) 
w skali mikro, tzn. przez realizację projektu Miasteczka Multimedialnego 
w Nowym Sączu. 

Autorzy projektu postawili przed sobą trzy cele główne:
• Stworzenie skutecznego systemu transferu wiedzy, technologii i inno-

wacji w budowanym w Nowym Sączu Parku Naukowo-Technologicznym, 
działającym  w dziedzinie multimediów i systemów informacyjnych.

• Przekształcenie WSB-NLU w uczelnię klasy światowej poprzez rozwój 
jej otoczenia.

• Stworzenie poprzez realizację projektu Miasteczka Multimedialnego 
w Nowym Sączu ośrodka badawczego i gospodarczego, który za 20 
lat będzie jednym z 10 najbardziej rozwiniętych ośrodków w świecie 
w dziedzinie multimediów.
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Dr Elżbieta Hibner
Członek Zarządu Województwa Łódzkiego

Czy Polska weźmie udział 
w rozwoju  kreatywnej 
i innowacyjnej Europy?

Z perspektywy 
środka Polski 

1. Warunki naturalne

Perspektywa środka Polski to dobry punkt obserwacyjny procesów gospo-
darczo-społecznych i trendów rozwojowych naszego kraju. Łódzkie sąsiaduje 
zarówno z najbogatszymi jak i najbiedniejszymi regionami Polski. Jednocze-
śnie ten swoisty „środek” często nazywają rodzimi badacze „czarną dziurą”, 
przywołując niekorzystne statystyki Łódzkiego w rozmaitych dziedzinach, 
począwszy od demografi i, a na innowacyjności kończąc. 

Często zadajemy sobie pytanie, czy Łódzkie ma szanse na rozwój korzy-
stając z renty centralnego położenia? Odpowiedź na to pytanie wydaje się 
w sposób oczywisty – pozytywna. Wykorzystujemy ten fakt w sloganach 
promocyjnych „… w środku Polski, w środku Europy…” . Perspektywy roz-
woju są dodatkowo wzmacniane przez projektowany węzeł autostradowy 
(skrzyżowanie A1 i A2) oraz planowany przebieg dróg ekspresowych S8 i S14, 
co w nieodległym czasie stworzy wokół stolicy regionu – Łodzi – czworobok 
tras szybkiego ruchu, będący czymś więcej niż obwodnica dużego miasta.

Dostrzegli to już dawno inwestorzy, lokując w pobliżu aglomeracji łódz-
kiej liczne centra logistyczne. Dalsze plany wzmocnienia węzła transpor-
towego są związane z przebiegiem trasy kolei wysokich prędkości, któ-
ra połączy Warszawę przez centrum Łodzi z Wrocławiem i Poznaniem. 
W szybkim tempie rozwija się łódzkie lotnisko regionalne. W planach 
jest także rozwój funkcji cargo, z wykorzystaniem lotnisk cywilnych i woj-
skowych. Oczekujemy decyzji w sprawie lokalizacji lotniska transkonty-
nentalnego. Od lat planuje się jego budowę w połowie drogi pomiędzy 
Łodzią i Warszawą. Jeśli te plany się powiodą, to Łódzkie ma gotową 
strategię rozwoju, korzystając wyłącznie z przywileju centralnego poło-
żenia. Jeśli… Czy to jednak wystarczy? Czy to może zaspokajać nasze 
aspiracje? Oczywiście – nie.
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Już odnotowujemy głosy krytyczne, podnoszące liczne zagrożenia tej sytu-
acji. Miejsca pracy w centrach logistycznych traktowane są jako nie innowacyjne, 
nie wymagające wysokich technologii i wysokich kwalifi kacji pracowników. Nie 
do końca można się zgodzić z takimi opiniami, ale też warto je brać pod uwagę. 
Ponadto, nasycenie infrastrukturą może przyczynić się do powstania co prawda 
silnego węzła transportowego, ale dającego wyłącznie „efekt tranzytowy”. Inny-
mi słowy – trzeba będzie tędy przejechać, ale nie będzie się po co zatrzymać. 
To zagrożenie należy traktować bardzo poważnie.

2. Kreacja w przestrzeni

Łódzkie nie kojarzy się z atrakcjami turystycznymi. Walory turystyczne 
to dziś jedna z ważniejszych przewag konkurencyjnych rozwĳ ających się 
regionów. Coraz trudniej pozyskiwać inwestorów tylko w oparciu o dobrą 
infrastrukturę. Inwestorom należy zaoferować także ciekawe formy spędza-
nia wolnego czasu. Łódź powoli, lecz skutecznie buduje swoją pozycję jako 
miasto kultury i dziedzictwa poprzemysłowego. Stara architektura pofa-
bryczna nareszcie zyskuje uznanie. Dziedzictwo przełomu XIX i XX wieku 
coraz częściej dostrzegają deweloperzy. Przekształcają obszary pofabryczne 
w centrum miasta i nadają im nowe funkcje. Łódzka Manufaktura w siedzi-
bie dawnego królestwa bawełnianego staje się rozpoznawalną marką miasta 
i przyciąga rocznie miliony turystów. Urok charakterystycznych budynków 
z czerwonej cegły nabiera nowego blasku. Odnajdują tam swoje siedziby wyż-
sze uczelnie, hotele i biura. Przebojem rynku mieszkaniowego stały się lofty. 
Wokół starej elektrociepłowni powstaje nowe centrum, dedykowane wielona-
rodowej kulturze, sztuce i edukacji. Łódź już płynie na fali. Województwo 
jeszcze czeka na swoją szansę.
Łódzkie leży na wododziale Wisły i Odry i nie jest  wyposażone w trady-

cyjne walory przyrodnicze,  stanowiące samoistną atrakcję turystyczną. Nie 
ma tu gór, morza czy jezior, brak tradycji w obsłudze ruchu turystyczne-
go. Mizernie wygląda baza hotelowa. Województwo, w przeważającej części 
swego obszaru ma charakter nizinny, rolniczy, niezbyt bogato zalesiony. Jest 
kilka parków krajobrazowych i wiele pięknych, mało znanych zakątków. Jest 
za to piękna tradycja hodowli koni i sportów jeździeckich. W oparciu o tak 
przeprowadzoną analizę zasobów powstał projekt organizacji markowego 
produktu turystycznego o nazwie „Szlak turystyki konnej”. 

Badania ankietowe przeprowadzone przez Biuro Planowania Prze-
strzennego Województwa Łódzkiego pozwoliły na zidentyfikowanie oko-
ło 200 miejsc, które mogą stanowić dobrą kanwę dla rozwoju turystyki 
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konnej. Są wśród nich ośrodki hodowlane (w tym Państwowe Stado Ogierów 
w Bogusławicach i Państwowa Stadnina Koni w Walewicach), stajnie, szkółki 
jazdy konnej, gospodarstwa agroturystyczne oferujące rekreację konną i hi-
poterapię. W oparciu o diagnozę stanu wytyczono na mapie możliwy prze-
bieg szlaku, zwracając szczególną uwagę na tereny atrakcyjne przyrodniczo, 
a także bliskość zabytków, a następnie dokonano weryfi kacji trasy poprzez 
badania terenowe. Powstało opracowanie dotyczące rozwoju infrastruktury 
turystycznej wokół szlaku, z którego płyną rekomendacje dla zarządu wo-
jewództwa co do dalszych działań umożliwiających rozwój przedsięwzięcia. 
Przedsiębiorcy zainteresowani projektem utworzyli klaster turystyki konnej, 
wspierany organizacyjnie przez Regionalną Izbę Gospodarczą.

Przewiduje się, że rozwój szlaku turystyki konnej przyniesie korzyści gospo-
darcze dla całego regionu. Oddziaływanie projektu będzie miało pozytywny 
wpływ na pobudzenie przedsiębiorczości, zwłaszcza na obszarach wiejskich, 
a także wpłynie pośrednio na wzrost produkcji i handlu produktów regional-
nych i tradycyjnych, wyrobów rękodzieła i sztuki ludowej oraz szerokiej gamy 
akcesoriów i sprzętu związanego z jazdą konną.

3. Spójność informacyjna

Jednym z ważniejszych wymogów gospodarki opartej na wiedzy jest dostęp 
do Internetu. Łódzkie pod tym względem odstaje na niekorzyść od średniej 
europejskiej, podobnie jak inne polskie regiony. Burzliwy rozwój technolo-
gii teleinformatycznych pozwala na ostrożny optymizm. Jednak w tych czę-
ściach kraju, które są nisko zurbanizowane i słabiej rozwinięte, zagrożenie 
wykluczenia cyfrowego jest bardzo realne. Priorytetem województwa (poza 
podniesieniem jakości dróg) staje się więc udostępnienie szerokopasmowego 
Internetu dla znacznej większości mieszkańców. W ten sposób narodził się 
projekt Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej. Realizacja projektu 
została powierzona Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Model organi-
zacyjny przejęto od partnerskiego regionu i jego agendy CSI  Piemont. Isto-
ta projektu sprowadza się do uzupełnienia istniejącej sieci szkieletowej oraz 
istniejącej infrastruktury o fragmenty, które z biznesowego punktu widze-
nia są nieopłacalne dla fi rm komercyjnych (zbyt mała liczba potencjalnych 
klientów), a które powinny zostać zbudowane zgodnie z polityką spójności 
i równych szans dla wszystkich mieszkańców województwa.

Sieć dostępu do szerokopasmowego Internetu umożliwi realizację różnego 
typu usług publicznych z zakresu administracji, komunikacji, informacji tu-
rystycznej, zdrowia czy edukacji.
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Jedną z bardziej oczekiwanych usług umożliwi realizacja projektu Obywa-
telskiej Telewizji Regionalnej (OTR).

OTR to projekt stacji telewizyjnej nowej generacji – mobilnej, interaktyw-
nej telewizji społecznej. Koncepcja projektu opiera się na założeniu, że społe-
czeństwo funkcjonuje lokalnie i potrzebuje informacji o swoim środowisku.

Projekt może zaistnieć dzięki lawinowo postępującej demokratyzacji oraz 
zwiększeniu dostępności środków do rejestracji, a także przekazu dźwięku i obra-
zu telewizyjnego. Nowe technologie sprawiają, że niemal każdy obywatel dostaje 
niespotykaną do tej pory możliwość przekazania swoich emocji, wrażeń i poglą-
dów. Wyróżnikiem OTR będzie skoncentrowanie się na użytkowniku i oddanie 
mu narzędzi do „tworzenia i kreacji”. Widzowie korzystający z serwisów będą 
mogli stać się  jednocześnie ich reporterami. Najpopularniejsze programy telewi-
zyjne stacji stworzą własne internetowe serwisy społeczne. OTR będzie posiadać 
zaawansowaną technologicznie platformę umożliwiającą przechowywanie i udo-
stępnianie cyfrowych treści multimedialnych.

Uruchomienie samorządowej stacji telewizyjnej jest w zamyśle autorów 
projektu sposobem na ożywienie społecznej komunikacji i drogą do zbudo-
wania więzi lokalnych.

Omawiany projekt wpisuje się w drugą wytyczną UE opisaną w „Strategicz-
nych Wytycznych Wspólnoty dla Spójności Gospodarczej, Społecznej i Teryto-
rialnej na lata 2007-2013”, która koncentruje się na fi nansowaniu działań prowa-
dzących do wsparcia innowacyjności, przedsiębiorczości oraz rozwoju gospodar-
ki opartej na wiedzy. Należy także wspomnieć, iż projekt stworzenia OTR jest 
w pełni zgodny z polityką horyzontalną UE w zakresie społeczeństwa informa-
cyjnego oraz polityki równych szans. Po pierwsze – planowane przedsięwzięcie 
kładzie nacisk na rozwój technologii informacji i komunikacji, po drugie – będzie 
uwzględniać zróżnicowane potrzeby wielu grup społecznych.

4. Energia

W Łódzkim zlokalizowano największego emitenta CO2. Elektrownia Bełcha-
tów zabiega o zwiększenie przydzielonych limitów emisji dwutlenku węgla. 
Dalsza eksploatacja złóż węgla brunatnego jest uzasadniona ekonomicznie 
z uwagi na niski koszt surowca. Ograniczenie emisji to potencjalne ogra-
niczenie możliwości rozwoju. Pogodzenie interesów środowiska i rozwoju 
gospodarczego to jedno z najpoważniejszych wyzwań nie tylko dla nasze-
go województwa. W świecie znane już są metody spalania bez konieczności 
wydobywania węgla na powierzchnię. To prawdziwe wyzwanie dla naukow-
ców i technologów. Przedsięwzięcie wymaga jednak licznych konsultacji, 
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uzgodnień i synchronizacji decyzji na wielu szczeblach władzy. I to ostatnie 
wyzwanie może okazać się najtrudniejsze. Nie mamy dobrych praktyk. Nie 
ma sprawnych procedur podejmowania takich decyzji. Teoretycznie wszyscy 
są „za”. Od Parlamentu Europejskiego po władze gminne. Kluczowe decyzje 
należą do ministra skarbu. Po drodze są jeszcze władze PGE, BOT, KWB, 
samorząd województwa i władze lokalne. Kto może wystąpić z inicjatywą? 
Jak pozyskać inwestora? Kto to powinien sfi nansować, a kto ubezpieczyć ry-
zyko? Wszak o partnerstwie publiczno-prywatnym tylko rozmawiamy na ko-
lejnych konferencjach.

Energetykę konwencjonalną możemy uzupełniać źródłami alternatywnymi. 
Eksploatacja zasobnych u nas złóż geotermalnych to nie tylko dodatkowa energia, 
ale również szansa na rozwój inwestycji typu SPA i Wellness. W tym przypadku 
decyzje są łatwiejsze do podjęcia, bowiem inicjatywa należy do władz lokalnych, 
a województwo może udzielić skutecznego wsparcia. Ten mechanizm już dzia-
ła. Mamy pierwszy produkt turystyczny, wykorzystujący energię geotermalną 
i lecznicze właściwości ciepłej wody mineralnej. Inwestycja jest zlokalizowana 
w Uniejowie. Pierwszy etap już zakończono. Rozpoczyna się kolejny projekt 
współfi nansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego. Przykład Uniejowa 
mobilizuje inne gminy do podjęcia inicjatywy. Politechnika Łódzka od wielu lat 
realizuje duży projekt naukowo-badawczy zmierzający do uruchomienia stacji 
geotermalnej dostarczającej energię cieplną do miasteczka akademickiego i pla-
nowanych obiektów sportowych.

5. Podsumowanie

Kreatywność to cecha, którą na ogół przypisuje się pojedynczym oso-
bom. Potencjał kreatywności zgromadzony na danym obszarze – w re-
gionie, państwie lub na kontynencie może być zaangażowany do rozwoju 
lub zmarnowany. Osiągnięcie efektu synergii – rezultatu wykraczającego 
poza prostą sumę kreatywności osób – wymaga współdziałania na wielu 
szczeblach władzy i w wielu środowiskach. Pierwszym warunkiem jest 
wola polityczna i działania zmierzające do wykorzystania istniejącego po-
tencjału. Kolejne warunki – to wypracowanie procedur i dobrych praktyk. 
Nie bez znaczenia pozostaje także zdolność instytucjonalna i odwaga 
w realizacji ambitnych przedsięwzięć. Czy jesteśmy w stanie wykorzystać 
nasz polski potencjał kreatywności? Odpowiedź na to pytanie nie jest 
łatwa, bowiem kreacja to działanie w obszarze dużej niepewności. W każ-
dym razie powinniśmy dać sobie szansę.
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Czy Polska weźmie udział 
w rozwoju kreatywnej 
i innowacyjnej Europy?

Kluczem do sukcesu w Europie XXI wieku jest edukacja. To dziś brzmi ba-
nalnie, ale tylko w teorii. Aby Polska mogła włączyć się w rozwój kreatywnej 
i innowacyjnej Europy, musi mieć dobrą edukację – w praktyce. W roku 2008 
możemy co najwyżej powiedzieć, że wiemy, co powinniśmy zrobić, by pol-
skie szkoły kształciły dobrze… ale tego nie robimy. Głównym problemem 
jest nie tyle sama szkoła, co jej otoczenie: polityczne, społeczne, medialne, 
tworzące wokół edukacji specyfi czny pancerz, blokujący zmiany dostosowu-
jące ją do wyzwań XXI wieku.   

Wiedza, której nie wykorzystujemy

System szkolny działa dziś w Polsce naprawdę sprawnie jedynie jako sys-
tem certyfi kacji. Mimo zmasowanej krytyki (przede wszystkim medialnej) 
system egzaminów zewnętrznych jest jedynym silnym, dobrze działającym 
mechanizmem w polskiej oświacie. Nie tylko gwarantującym sprawne prze-
prowadzanie co rok egzaminów na wszystkich poziomach. Centralna i Okrę-
gowe Komisje Egzaminacyjne są prawdziwą kopalnią (czy raczej serwerem) 
najaktualniejszych informacji o młodych Polakach. O ich atutach i defi cytach, 
aktywach i brakach. Informacji, które są wykorzystywane jedynie w mini-
malnym stopniu. A przecież to na ich podstawie powinny być podejmowane 
najistotniejsze decyzje dotyczące nie tylko polityki edukacyjnej na wyższych 
poziomach kształcenia, ale także szeroko rozumianej gospodarki. Właśnie 
w kontekście jej rozwoju.

Czego dowiadujemy się z wyników egzaminów? Oto przykład z najniższe-
go, podstawowego poziomu. Wśród dziesięciu najlepszych szkół w Małopol-
sce (dane – maj 2008), aż dziewięć to szkoły niepubliczne, w których nie obo-
wiązuje rejonizacja i Karta Nauczyciela. Jedna – to szkoła z małej podkra-
kowskiej gminy. Trudno o bardziej dramatyczny sygnał, że coś w systemie 
szkolnym nie działa. Szkoły niepubliczne stanowią wszak jedynie niewielki 
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margines. Jak się okazuje – bardzo znaczący. Ale dlaczego w gronie naj-
lepszych nie ma renomowanych szkół publicznych z Krakowa, Tarnowa 
czy Nowego Sącza? Dlaczego to pytanie nie spędza snu z powiek wła-
dzom oświatowym?

Innej wiedzy dostarczają nam coroczne wyniki egzaminów matural-
nych. Od lat w czołówce są te same licea – tym razem publiczne. Rośnie 
za to dystans między nimi a średnią krajową. Nie jest to jednak zasłu-
ga samych szkół, ale samonakręcającego się mechanizmu: tu właśnie, 
do najwyżej notowanych szkół przychodzą najlepsi uczniowie, głównie 
„olimpijczycy”, którzy mają… rosnącą z roku na rok liczbę opuszczonych 
godzin. Jak sami deklarują, „nie mają czasu chodzić do szkoły, bo muszą 
się uczyć”. To kolejny sygnał, że związek sukcesu edukacyjnego ze szkołą 
jest coraz luźniejszy. Jest raczej wypadkową kapitału kulturowego, czy-
li potencjału wypracowanego przez pokolenia w środowisku domowym, 
rodzinnym.  Mimo licznych deklaracji wciąż nie udaje się przełamać 
zjawiska dziedziczenia wykształcenia. Nie tyle formalnego (notujemy 
gwałtowny wzrost osób legitymujących się dyplomem „jakiejś” uczelni), 
co faktycznego. Tego, które daje przewagę konkurencyjną, daje podstawy 
do niestandardowych działań, tworzenia oryginalnych projektów.

Jakość wykształcenia jest weryfi kowana przez życie. Samo świadectwo czy 
dyplom niczego nie załatwiają. Zwłaszcza jeśli będziemy przez wykształce-
nie rozumieć nie tylko indywidualne zasoby wiedzy akademickiej, ale zdol-
ność rozumienia podstawowych przekazów medialnych, czy zachodzących 
wokół nas zjawisk społecznych i kulturowych. Edukacja to także przygoto-
wanie do pokonywania trudności, radzenia sobie ze stresem, współdziałania 
i współpracy w grupie. To przygotowanie do odnajdywania się w nowych sy-
tuacjach, zdolność adaptacji. Miernikiem jakości wykształcenia jest wreszcie 
sposób uczestnictwa w kulturze, skala i rodzaj indywidualnych potrzeb w tej 
dziedzinie, wykraczających poza codzienną konsumpcję. Że z tym jest coraz 
gorzej, nie trzeba nikogo przekonywać.

Z tak rozumianym wykształceniem polska szkoła ma ogromny kłopot. 
Można nawet powiedzieć mocniej: takiego wykształcenia polska szkoła nie 
daje swoim absolwentom. Fałszywym pocieszeniem jest fakt, że coraz lepiej 
wychodzą oni w badaniach Międzynarodowego Programu Oceny Uczniów – 
PISA, sprawdzających umiejętności praktycznego wykorzystywania szkolnej 
wiedzy. Wystarczy bowiem zapoznać się z fachowymi komentarzami do ba-
dań (np. prof. Ireneusza Białeckiego), by dojść do wniosku, że źródeł sukcesu 
nie należy szukać w szkole lecz… w domu. Najlepsze wyniki osiągają bowiem 
dzieci z rodzin, gdzie rodzice posiadają co najmniej średnie wykształcenie. 
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Jeśli w domu nie ma książek i atmosfery sprzyjającej uczeniu się, szkoła może 
okazać się bezradna. I taka jest.

Po staremu, bez ryzyka 

Szkoła nie jest w stanie w sposób spektakularny przełamać od lat funk-
cjonującej zasady dziedziczenia pozycji społecznej, ponieważ mamy 
do czynienia z petryfikacją systemu. Karta Nauczyciela, dokument przy-
jęty w 1982 roku, całkowicie nieprzystający do wyzwań XXI wieku wciąż 
obowiązuje. Zmieniają się rządy, a wciąż nie ma woli i odwagi politycz-
nej, by zmienić zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli (przy 
zachowaniu ich statutu związanego ze specyfiką pracy). Efekt jest taki, 
że najlepsi pedagodzy pracujący w szkołach niepublicznych – co pokazu-
ją wyniki egzaminów – w świetle Karty… nie są w ogóle nauczycielami. 
Ten surrealistyczny stan przybrał rozmiary prawdziwej epidemii od 10 lat, 
gdy rząd Jerzego Buzka stworzył możliwości przejmowania upadających 
szkół publicznych przez stowarzyszenia i fundacje.

Jeśli myślimy o szkole, gdzie kształci się młodych ludzi kreatywnych i innowa-
cyjnych, to muszą oni mieć takie wzorce wśród nauczycieli. Warto więc zadać so-
bie pytanie, czy tak są oni kształceni? Jest to pytanie retoryczne. Warto przyjrzeć 
się profi lowi absolwenta opuszczającego dziś uczelnie pedagogiczne. Nie różni 
się on specjalnie od profi lu kolegi, czy raczej koleżanki, kończącej studia pięć, 
dziesięć, piętnaście lat temu.

W samym tylko Krakowie, na Akademii Pedagogicznej w ostatnim roku akade-
mickim studiowało 17 226 osób; około 75 procent wszystkich kierunków stano-
wią tu studia nauczycielskie. W Uniwersytecie Jagiellońskim takich specjalności 
jest 24 na 9 wydziałach. Na studiach stacjonarnych I stopnia (licencjackie) przy-
gotowanych jest 2010 miejsc, a do tego dochodzą jeszcze studia niestacjonarne 
i II stopnia (magisterskie uzupełniające). W całej Polsce absolwentów produkuje 
się hurtowo w ponad 400 placówkach. Dyplom świadczący o uzyskanych kwa-
lifi kacjach do zawodu (i to w dwóch przedmiotach jednocześnie) można zrobić 
na przyspieszonych, sobotnio-niedzielnych kursach podyplomowych w ciągu 
trzech semestrów. Po maturze wystarczą trzy lata, by sięgnąć po tytuł licencjata. 

Dlaczego uczelnie „produkują” kolejnych bezrobotnych, zamiast ograniczyć li-
mity miejsc na części kierunków i skupić się na jakości kształcenia? Bo to studia 
tanie, a kandydatek nie brakuje. Dla uczelni to zupełnie wystarczający powód. 
A państwo zupełnie abdykowało w tej kwestii, jakby zapominając, że to ono za-
mawia kształcenie, na podstawie danych o demografi i, gospodarce i wyzwaniach 
najbliższych dekad. 
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Praktyczne zamknięcie zawodu i niejasność kryteriów przyjmowania do pracy 
sprawia, że o polityce kadrowej w szkołach decydują nie kwalifi kacje, lecz układy. 
Kto kogo zna, poleca, rekomenduje. Dlatego trzeba domagać się od państwa wy-
pracowania odważnej polityki, po pierwsze zakładającej zaostrzenie uprawnień 
do pracy w szkole, po drugie, dotyczącej kształcenia (także ustawicznego) na-
uczycieli. Najrozsądniejszym wyjściem z obecnej sytuacji byłoby jak najszybsze 
odejście od Karty Nauczyciela. Pełne rozwiązania rynkowe można zastosować 
w edukacji miejskiej, natomiast w obszarach wiejskich najważniejsze będą moty-
wacyjne zasady wynagradzania nauczycieli

Skrócona perspektywa

Słabość systemu szkolnego i zrutynizowana kadra pedagogiczna – przy bez-
względnym i sprawnym systemie egzaminów zewnętrznych – to powody, dla 
których uczy się dziś wyłącznie „pod testy”. Alarmistyczne głosy, że mło-
dzież ocenia się wyłącznie według wystandaryzowanego klucza, redukujące-
go oryginalne sądy i niekonwencjonalne rozwiązania, kierowane są pod złym 
adresem. Pytanie powinno brzmieć inaczej: dlaczego polska szkoła zaczy-
na dokonywać w procesie kształcenia gwałtownego skrócenia perspektywy, 
ograniczając się wyłącznie do treści i umiejętności bezpośrednio związanych 
z źle pojmowaną życiową praktyką? Dlaczego uczy zachowań standardowych, 
bezpiecznych, pasywnych? 

Eliminacja z listy lektur książek trudniejszych w lekturze, zachęcanie 
przez rozwiązania systemowe do podejmowania jak najszybszej decyzji 
o specjalizacji w jakiejś konkretniej dziedzinie (kosztem innych) – to bar-
dzo niepokojące sygnały. Podejmując, już na etapie ponadgimnazjalnym, 
decyzję o wyborze takiego, a nie innego profi lu kształcenia młody człowiek 
drastycznie ogranicza swoje horyzonty poznawcze. W założeniach reformy 
szkolnej wprowadzanej przez rząd Jerzego Buzka fundamentalne znaczenie 
miało wprowadzenie solidnego bloku przedmiotów ogólnokształcących we 
wszystkich szkołach kończących się maturą. Obecnie logika reformy zdaje się 
zmierzać w innym kierunku. Być może podnoszącym komfort pracy nauczy-
cieli i nauki młodzieży, ale kosztem jakości zdobywanego wykształcenia. Pa-
miętać przy tym należy, jak często dziś obywatel UE zmuszony jest zmieniać 
miejsce i charakter pracy. Zbyt wąska specjalizacja kształcenia na pewno mu 
w tym nie pomoże.

W edukacji nie ma drogi na skróty, a pewien podstawowy kanon wiedzy 
musi zostać przyswojony, bo bez niego nie ma mowy o wykształceniu umie-
jętności samodzielnego myślenia. Przedstawiany dziś jako wzorcowy fi ński 
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model edukacji fundowany jest na czytelnictwie. Preferuje pracę zespoło-
wą, umiejętność współpracy, ale wszystko to musi mieć solidną podstawę 
w umiejętności samodzielnego myślenia, w sprawnym komunikowaniu się 
w mowie i w piśmie. A nic nie wyrabia tych umiejętności lepiej, niż solidna 
lektura. Tymczasem w Polsce coraz odważniej stawia się tezę, że młodzież 
książek nie czyta, czytać już nie będzie i należy do takiej konstatacji dosto-
sować system kształcenia na najbliższe dekady. Niedoceniany jest kulturowy 
aspekt obcowania z książką, bywanie w bibliotekach, placówkach naukowych. 
Wiara w to, że żyjemy u schyłku epoki Gutenberga, i przyszłe pokolenia będą 
obcowały wyłącznie z cyfrowym zapisem nie jest niczym nowym i jak każda 
wiara niezweryfi kowana nie powinna być fundamentem zmian w edukacji.

Wysoce niepokojący wydaje się mit, że można w pogoni za wyżej rozwinię-
tymi społeczeństwami ominąć pewne etapy kształcenia. Przyspieszyć pro-
ces informatyzacji, wyposażyć każdego gimnazjalistę w laptop i tym samym 
przejść od razu do etapu przygotowywania sprawnych pracowników epoki 
cyfrowej.

Mediatyzacja przestrzeni publicznej

Upowszechnienie Internetu, coraz większa dostępność komputerów i rosnąca 
sprawność młodzieży w używaniu multimediów to bardzo dobra wiadomość. 
Powszechna jest opinia, że właśnie dzięki rewolucji cyfrowej będziemy w stanie 
płynnie włączyć się w rozwój innowacyjnej i kreatywnej Europy. Wiadomo bo-
wiem, że kapitał ludzki i społeczny znaczy dziś więcej nawet niż stan infrastruk-
tury. I rzeczywiście, pod względem sprawności w korzystaniu z multimediów 
pokolenia wchodzącego na rynek pracy już jesteśmy równorzędnym partnerem 
dla krajów „starej” Unii. Pytanie należy jednak postawić inne: czy narzędzia 
multimedialne wykorzystywane są w sposób stymulujący rozwój? Niestety, tylko 
w niewielkim stopniu.

Internet jest dziś przede wszystkim narzędziem komunikacji, multimedia 
służą głównie rozrywce. Młodzież tak je wykorzystuje… bo w tym kierun-
ku „kształci ją” potężna machina kultury masowej, dla której użytkownik 
jest przede wszystkim klientem zachowującym się w sposób jak najbardziej 
standardowy. 

Szkoła nie jest dziś w stanie przedstawić alternatywnego programu. Na-
dzieja, że uczniowie i studenci sami odkryją potencjał tkwiący w sieci podob-
na jest złudzeniu, że ludzie masowo będą korzystać ze zdobyczy demokracji 
tylko dlatego, że to leży w ich interesie. W polskich szkołach nauczyciele 
są dużo mniej biegli (niż uczniowie) w korzystaniu z komputerów i Internetu, 



Piotr Legutko

224

ale przede wszystkim sami nie są przygotowani do kształcenia z wykorzysta-
niem tych narzędzi. Nie można być przewodnikiem po ziemi nieznanej.

Przestrzeń publiczna zredukowana jest dziś w ogromnej mierze właśnie 
do rozrywki. Media podlegają coraz silniejszej tabloidyzacji. Nawet w sferze 
informacji i publicystyki głównym kryterium wyboru tematów jest ich atrak-
cyjność. Towarem, na jaki jest zapotrzebowanie są przede wszystkim emocje. 
Unifi kacja produktu medialnego polega na tym, że praktycznie każdy pro-
gram, audycja czy tekst muszą być i ku zabawie, i ku nauce zarazem, lekkie 
i zasadnicze, obiektywne, ale jednocześnie z wyraźnie zarysowaną osobowo-
ścią dziennikarza lub prezentera, łatwe w konsumpcji, acz ze znamionami 
prestiżu. Z natury postmodernistyczne, media muszą hołdować zwielokrot-
nionej zasadzie „dwa w jednym”, tak by jak najwięcej konsumentów znalazło 
w danym produkcie coś dla siebie. Nie jest to środowisko, w którym można 
dokonać zasadniczego przewartościowania hierarchii celów ważnych dziś 
dla Polski. Bardzo trudno w mediach hołdujących populizmowi przekony-
wać o tym, że edukacja i nauka są dziś ważniejsze nawet niż reforma służby 
zdrowia.

Politycy, dla których media są głównym i właściwie jedynym środowiskiem 
naturalnym, muszą według takich reguł funkcjonować. A ściślej, takiego do-
konali wyboru. Większość pieniędzy, jakie z budżetu otrzymują partie po-
lityczne nie są dziś przeznaczane na analizy eksperckie, opracowania, two-
rzenia think – tanków, lecz na polityczny marketing. Także dobór ludzi wcho-
dzących do polityki nie jest związany z ich dorobkiem, z prezentowaną wizją 
rozwoju, zaangażowaniem w sprawy publiczne, a jedynie z „medialnością”. 
Tak się dzieje, bo politycy grają emocjami, a ich agenda podporządkowana 
jest temu, co napiszą najważniejsze dzienniki, czym zajmują się główne pro-
gramy informacyjne. 

Mediatyzacja polityki jest dziś źródłem słabości debaty publicznej, w któ-
rej niezwykle trudno przekonać wyborców, że najważniejszym boiskiem, 
na jakim rozgrywa się mecz o przyszłość Polski w Europie nie są fabryki czy 
place budowy, lecz szkoły i laboratoria naukowe.
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Czy Polska weźmie udział 
w rozwoju kreatywnej 
i innowacyjnej Europy?

Uwarunkowania polityki 
rozwoju w Polsce

Poszukując odpowiedzi na pytanie, czy Polska weźmie udział w rozwoju kre-
atywnej i innowacyjnej Europy, chciałbym zawęzić jego zakres do aspektów 
ukierunkowanych na politykę rozwoju, będącą efektem działalności władzy 
publicznej. Biorąc pod uwagę perspektywę krajową, w poniższym artyku-
le skupiono się na wybranych obszarach mających charakter kluczowy dla 
prowadzenia efektywnej polityki rozwoju państwa. W tym kontekście na-
leży przede wszystkim powiedzieć o aktualnych barierach występujących 
w sferze zarządzania tą polityką. Dopiero bowiem kiedy uświadomimy sobie 
ich istnienie, będziemy mogli podjąć próby ich przełamania, a tym samym 
uzyskamy szansę na przekształcenie dotychczasowych barier w katalizatory 
rozwoju.

Mówiąc o cechach charakterystycznych kraju z punktu widzenia możliwo-
ści zarządzania procesami rozwojowymi, należy wskazać również na wiel-
kość geografi czną i liczbę ludności Polski. Wielkość ta – paradoksalnie 
– stanowi potencjalny problem, gdyż w dużym kraju – jak w każdej dużej 
organizacji – występuje określona inercja, niechęć do zmiany raz obranego 
kursu. Używając marynistycznej metafory, przy kierowaniu tak dużym okrę-
tem należy unikać gwałtownych zwrotów i zachować niezwykłą ostrożność 
w jego nawigacji, tak, by uniknąć katastrofy i nie zboczyć z obranego szla-
ku. Rozmawiając o tej skali, należy szczególną uwagę zwrócić na takie wy-
zwania, jak umiejętność łączenia planowania operacyjnego z planowaniem 
strategicznym, zadań długoterminowych z doraźnymi, krótkoterminowymi, 
przestrzeni z wymiarem społeczno-gospodarczym.

Przedstawione poniżej tezy mają zobrazować bariery napotykane przez 
działania z zakresu polityki rozwoju. Jednak sama identyfi kacja barier nie 
wystarczy do ich zniwelowania, dlatego też w poniższym tekście podjęto pró-
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bę sformułowania konkluzji oraz postulatów, których spełnienie może zbli-
żyć do uwolnienia potencjałów ograniczających politykę rozwoju państwa.

Teza 1: Brak skonkretyzowanej wizji rozwoju państwa

Państwo bez wizji to – że znów użyję tego porównania – okręt bez wyty-
czonego przebiegu i celu podróży. Trudno oprzeć się wrażeniu, że polityce 
rozwoju w Polsce często brak owej wizji, prowadzona jest w sposób doraźny, 
a wśród zarządzających nią nie ma świadomości, że prowadzenie tej polity-
ki powinno być procesem ciągłym, obejmującym analizę, programowanie, 
refl eksję ewaluacyjną oraz działania dostosowawcze. W dodatku wszystkie 
te procesy winny być stale monitorowane. 

Defekt myślenia strategicznego obserwujemy już na poziomie wyznaczania 
celów polityki rozwoju kraju. Do czego dążymy? Co chcemy osiągnąć? Jakie 
są nasze priorytety?1 Niestety – stawiane cele często są zbyt uniwersalne i nie-
dostosowane do realnych potrzeb oraz – co jest kolejnym błędem – bywają 
one wzajemnie równoważone i brak w nich hierarchiczności. Oczywistym jest, 
iż próba osiągnięcia wszystkich celów jednocześnie, gdy nie ma celu nadrzęd-
nego, musi być skazana na porażkę2. 

Ponadto stawiane cele nie są różnicowane w przestrzeni – między plano-
waniem rozwoju społeczno-gospodarczego a planowaniem przestrzennym 
niewątpliwie istnieje dysharmonia. Są to wciąż dwa równoległe systemy, które 
niewiele mają wspólnego, a kwestie przestrzenne podlegają przy tym daleko 
idącej deprecjacji. Tymczasem należy sobie w pełni uświadomić, iż Polska jest 
obszarem wewnętrznie zróżnicowanym, a bez osadzenia celów w przestrzeni 
nie jesteśmy w stanie precyzyjnie wskazać barier rozwojowych i przeszkód, któ-
re się pojawiają. 

Logicznym postulatem jest zatem ujednolicenie systemów planowania rozwo-
ju strategicznego z planowaniem przestrzennym. Stworzenie silnych powiązań 
obu sfer, przy czym celem będzie zabezpieczenie spójności terytorialnej, tak 
w skali kraju jak i regionów. Wymaga to oczywiście konsekwentnego uwzględ-
niania aspektów przestrzennych we wszystkich ważnych dokumentach strate-
gicznych przygotowanych przez administrację publiczną różnych szczebli.

1. Zob. J. Woźniak, Spójność czy konkurencyjność? Polityka rozwoju polskich regionów, w: J. Szlachta, J. 
Woźniak (red.): Rozwój regionalny Polski w warunkach reformy europejskiej polityki spójności w latach 
2007 – 2013,  Biuletyn KPZK PAN, Warszawa 2007.

2. Ocena rządowych dokumentów strategicznych przyjętych w latach 1989-2006, przyjęta przez Komitet 
Stały Rady Ministrów 11.07.2007. Na łączna liczbę 406 – 140 dokumenty uznano za nieprzydatne 
(ostatecznie uchylono 130). Na początku 2008 r. mieliśmy 194 dokumenty o charakterze strate-
gicznym, uznane za przydatne i obowiązkowe. Pytanie, kto jest w stanie nad tym intelektualnie 
i organizacyjnie zapanować?
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Problemy z wyznaczeniem hierarchicznie uporządkowanych celów zwią-
zane są z  znacznie szerszym brakiem umiejętności strategicznego planowa-
nia. Planowanie polityki rozwoju jest jednym z naszych poważnych defi cy-
tów. Trudno nam także konsekwentnie realizować dokumenty strategiczne, 
zwłaszcza te, które przekraczają chociażby czteroletnią perspektywę hory-
zontu wyborczego. Rezultaty naszych działań w zakresie polityki rozwoju 
mogłyby być lepsze, gdyby wysiłki te były w większym stopniu skoordyno-
wane i nastawione na współdziałanie. Wydaje się, że ciągle bardziej jesteśmy 
zorientowani na tradycyjne metody i narzędzia zarządzania, często bliższe 
administrowaniu, niż na rządzenie, rozumiane jako governance.

Silnym bodźcem dla upowszechnienia dobrych praktyk planowania strate-
gicznego w Polsce powinien stać się udział w europejskiej polityce spójności. 
Pozostaje mieć nadzieję, że z czasem istotne zasady w niej obecne, a wynika-
jące z logiki planowania rozwoju, jak wieloletni horyzont, myślenie o wartości 
dodanej, zasada pomocniczości, będą w coraz większym stopniu przyjmowa-
ne jako naturalny element procesu planowania strategicznego3.

Wszystko to – brak wizji, nadrzędnego celu, nieumiejętność przekładania 
celów strategicznych na cele operacyjne, przynosi negatywny skutek w posta-
ci pozbawiania nas premii za koncentracje na priorytetach. Jeżeli myślimy 
o trwałym i prężnym rozwoju naszego kraju nie możemy sobie na to pozwo-
lić. Musimy pamiętać, że zasoby zawsze pozostaną ograniczone, wszystkich 
zaniedbań cywilizacyjnych nie da się nadgonić. Dlatego też należy wykorzy-
stać to, co leży w zasięgu naszych możliwości – tzn. podjąć próbę reorgani-
zacji systemu strategicznego zarządzania rozwojem państwa. W tym kon-
tekście m.in. należy zdefi niować nareszcie cele polityki regionalnej państwa 
w stosunku do układów terytorialnych, a szczególnie regionów4.

Teza 2: Trudności z oceną efektywności polityk rozwoju

Z powodu niewystarczającego poziomu sparametryzowania polityki rozwoju 
państwa, trudno nam jest określić jej efektywność i poziom realizacji celów. 
Nawet jeśli ta próba częściowo się powiedzie, nie jesteśmy w stanie odpowie-
dzieć na pytanie, w jakim stopniu realizacja celów następuje dzięki konkret-
nym działaniom interwencyjnym. Efektywność polityki rozwoju prowadzo-
nej w Polsce jest bowiem w dużej mierze niemierzalna. Brakuje miar sukce-

3. J. Olbrycht, Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej – nowy instrument budowania współpracy 
terytorialnej, w: J. Szlachta, J. Woźniak (red.): Rozwój regionalny Polski w warunkach reformy europej-
skiej polityki spójności w latach 2007 – 2013,  Biuletyn KPZK PAN, Warszawa 2007.

4. J. Szlachta, J. Zaleski, W. Dziekanowicz, Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej 
do roku 2020, MRR, Warszawa 2006. 
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su i porażki i często trudno nam pod tym względem ocenić poszczególne 
instrumenty. Na przykład na poziomie regionalnym nie potrafi my określić, 
jaka jest rzeczywista wartość dodana np. setek kilometrów dróg i sieci kana-
lizacyjnych wybudowanych i zmodernizowanych w ramach ZPORR.  Choć 
trudno w to uwierzyć, nie ma w Polsce bieżącej wiedzy na temat tego, jak – 
w układzie regionalnym – wygląda bilans wszystkich zaangażowanych środ-
ków publicznych. Tym większa trudność występuje z oszacowaniem alokacji 
prywatnych. Nie wiemy, i bardzo trudno pozyskać kompleksową wiedzę, ile 
środków z różnych źródeł publicznych jest inwestowanych w przedsięwzięcia 
rozwojowe na danym obszarze. Nie ma instytucji i narzędzi, które by taką 
informację dostarczały, gdyż istniejące struktury statystyki państwowej robią 
to w sposób niewystarczający5. 

Można się  zastanowić, czy efektywność prowadzonej polityki rozwoju 
jest zasadniczo niemożliwa do zmierzenia, czy też dałoby się jednak tak 
skonstruować wskaźniki, zadać takie pytania w trakcie badań ewaluacyj-
nych, które by pozwoliły na ocenę rzeczywistej wartości dodanej naszych 
działań? Ocena taka jest oczywiście możliwa, chociaż zawsze (na etapie 
ex-ante) wiązać się będzie z ryzykiem niedoszacowania lub przeszacowania, 
zwłaszcza jeśli chodzi o wskaźniki rezultatu i oddziaływania. To wciąż jest 
lekcja do odrobienia. Dotychczas często traktowaliśmy kwestie wskaźników 
po macoszemu, jako formalny dodatek, w związku z tym teraz trudno jest 
nam post factum weryfi kować, jakie są faktyczne rezultaty podejmowanych 
kiedyś działań. Aby bezzwrotne dotacje były zainwestowane efektywnie, 
potrzebna jest realna ocena sytuacji, szczególnie aspektów trwałości, nie 
tylko na chwilę bieżącą, ale również w perspektywie kolejnych dziesięciu 
czy piętnastu lat.  Tymczasem często podejmuje się decyzje o realizacji 
przedsięwzięć, co do których nie ma dobrego uzasadnienia i pomysłu 
na przyszłość, choćby w kwestii kto i za co w małych ośrodkach będzie 
te liczne sale sportowe, szkoły czy domy kultury, utrzymywał6.

Tak więc efekty prac ocennych, w tym ewaluacyjnych, pozostają ciągle 
niewykorzystane. Nie potrafi my często wykorzystać efektów prac, w tym 
ewaluacyjnych wprost do optymalizacji zarządzania strategicznego. Z tego 
powodu powielamy błędy, działamy intuicyjnie, przez co mamy ograniczo-

5. Przykładem są tu prace wykonywane od 4 lat w ramach przygotowywania kolejnych raportów rocz-
nych Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju. Niezbędne dane pozyskujemy w wyniku in-
dywidualnych kontaktów z terenu całego regionu. Dzięki życzliwości MRR dysponujemy także kra-
jową bazą projektów, która jest aktualizowana raz w roku. Nie dysponujemy informacjami z innych 
województw, co utrudnia prace komparatystyczne. Próbą zmiany tej sytuacji w naszym regionie jest 
postulat powołania sieci obserwatoriów polityki rozwoju.

6. Zob. Badanie ewaluacyjne „Wpływ projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach ZPORR 
na rozwój gospodarczy województwa małopolskiego”, Ecorys, Warszawa 2008.
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ne możliwości poprawiania efektywności naszych działań. Postulowanym 
rozwiązaniem tych problemów jest budowa aparatu analitycznego w posta-
ci: ośrodka badań krajowych, ośrodków badań regionalnych oraz powiąza-
nie ich w spójny system. Stworzenie takiego klastra badań polityk rozwojo-
wych to wyzwanie, które należy pilnie zrealizować.

Z satysfakcją należy podkreślić, iż pierwsze próby odpowiedzi na niedo-
statki państwowej statystyki zostały już podjęte. Są nimi pojawiające się 
już w różnych województwach inicjatywy tworzenia regionalnych ośrod-
ków badań – np. w Małopolsce jest to Małopolskie Obserwatorium Polityki 
Rozwoju. Celem Obserwatorium jest: 
• prowadzenie analiz i ocen polityk publicznych,
• wprowadzenie ich w obieg debaty publicznej,
• włączenie w system strategicznego zarządzania rozwojem.

Korzyści dla regionu wydają się oczywiste – Obserwatorium stanowi dla 
niego nie tylko zaplecze analityczne, ale również system wsparcia w zakre-
sie strategicznego zarządzania. Wzmacniając kompetencje regionu struk-
tura ta stanowi element jego emancypacji i wzmacnia suwerenność decy-
zyjną. Nie bez znaczenia jest też wpływ tego rodzaju jednostki badawczej 
na elity regionalne, a przez to budowę kapitału społecznego, a także kształ-
cenie kadr regionalnych. Docelowo powinno rozwinąć się to w regionalny 
think-tank, mający formułować prognozy oraz rekomendacje uwzględniają-
ce wszystkie instrumenty polityki rozwoju obecne w przestrzeni regionu, 
nie tylko te, na które bezpośredni wpływ ma samorząd województwa.

Jak dotrzeć do władz? Jakie są potrzeby decydentów?  By dotrzeć do władz 
i uzyskać wpływ na ich decyzje, Obserwatorium musi szybko reagować, od-
powiadać na potrzeby decydentów oraz oferować atrakcyjne produkty, tzn. 
informacje i analizy nt. danych jakościowych, związków przyczynowo-skut-
kowych, przyczyn sukcesów i porażek. Powinno także trafi ać do środowisk 
opiniotwórczych.

Aby system był skuteczny, postuluje się zorganizowanie sieci obserwa-
toriów regionalnych, o lekkiej strukturze koordynacyjnej, ustandaryzowa-
nych w zakresie minimalnych, obligatoryjnych zadań i wymieniających się 
dobrymi praktykami. Obok sieci obserwatoriów regionalnych powinien 
powstać sprzyjający im ośrodek krajowy, wykonujący badania w zakresie 
niezbędnych potrzeb kraju, ale równocześnie subsydiarny dla poziomu re-
gionalnego7.

7. Niewątpliwie występuje defi cyt takiej instytucji na poziomie kraju. Prace nad jego powołaniem win-
ny zostać poprzedzone rzetelna analizą i oceną przyczyn klęski Rządowego Centrum Studiów Stra-
tegicznych, które zostało zlikwidowane w ramach polityki „taniego państwa” w 2005 r. Nie znam 
osoby, która żałowałaby podjęcia tej decyzji.
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Teza 3: Brak ośrodka koordynacji polityk rozwoju państwa

Wydaje się, że obserwujemy ciągły brak decyzji w zakresie modelu ustrojo-
wego państwa – ile centralizacji, ile decentralizacji? – co skutkuje ciągłą do-
minacją układu resortowego8. Oczywiście, zarówno państwo jak i samorządy 
podejmują liczne działania związane z tworzeniem warunków dla rozwoju 
społeczno-gospodarczego. Pytanie brzmi: gdzie powinna się kończyć kompe-
tencja rządu, a gdzie zaczynać kompetencje samorządowego województwa? 
Pożyteczne byłoby tu tzw. kryterium negatywnej delimitacji, oparte oczywi-
ście o zasadę pomocniczości, konsekwentnie wprowadzoną w życie. Aby je 
sformułować, niezbędne są jasne zasady wyznaczania obszarów strategicznej 
interwencji, w ujęciu tak przedmiotowym jak i, co ważne, przestrzennym. 
Z pewnością aktualna linia demarkacyjna między programami operacyjnymi 
nie spełnia tych wymogów, a jest efektem dość technokratycznego kompro-
misu9. Ewidentnym przykładem jest tu pojawiające się kryterium podziału 
kompetencji państwa i regionów na podstawie wielkości fi nansowej projektów. 
Zatem, musimy poznać konkretne plany rządu, także w zakresie prowadzenia 
polityki regionalnej, a przede wszystkim uzgodnić kwestię zasadniczą – gdzie 
w Polsce zakreślimy granice decentralizacji państwa?

Obecnie można więc mieć sporo zastrzeżeń co do stopnia koordynacji dzia-
łań podejmowanych zarówno przez rząd jak i samorządy, a także ich ciągłości 
(„pamięć instytucjonalna”) i systematyczności. Rezultaty naszej aktywności 
w zakresie polityki rozwoju mogłyby być lepsze, gdyby były one w większym 
stopniu skoordynowane i nastawione na efekt synergii. Największą zaletą po-
lityki regionalnej jest – w moim przekonaniu – możliwość kompleksowego, 
zintegrowanego oddziaływania na daną przestrzeń za pomocą różnych instru-
mentów, które uzupełniając się tworzą wartość dodaną. Tego efektu  nie da się 
osiągnąć prowadząc nieskoordynowane polityki sektorowe. Polityka regionalna 
jest ze swojej istoty zaprzeczeniem partykularyzmów resortowych. Mamy więc 
tutaj dużo do zrobienia – tak w całym kraju, jak i w poszczególnych regionach. 

Brak odpowiednich narzędzi oraz ośrodka koordynującego całość działań 
– i na poziomie państwa, i na poziomie regionów – w zakresie prowadzenia 
polityki rozwoju, skutkuje ograniczeniami w zakresie wykorzystywania efektu 
dźwigni i synergii. Brak odpowiedniej synchronizacji zadań daje efekt marno-
trawstwa zasobów oraz czasu.

8. J. Woźniak, Uwagi na temat modelu rozwoju regionalnego, w: J. Woźniak (red.), Polskie regiony a fundu-
sze Unii Europejskiej, Kraków 2001.

9. Uchwała nr 7 Komitetu koordynacyjnego NSRO na lata 2007-2013 w sprawie przyjęcia Linii de-
markacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej 
i Wspólnej Polityki Rybackiej, Warszawa 4 lipca 2008.
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Barierę tę można przełamać poprzez wykreowanie wspomnianego już kra-
jowego ośrodka koordynacji polityki rozwoju. Ośrodek taki winien być wypo-
sażony łącznie w następujące atrybuty:
• dysponować wizją strategicznego rozwoju,
• być wyposażony w odpowiednie zasoby, oraz
• być tak umiejscowiony w strukturach, by mieć realny wpływ na decyzje 

polityczne10.
Ośrodek taki mógłby – przy zapewnieniu regionom właściwego stopnia 

autonomii operacyjnej – koordynować i wspomagać działania w zakresie po-
lityki rozwoju. 

Rozważając czynniki koordynacji polityki rozwoju prowadzonej na róż-
nych poziomach, należy również rozpatrzyć wprowadzenie nowej formuły 
kontraktu wojewódzkiego. Nie jest to postulat nowy, ale ostatnio pojawia się 
z dużą siłą. Jedną stroną takiego kontraktu mogłaby być Rada Ministrów, re-
prezentowana przez ministra rozwoju regionalnego, tak aby regiony wiedzia-
ły, jaka jest polityka całego rządu w układzie terytorialnym. Byłaby to bardzo 
znacząca zmiana akcentu: odejście od prowadzenia przez poszczególnych 
ministrów polityk sektorowych, z których każda ma implikacje terytorial-
ne na rzecz skoordynowanej polityki całego rządu wobec danego regionu. 
Z drugiej strony, na poziomie regionalnym kontrakt zakłada konieczność po-
rozumienia i partnerstwa pomiędzy głównymi graczami na scenie regional-
nej: samorządem wojewódzkim i samorządami lokalnymi, trzecim sektorem, 
przedsiębiorstwami, ale być może także wojewodą11. Ograniczy to pojawia-
jące się coraz częściej zarzuty występowania tzw. centralizmu regionalnego, 
wzmacniając i instytucjonalizując praktykę partnerstwa i szerokiej partycy-
pacji różnych podmiotów.

Teza 4: Niewykorzystywanie metropolii do wzmacniania 
konkurencyjności państwa

Próby opracowania ustawy dotyczącej prowadzenia polityki miejskiej i me-
tropolitalnej trwają już od roku12. I nadal nie do końca wiadomo, w jakim 
kształcie zostaną przyjęte ostateczne zapisy. Przywołane powyżej prace le-

10. Kwestia afi liacji takiego ośrodka przy konkretnej instytucji rządowej musi zostać poprzedzona dys-
kusja nt. kompetencji poszczególnych resortów oraz Kancelarii Prezesa rady Ministrów.

11. Szerzej: J. Woźniak, Prezentacja wyników prac grupy tematycznej ds. celów i zasad polityki regio-
nalnej państwa, w ramach prac nad założeniami Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, Falenty, 
2-3 czerwca 2008.

12. Pierwszy opublikowany projekt to „Założenia do projektu ustawy metropolitalnej”, projekt z dnia 4 
lipca 2007 r.



Jacek Woźniak

232

gislacyjne nad polityką metropolitalną konfrontują się z ambiwalentną po-
stawą samorządowych województw (częste postrzeganie przez nie procesu 
jako gry o sumie zerowej), co wynika z podstawowego paradygmatu polityki 
regionalnej, prowadzonej przez samorządy województw, jakim jest tradycyj-
ne myślenie „wyrównawcze” w kategoriach spójności wewnątrzregionalnej. 
Jedno jest pewne – obecnie w naszym kraju ciągle brak jest zarówno polityki 
miejskiej jak i metropolitalnej, dążącej do wzmocnienia dużych ośrodków, 
które perspektywicznie powinny stać się lokomotywami rozwoju. Należy też 
sobie jasno powiedzieć, że polskie metropolie są na tle Europy relatywnie 
słabe. Jeżeli Polska ma stawiać na konkurencyjność i w większym zakresie re-
alizować cele strategii lizbońskiej, to jest oczywiste, że musi to robić poprzez 
metropolie. Stają się one nową, coraz bardziej widoczną i silną kategorią gra-
czy na scenie polityki rozwoju kraju, w tym także polityki regionalnej13. Jest 
to proces naturalny i pożądany. Warto tu podkreślić, iż awans polskich me-
tropolii dokonał się oddolnie i, można powiedzieć, spontanicznie. Aktualne 
pytanie brzmi, jakimi środkami je wzmacniać i czy wzmocnienie metropolii 
nie odbędzie się kosztem kompetencji innych podmiotów, szczególnie samo-
rządów wojewódzkich? W tym kontekście należy podkreślić, iż proces ten 
nie powinien naruszać spójności planowania i zarządzania rozwojem na po-
ziomie regionalnym, choć faktem jest, że metropolie coraz wyraźniej konku-
rują ze swoimi regionami. 

Podkreślmy raz jeszcze – bez ukształtowania odpowiednich instrumentów 
zarządzania metropoliami i braku działania w zakresie polityki metropolital-
nej nie potrafi my przyśpieszyć samoistnych procesów wzmacniających kon-
kurencyjność Polski w skali Europy14. Silne metropolie winny być postrzega-
ne nie jako zagrożenie, lecz szansa na wsparcie całego kraju.

Jedynym racjonalnym rozwiązaniem w tym zakresie wydaje się być wzmoc-
nienie polskich metropolii, jeśli to konieczne – nawet kosztem samorządo-
wych województw. W Małopolsce w Regionalnym Programie Operacyjnym 
stworzono odrębny priorytet dla Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, 
przeznaczając na niego 190 mln euro, czyli ok. 17 proc. wartości programu. 
Są to środki ukierunkowane tylko na duże projekty, które mają wzmocnić 
konkurencyjność Krakowa dzięki rozwojowi infrastruktury transportowej, 

13. Szerzej: Wystąpienie Wiceministra Infrastruktury R. Dziekańskiego i prof. A. Noworola na kon-
ferencji „Rewitalizacja obszarów miejskich z wykorzystaniem funduszy UE w latach 2007-2013”, 
która odbyła się w Krakowie w maju 2008 r. Artykuły pokonferencyjne zostały opublikowane w nr 
3/2008 kwartalnika „Rozwój Regionalny w Małopolsce”, Kraków 2008 (R. Dziekoński, Polityki miej-
skie w wybranych krajach UE wobec Polityki Spójności; A. Noworól, Samorząd lokalny jako animator 
procesu rewitalizacji).

14. T. Parteka, Europejskie wyzwania spójności polskiej przestrzeni: regiony, metropolie, transport, 
Gdańsk 2008
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infrastruktury przestrzeni kulturowej, budowie hali widowiskowo-sportowej 
czy sali kongresowej z prawdziwego zdarzenia. Takie obiekty powinny ist-
nieć w mieście, które ma ambicję być europejską metropolią. Chcemy rów-
nież w ramach tego priorytetu stworzyć Małopolski Ośrodek Innowacji, czyli 
instytucję koordynującą proinnowacyjne działania w regionie15.

Jakie projekty powinny być priorytetem dla metropolii? Dobre projek-
ty to takie, które przynoszą korzyść jak największej grupie mieszkańców, 
przedsiębiorców i turystów, ale także – oddziałują na region. A więc – po-
łączą miasto z otaczającym je regionem. Tym ważniejszy jest zatem postu-
lat partnerstwa – miasta muszą pozyskiwać partnerów, sprzymierzeńców 
wśród podmiotów działających na obszarze metropolitalnym. Jest to zara-
zem szansa na bardziej zróżnicowane źródła fi nansowania, szybsze uzgod-
nienia, zwiększone możliwości promocji i lobbingu podyktowane większym 
„ciężarem gatunkowym” projektu. Są to także niezbędne warunki dla przy-
gotowania dużych projektów, wymagających znacznych umiejętności koor-
dynacyjnych i współpracy. W przypadku metropolii dodatkowo niezwykle 
ważny jest aspekt strategiczny projektów. Winny one wzmacniać pozycję 
konkurencyjną metropolii, które – przypomnĳ my – konkurują nie ze swoim 
zapleczem terytorialnym, lecz z innymi metropoliami. Jak wynika z analiz 
Unii Metropolii Polskich, większość przedsięwzięć była realizowana do tej 
pory ze środków Funduszu Spójności, obecnie punkt ciężkości przenosi się 
na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Nie zapominajmy jednak 
także o Europejskim Funduszu Społecznym, który stanowi doskonałe źródło 
fi nansowania aktywności społeczności lokalnych. Wg danych na koniec 2007 
r., udział wartościowy projektów realizowanych w największych miastach 
w całkowitej wartości projektów wdrażanych w poszczególnych regionach był 
bardzo zróżnicowany, dla przykładu w Małopolsce 25%, na Mazowszu 31%, 
w Łódzkim 42%, ale na Śląsku – zaledwie 4%.

Do podstawowych priorytetów polityki państwa wobec miast z pewnością 
należeć powinno upodmiotowienie obszarów metropolitalnych. Aktualnymi 
postulatami są tutaj:
• nadanie tym obszarom odpowiedniego statusu prawnego,
• wyposażenie w majątek i źródła fi nansowania,
• włączenie podmiotowo w system planowania przestrzennego,
• wyposażenie w instrumenty programowania i wdrażania rozwoju.

Przygotowywana obecnie ustawa, mająca regulować te zagadnienia, musi 
rozstrzygnąć przede wszystkim takie kwestie jak: 

15. Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, przyjęty uchwałą Zarządu Woje-
wództwa Małopolskiego, październik 2007.
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• skąd pieniądze na zadania metropolii – ze składek czy też z dochodów 
własnych?

• jaka forma ustrojowa - ustawowy związek gmin czy raczej specjalna jed-
nostka samorządowa?

• jaki sposób zarządzania metropolią zapewni najlepszą zdolność wykony-
wania zadań publicznych?

• jaka liczba metropolii jest optymalna dla Polski?
Analizując powyższe nie możemy zagubić kwestii najważniejszej: metro-

polie są potrzebne nie tylko po to by usprawnić współpracę pomiędzy zain-
teresowanymi gminami, lecz - przede wszystkim - aby zdynamizować rozwój 
naszego państwa i uczynić go bardziej innowacyjnym, twórczym i konkuren-
cyjnym na scenie międzynarodowej.

Z całą pewnością także emancypacja metropolii i związane z tym kształ-
towanie ich nowych relacji z otoczeniem, szczególnie z samorządem woje-
wódzkim, jest jednym z największych wyzwań, przed jakimi staje polityka 
rozwoju, w tym polityka regionalna w Polsce.

Teza 5: Brak umiejętności zarządzania ryzykiem 
w sektorze publicznym

W naszym kraju wciąż brak określonego typu kultury organizacyjnej przeja-
wiający się w braku przyzwolenia na podejmowanie przez sektor publiczny 
jakiegokolwiek ryzyka. Niestety – często poprawność formalna i rachunkowa 
wciąż przesłania nam cel. Przed instytucjami publicznymi stawiane są wy-
magania rozliczenia 100% środków, szczególnie pochodzących z UE, pod-
czas gdy należałoby sobie uświadomić, iż w niektórych sytuacjach rozlicze-
nie już na poziomie 90% jest olbrzymim sukcesem. System, w którym się 
poruszamy, nie akceptuje potencjalnego ryzyka, nawet jeżeli ocena ex-ante 
bilansu wydaje się być obiecująca16. Przeszkodą nie do zlekceważenia jest 
również ciągły brak zaufania państwa do obywateli jak i obywateli do pań-
stwa, w tym do jego przedstawicieli – funkcjonariuszy państwowych17. Jest 
to nasza immanentna cecha społeczna. Cierpimy również na defi cyt zdol-
ności kooperacji przy podejmowaniu działań, kooperacji, która jest kluczem 

16. Dobrym przykładem są tu problemy z tzw. prefi nansowaniem projektów, które mogą być wspierane 
z funduszy strukturalnych UE. Pomimo oczywistych zalet takiego rozwiązania, w postaci istotnych 
ułatwień i przyspieszenia możliwości wydatkowania środków, wprowadzenie tej procedury jest per-
manentnie blokowane przez Ministerstwo Finansów. Koronnym argumentem jest potencjalne ryzy-
ko związane z uruchomieniem tego procesu, jeśli jego benefi cjentem byłby sektor przedsiębiorstw 
prywatnych.

17. Szeroko pisze o tym zespół pod kierunkiem Ministra M. Boniego „Raport o kapitale intelektualnym 
Polski”, KPRM, Warszawa 2008.
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do powodzenia i ostatecznego sukcesu większych przedsięwzięć, w których 
musi być więcej zaangażowanych interesariuszy (szczególnie widoczne jest 
to w przypadku np. budowy dużych projektów infrastrukturalnych; ciągle 
nie mamy sukcesu w budowie autostrad czy dróg ekspresowych). Popełnia-
jąc grzech zaniechania poprzez ciągłe promowanie postaw zachowawczych, 
marnujemy talenty.

Postulowanym rozwiązaniem jest konieczność wypłynięcia niezbędnego 
impulsu z poziomu politycznego, ukierunkowanego na podjęcie próby zmia-
ny sposobu zarządzania procesami realnymi życia publicznego w naszym 
kraju. Nie sposób przecież zapomnieć, że władza publiczna, w tym także 
urzędnicza, porusza się w przestrzeni politycznej, co mocno warunkuje 
prowadzenie rozmaitych działań. Konieczność godzenia przeróżnych grup 
interesów oraz dbałości o wizerunek, rodzi często niechęć do konfrontacji 
i pokusę administrowania, a nie zarządzania sprawami publicznymi18.

Tak jak podkreśliłem na wstępie, musimy zdać sobie sprawę, iż nie wystar-
czy wskazać na istnienie barier prowadzenia racjonalnej, skutecznej i efek-
tywnej polityki rozwoju państwa. Przede wszystkim należy chcieć i dążyć 
do tego, by te bariery przełamać. Kilka roboczych propozycji, w jaki sposób 
ten proces może zostać poprowadzony zostało zasygnalizowanych powyżej. 
Pamiętajmy, iż w systemie zarządzania polską polityką rozwoju wciąż tkwią 
duże rezerwy. Usprawnienie tej sfery zarządzania, a także i wzmocnienie wy-
datków na innowacyjność szybko przyniesie efekt – poprawi się skuteczność 
działań, a szansa wynikająca z faktu bycia państwem członkowskim UE zo-
stanie wreszcie w pełniejszy sposób wykorzystana. Stwierdzenie, iż w Polsce 
drzemie olbrzymi potencjał rozwojowy nie jest marketingowym sloganem. 
Napawa dużym optymizmem, iż pomimo licznych zapóźnień i problemów 
strukturalnych jak i regulacyjnych – potrafi my dokonywać strategicznie 
właściwych wyborów, inwestować w przyszłość. Czy Polska weźmie udział 
w rozwoju kreatywnej i innowacyjnej Europy? Oczywiście tak! Zresztą – Eu-
ropa już wybrała, najwyższy czas na nas.

18. K. Szczerski, Public Administration for the Promotion of Regional and European Cohesion, in: J. Woźniak 
(ed.) Cohesion Policy and Regions. New Perspective 2007-2013, Kraków 2006.
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Dr hab. inż. prof. PG Tomasz Parteka
Politechnika Gdańska

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

Czy Polska weźmie udział
 w rozwoju kreatywnej 
i innowacyjnej Europy?

Pytanie sformułowane w czasie przyszłym jest alternatywne: weźmie albo 
nie weźmie. Realia programowania i dystrybucji środków na innowacje z fun-
duszy europejskich wskazują na to, że Polska już bierze udział w rozwoju 
kreatywnej i innowacyjnej Europy, choćby poprzez lizbonizację polityki roz-
woju. Uzasadnione jest więc pytanie: w jakim stopniu Polska weźmie udział 
w rozwoju kreatywnej i innowacyjnej Europy? Pytanie to generuje całą listę 
pytań pochodnych:

• Czy jest dostateczna wola takiego uczestnictwa po stronie elit rządzących jak 
i społeczeństwa?

• Czy aktywny udział jest możliwy bez głębokich reform sektora badań i rozwo-
ju oraz szkolnictwa i edukacji?

• Czy Polska stosuje zasadę dodatkowości do środków europejskich na rozwój 
innowacyjny?

• Czy posiadamy wystarczającą zdolność instytucjonalną dla rozwoju kreatyw-
nego i innowacyjnego?

• Czy obecny okres koniunktury gospodarczej wpłynął na rozwój innowacyjny?
• Czy czekające nas spowolnienie gospodarki wymusi zmiany proinnowacyjne?
• Czy regiony są w stanie wytworzyć same efekt dźwigni rozwoju innowacyjnego 

wobec skutecznej centralizacji środków publicznych na rozwój?

Kilka diagnoz

1. Podstawą kreatywnego i innowacyjnego rozwoju jest przepływ wiedzy po-
między kreatorami a przedsiębiorcami, pomiędzy którymi w rozwiniętych 
krajach działają instytucje pośredniczące w transferze wiedzy. Jeśli ten 
przepływ jest aktywny, następuje absorpcja innowacji dająca wzrost wydaj-
ności i wzrost ekonomiczny.

W Polsce ten system działa bardzo słabo. Wciąż nie możemy wyjść z za-
klętego kręgu stereotypu „szufl ady kreatorów (naukowców) są puste” ver-
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sus „przemysł nie chce wspierać, kupować wyników badań”. O instytucjach 
pośredniczących w transferze niewiele się wie i mówi. Wszystkie uniwer-
sytety europejskie obrastają wspólnymi przedsięwzięciami instytucji ko-
mercjalizacji badania.

Dają one poczucie spokoju kreatorom, twórcom innowacyjnych rozwią-
zań w działaniach, na których się nie znają (np. ochrony własności intelek-
tualnej), podmiotom publiczno-prywatnym dobry zysk, którym dzielą się 
z uczelnią i kreatorem, zaś przedsiębiorstwom – dopływ (transfer) wiedzy 
użytecznej do innowacyjnych działań gospodarczych.

2. Polskie uczelnie i instytuty naukowo-badawcze znajdują się w dramatycz-
nej sytuacji. Pozycjonowanie ich znaczenia w rankingach europejskich 
daje żenujące informacje diagnostyczne. Mamy tutaj do czynienia z bez-
względnym ujawnieniem skutków wieloletniego negatywnego sprzężenia 
zwrotnego: środowiska naukowe mówią – środki są za małe, zaś decydu-
jący o budżecie narodowym odpowiadają – środki są marnotrawione i nie 
będą większe bez reformy. Oczywiście obaj zbiorowi aktorzy tego segmen-
tu gospodarki – mają rację. Z jednej strony, obiektywnie oceniając, w skali 
Europy nie ma szans na rozwój innowacyjny żaden kraj, który na badania 
i rozwój przeznacza 0,5% PKB. Zadziwiająca jest trwałość powiedzenia 
Bismarcka o roli profesorów w upadku państwa. Każdy kolejny minister 
nauki (czasami łączący rolę ministra szkolnictwa wyższego z tytułem 
profesora) kończy swoją kadencję spadkiem udziału nakładów na naukę 
w PKB. Oczywiście nie w pełni minister personalnie jest winny, lecz jego 
słaba pozycja w rządzie i nikły wpływ przy konstrukcji kolejnych budże-
tów (tworzonych także przez profesorów – ministrów). Czy dojrzał już 
czas, aby podobnie jak w Ministerstwie Obrony Narodowej, gdzie genera-
łowie nie mogą sprawować władzy nad armią, także profesorów odsunąć 
od zarządzania środkami publicznymi na naukę.
Jest to taki relikt minionej epoki, której ślady znajdujemy także na po-
ziomie zarządzania wyższymi uczelniami. Nikogo w Polsce nie dziwi, 
że fi rmami zatrudniającymi wiele tysięcy pracowników, jakimi są uczel-
nie wyższe z adekwatnie dużym budżetem, zarządza rektor, który pojęcie 
o zarządzaniu zdobywa w trakcie kadencji. Jest to właściwie wiedza na-
byta w boju, gdyż ta właściwa zdobyta w mozolnym rozwoju naukowym 
dotyczy chemii, historii, amerykanistyki, informatyki czy innych dziedzin 
nauki. Oczywiście istnieje funkcja kanclerza, lecz jego rola decyzyjna jest 
znikoma. Wręcz odwrotnie niż na uczelniach europejskich, gdzie rolą rek-
tora jest reprezentowanie, konsolidowanie i mobilizowanie społeczności 
akademickiej w pełnym zbiorze badaczy, nauczycieli akademickich i stu-
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dentów. Tylko i aż! Wybitni rektorzy uniwersytetów europejskich trzyma-
ni są jak najdalej od zarządzania środkami fi nansowymi.
Obserwując proces transformacji Polski łatwo dostrzec reformy, które się 
udały i dają efekty. Do takich należy reforma podziału administracyjnego 
państwa i ustroju samorządowego, reforma prywatyzacyjna. Przed nami 
reforma nauki i kształcenia. Jestem pewny, że reformy tej nie przeprowa-
dzą środowiska naukowe. Przebieg dyskusji wokół tzw. „reformy Kudryc-
kiej” zogniskowanej na pozornym temacie habilitacji wskazuje na wciąż 
trwającą niemoc korporacyjną, która jest zabójcza dla procesów innowa-
cyjnych.

3. Każdą innowację rozumianą jako „lub znacząco ulepszony produkt, usłu-
ga, proces, działanie marketingowe, lub rozwiązanie organizacyjne.”
Ktoś musi wymyślić i ktoś zrealizować. Innowacje są produktami krótkiego 
trwania. Wymyślone wczoraj, zrealizowane dziś, jutro już są przestarzałe 
i wypierane przez nowe produkty. Rzadko jest to ta sama osoba, instytucja 
czy podmiot gospodarczy. Aby to się stało, musi zaistnieć kilka warunków 
po stronie uczącej się gospodarki. Po pierwsze musi dać efekt kultura in-
nowacyjna polegająca na znajomości istoty innowacji i konstruktywnej roli 
kreatywności (kreatywność może dawać także efekt destrukcyjny). Kultu-
ra innowacyjna powinna dawać efekt w postaci postaw proinnowacyjnych 
przedsiębiorców.
„Innowacje towarzyszą nam od wieków – są istotą rozwoju w zasadzie 
w każdym wymiarze. Są także istotą konkurowania na rynku. W wymia-
rze ekonomicznym innowacja to – w pewnym uproszczeniu – każda dzia-
łalność podejmowana w celu obniżenia kosztów lub zwiększenia sprzeda-
ży i oczywiście lepszego zaadresowania potrzeb klientów. Dzięki innowa-
cjom fi rma, region, kraj mogą stać się bardziej konkurencyjne od innych. 
W dobie globalnej i rosnącej konkurencji innowacje stają się niezmiernie 
ważne – trudno bowiem zbudować i utrzymać pozycję konkurencyjną je-
dynie w oparciu o niskie koszty pracy czy innych zasobów. Niezbędne jest 
wnoszenie nowej wartości dodanej do oferowanych produktów lub usług 
i jednoczesna optymalizacja ich kosztów produkcji. Ważne jest wykorzy-
stanie osiągnięć nauki i wprzęgnięcie ich w procesy tworzenia innowacji 
w przedsiębiorstwach.” 

4. Lokomotywami rozwoju, w tym innowacyjnego w gospodarce opartej 
na wiedzy – są wielkie miasta, zwłaszcza te o ponadregionalnym, a nawet 
ponadkrajowym znaczeniu – określane mianem i rangą metropolii. To one 
głównie wytwarzają i absorbują innowacje generowane przez instytucje 
(uniwersytety, instytuty, parki naukowo-technologiczne). To w metropo-
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liach uczestniczących w tworzeniu trwałej pozycji konkurencyjnej regio-
nów zakorzenia się najlepsza kadra, najlepsze fi rmy, banki, media, instytu-
cje kultury. Lokują się międzynarodowe organizacje i przedstawicielstwa.
Status metropolitalny to zarówno prestiż, dobra marka marketingowa, ale 
także obowiązek uczestnictwa w procesie innowacyjnym. W Polsce me-
chanizm ten jest wciąż bardzo prymitywnie rozumiany. Trwa wciąż wy-
ścig w uzyskaniu plakietki, certyfi katu, karty klubowej! Wszystkie miasta 
wojewódzkie chcą być metropoliami. Wciąż trwa spór, czy zadekretujemy 
12, 7 czy 5 metropolii. Tak jakby to spowodowało jakiś niezwykły przy-
pływ środków, napływ kapitału. Tymczasem oczywistym jest, że liczy się 
potencjał, powiązania sieciowe (w tym wysokiej jakości transport), klasa 
metropolitalna. W tym pozytywnym myśleniu nie może zabraknąć strate-
gii kreowania miasta wiedzy (science city). Pojawia się nowa funkcja – dziel-
nic wiedzy grupujących przestrzennie i funkcjonalnie uniwersytety, tech-
nopole, inkubatory, funkcje kongresowe i wystawiennicze, centra edukacji. 
Wszystkie te funkcje powinny być sieciowo zorganizowane, doskonale sko-
munikowane z innymi metropoliami (lotniska!). W Polsce miasta wiedzy 
są zalążkami w stanie tworzenia, głównie w oparciu o wyższe uczelnie 
najbardziej rozwinięte kubaturowo o dużej tradycji formy i treści. Środ-
ki regionalnych programów operacyjnych i Sektorowego Programu Ope-
racyjnego Innowacyjna Gospodarka będą nasycały „miasta wiedzy” no-
wymi obiektami i instytucjami. Wykreowanie „miast wiedzy” w polskiej 
przestrzeni jest jednym z warunków uczestnictwa w rozwoju kreatywnej 
i innowacyjnej Europy. Tymczasem polityka lokalizacyjna władz samo-
rządowych wielkich miast póki co bardziej sprzyja lokalizacjom obiektów 
prestiżowych (wieżowce!) i komercyjnym (obiekty mieszkaniowe, centra 
usługowo – handlowe) oraz szczególnie w ostatnim czasie – obiektom 
sportowym i infrastrukturze im towarzyszącej w amoku wyścigu z czasem 
do EURO 2012.

Scenariusz optymistyczny

Polska w czasie obecnego okresu unĳ nego programowania (do 2013 r.) osiąga 
średnią Unii Europejskiej udziału nakładów na B+R (aktualnie wynoszącą 
1,86% PKB). Postępuje reforma nauki i szkolnictwa wyższego uruchamiająca 
rzeczywisty potencjał badawczy i innowacyjny. Proces modernizacji polskiej 
infrastruktury technicznej daje odczuwalne efekty w zakresie dostępności 
przestrzennej głównych ośrodków miejskich (metropolii). Zostają stworzone 
atrakcyjne warunki powrotu polskich naukowców i młodych absolwentów eu-
ropejskich uczelni korzystających z dobrodziejstw Programu ERASMUS.
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W okresie programowania 2013 – 2020 Polska nadal korzysta z adekwatnej 
do poziomu rozwoju skali środków europejskich funduszy strukturalnych 
objętych celem: KONWERGENCJA. Zostają uruchomione rzeczywiste me-
chanizmy wsparcia innowacyjnej przedsiębiorczości, w tym rozwój funduszy 
wysokiego ryzyka. Postęp kultury innowacyjnej obejmującej wszystkie pozio-
my edukacji, szkoleń, mediów, gospodarka oparta na wiedzy staje się rów-
noważny z konsumpcją dóbr codziennych. Postępuje moda na kreatywność 
i innowacyjność w całym cyklu życia Polaków. 

Scenariusz pesymistyczny

Postępuje redukcja nakładów na B+R (np. do poziomu Albanii) oraz na 
kształcenie na skutek rosnących nacisków grup zawodowych oraz niezre-
alizowanej reformy służby zdrowia. Pogłębia się zapaść infrastrukturalna 
uczelni wyższych, spada jakość przekazu wiedzy, spadają zarobki nauczycieli 
akademickich. Nie skutkują strajki na wyższych uczelniach.

Polska nie wykorzystuje środków unĳ nych przeznaczonych na rozwój pro-
innowacyjny, a także na infrastrukturę techniczną. Następuje rewizja bu-
dżetu środków dla Polski. W nowym okresie programowania UE zwycięża 
koncepcja denacjonalizacji środków skutkująca brakiem dopływu środków 
wsparcia na rozwój. Zostają one przesterowane na te państwa członkowskie, 
które najlepiej realizują strategię lizbońską.

Postępuje emigracja zarobkowa, studia za granicą bez perspektywy powro-
tu do kraju. Postępuje drenaż mózgów mobilniejszej części naukowców i dy-
daktyków do krajów UE.

Przedsiębiorcy maksymalnie wykorzystują proste rezerwy rozwojowe, nie 
mając środków własnych ani instrumentów wsparcia ryzyka innowacyjnego.

Odpowiadając więc na postawione na początku pytanie: czy Polska weź-
mie udział w rozwoju kreatywnej i innowacyjnej Europy? – odpowiedź jest 
warunkowo twierdząca.

Po pierwsze – póki jesteśmy uczestnikami i kreatorami największego 
w historii Europy projektu pod nazwą Unia Europejska, po prostu musimy, 
bo tego wymagają choćby umowy dotyczące naszego członkostwa w UE.

Po drugie – mentalność polska jest bardzo związana z kreatywnością, 
przedsiębiorczością. Zaś stworzenie warunków instytucjonalnych wyzwoli 
także innowacyjność. Obecna rola czerwonej latarni ostatniego wagonu po-
ciągu europejskiego o stacji docelowej: KONKURENCYJNOŚĆ, nie bardzo 
odpowiada znacznej części Polaków, zwłaszcza młodszego pokolenia.

Po trzecie – warunki instytucjonalne wymagają głębokich reform w sys-
temie nauki i kształcenia. Sprzyjać temu będzie niż demografi czny, który 
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zmniejszy napór na szkoły, a podwyższy konkurencyjność oraz efekt dźwigni 
funduszy europejskich na innowacyjną przedsiębiorczość i badania, które nie 
mogą zostać zmarnowane.

Po czwarte – procesy rynkowe, trudniejszej obecności na rynku, wymu-
szą zachowania proinnowacyjne przedsiębiorców i podjęcie ryzyka transferu 
innowacji. Czynnikiem wspierającym będzie rozwój instrumentów fi nanso-
wych wsparcia (np. fundusze wysokiego ryzyka, także regionalne).

Po piąte – rynek technologii innowacyjnych będzie się rozwĳ ał gwarantu-
jąc powszechność dostępu do wiedzy, głównie młodego pokolenia. 
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Czy Małopolska
może zostać kreatywnym

 i innowacyjnym regionem? 
Scenariusz pesymistyczny 

Scenariusz to założony lub możliwy przebieg wydarzeń w danej dziedzinie. 
Na scenariusz składają się: całościowa wizja przyszłości organizacji i jej spe-
cyfi cznego otoczenia, a także opis zbioru okoliczności, które w przyszło-
ści mogą zaistnieć. Podstawą scenariusza są zwykle założenia i prognozy 
dotyczące przyszłych wydarzeń. Podstawowym założeniem w odniesieniu 
do niniejszego artykułu była – opracowana w trybie eksperckim – pesymi-
styczna wizja rozwoju Małopolski w – istotnym we współczesnym świecie 
– aspekcie kreatywności i innowacyjności.

Scenariusz oparto na następujących przesłankach:
• analizie słabych stron  regionu, ujawnionych w Regionalnej Strategii 

Innowacji Województwa Małopolskiego 2005-2013 z 21.02.2005 r. 
(RSI) oraz Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 
2007-2013 z 4.10.2007 r. (MRPO),

• barierach rozwoju innowacyjności w skali krajowej, regionalnej i lokalnej,
• realnych tendencjach w obrębie zachodzących w Małopolsce procesów  

rozwojowych.

Problemy innowacyjności Małopolski 
w dokumentach planistycznych regionu

Analizę dokumentów programowych regionu ograniczono do RSI i MRPO 
z uwagi na charakter i aktualność, a także kompleksowość tych dokumen-
tów w kontekście opisywanej problematyki. W szczególności odniesiono 
się do zawartych w nich analiz SWOT. Pomimo, że – zgodnie z ogólnie 
przyjętą metodyką – uważa się zagrożenia jako opisujące uwarunkowania 
zewnętrzne, zestawiono, charakteryzujące region słabe strony z zagroże-
niami w kontekście innowacyjności. Przedstawia to poniższa tabela.
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Tabela 1. Słabe strony i zagrożenia Małopolski w RSI.

Słabe strony Zagrożenia

N
A

U
K

A
, B

A
D

A
N

IA

• Duży nacisk na badania 
podstawowe w jednostkach 
badawczych – w tym także 
w JBR, aktualnie odległe 
od potencjalnych zastosowań 
rynkowych;

• Ograniczanie jednostek 
badawczych (głównie 
JBR) do kontaktów 
z przedsiębiorcami, 
z którymi współpracują 
od lat;

• Mała skuteczność 
działalności informacyjno-
promocyjnej ze strony 
JBR skierowanej 
do przedsiębiorców. 

• Powierzchowne traktowanie 
kwestii innowacji w ustawie 
o działalności badawczo-
rozwojowej;

• Nierozstrzygnięta kwestia 
restrukturyzacji JBR, a przez 
to rozproszenie i nieefektywne 
wykorzystanie środków 
fi nansowych;

• Słaby rozwój zasobów 
innowacyjnych (patenty, 
publikacje, sprzedaż 
know-how);

• Brak możliwości fi nansowych 
w MŚP dla podjęcia 
współpracy ze sferą nauki;

• Przekonanie, że współpraca 
z nauką nie jest, wg 
przedstawicieli MŚP, 
narzędziem rozwoju i wzrostu 
konkurencyjności ich fi rmy. 

IN
S

T
Y

T
U

C
JE

 
W

S
PA

R
C

IA

• Brak jednego punktu 
kontaktowego dla 
przedsiębiorców szukających 
partnerów wśród jednostek 
badawczych;

• Brak krajowego 
i regionalnego systemu 
fi nansowania przedsięwzięć 
innowacyjnych;

• Dublująca się 
oferta instytucji
„okołobiznesowych”,
wspierających transfer 
technologii. 

• Brak spójnej polityki 
wspierania przedsięwzięć 
innowacyjnych i krajowych 
instrumentów fi nansowych 
wspierania podejmowanego 
„ryzyka innowacji”.
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Słabe strony Zagrożenia
P

R
Z

E
D

S
IĘ

B
IO

R
S

T
W

A
, G

O
S

P
O

D
A

R
K

A

• Niedostrzeganie roli sektora 
B+R jako ważnego partnera 
MŚP w rozwoju innowacji;

• Brak zrozumienia istoty 
i znaczenia innowacji 
przez pracowników 
przedsiębiorstw;

• Niedostateczna liczba 
innowacyjnych MŚP 
w Małopolsce;

• Zbyt mała ilość fi rm 
z zagranicznym 
kapitałem, wymuszających 
rozwój innowacyjnych 
przedsięwzięć;

• Niska świadomość 
możliwości i konieczności 
korzystania z ochrony 
patentowej dla 
innowacyjnych rozwiązań;

• Duże dysproporcje 
w rozwoju gospodarczym 
wewnątrz regionu;

• Słabe przygotowanie 
wielu przedsiębiorstw 
do konkurencji na rynku 
europejskim;

• Niedostateczna ilość MŚP 
w Małopolsce;

• Duże dysproporcje 
w aktywności gospodarczej 
mieszkańców. 

• Podejście socjalne do prywaty-
zacji i restrukturyzacji przedsię-
biorstw, tzn. priorytetowe trak-
towanie potrzeby utrzymania 
miejsc pracy, a nie modernizacji 
technologicznej i podniesienia 
konkurencyjności fi rm na ryn-
kach zewnętrznych;

• Konkurowanie tanią siłą roboczą 
i umiejętnością zapełniania nisz 
rynkowych, a nie innowacyjno-
ścią produktu jako celem strate-
gicznym przedsiębiorstwa;

• Traktowanie innowacji, trans-
feru technologii i współpracy 
z nauką jako doraźnego sposobu 
rozwiązywania bieżących pro-
blemów (pozyskanie raportu, 
analiza określonych przypad-
ków, itp.), a nie jako strategii 
działania fi rmy;

• Brak sieci MŚP, które mogłyby 
wspólnie realizować projekty ba-
dawcze i wdrożeniowe, związane 
z transferem technologii, zdol-
nych do kooperacji z dużymi 
krajowymi oraz zagranicznymi 
fi rmami;

• Wzrost konkurencyjności są-
siednich regionów, dostępność 
przejmowania przez nie silnych 
dotychczas sfer działalności 
gospodarczej Małopolski;

• Wciąż utrudniona dostępność 
transportowa Małopolski;

• Wolne tempo przemian gospo-
darczych na obszarach wiejskich 
(„skansenizacja” wsi), niesprzy-
jające podejmowaniu innowacyj-
nych przedsięwzięć. 

Źródło: Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2005-2013, Załącznik 
do Uchwały Nr XXIX/386/05 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 lutego 2005 r., 
Tablica 4.1, s. 29-30.
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Należy podkreślić, że przedstawiona w RSI diagnoza Małopolski i jej oto-
czenia trafnie oddaje uwarunkowania rozwoju innowacji w regionie. Na jej 
podstawie, a szczególnie – na niewymienionych powyżej – mocnych stro-
nach i szansach, sformułowane zostały: wizja, misja i odpowiednie kierunki 
działań. 

Wizja RSI brzmi: Województwo Małopolskie – region zaawansowany techno-
logicznie, konkurencyjnych fi rm, których rozwój następuje dzięki wykorzystaniu 
efektywnie działającego Regionalnego Systemu Innowacji. Wizję uzupełnia na-
stępująca Misja: Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 
umożliwi zwiększenie poziomu innowacyjności i konkurencyjności fi rm, poprzez 
uaktywnienie ich współpracy z szerokim zapleczem instytucjonalnym w sferze na-
uki, prac badawczo-rozwojowych oraz transferu technologii. 

Regionalna Strategia Innowacji wyznacza też kierunki działania, wśród 
których warto przypomnieć:
• wykorzystanie istniejącego potencjału przede wszystkim poprzez uaktyw-

nienie sieci kontaktów,
• powstanie sieciowych ośrodków, których celem jest współpraca już istnie-

jących oraz tworzonych instytucji w zakresie działań na rzecz odbiorców 
innowacji w regionie,

• uruchomienie bezpośrednich kontaktów pomiędzy fi rmami, szkołami 
wyższymi i JBR,

• utworzenie funduszu zalążkowego,
• wsparcie powstawania fi rm typu spin-off oraz start-up,
• zapewnienie warunków do dalszego rozwoju przemysłu i fi rm w obszarze 

technologii informacyjnych (IT, ICT),
• szeroka dyfuzja innowacji na zewnątrz ośrodka metropolitalnego.

Oparta na powyższych przesłankach struktura celów RSI jest logiczna, 
wiarygodna i nie daje podstaw do formułowania scenariusza pesymistycz-
nego. Wskazanie słabych stron i zagrożeń powinno więc zostać zestawione 
z szerszym spojrzeniem na problemy regionu. Pozwala na to analiza MRPO, 
który jest bardziej aktualnym, kompleksowym dokumentem planistycznym 
województwa. Przedstawiona w MRPO analiza SWOT obejmuje też szersze 
spektrum problemów rozwojowych. Poniżej przedstawiono, ujęte w niej, sła-
be strony i zagrożenia rozwoju Małopolski, które istotnie odnoszą się do za-
gadnień związanych z rozwojem innowacji.
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Tabela 2. Słabe strony i zagrożenia Małopolski w MRPO.

Słabe strony Zagrożenia

Z
A

S
O

B
Y

 L
U

D
Z

K
IE

• Spadek dynamiki przyrostu 
naturalnego;

• Niski poziom wykształcenia 
ludności zamieszkującej obszary 
wiejskie;

• Niewystarczająca elastyczność 
zasobów pracy w regionie 
w dostosowywaniu się 
do wymagań rynku;

• Zbyt duży udział pracujących 
w rolnictwie;

• Wysoki poziom bezrobocia 
ukrytego na obszarach wiejskich;

• Wysoki udział młodzieży 
i długotrwale bezrobotnych 
w populacji osób bezrobotnych;

• Niedostateczna podaż 
pozarolniczych miejsc pracy 
na obszarach wiejskich. 

• Utrzymanie się 
dotychczasowych 
niekorzystnych tendencji 
demografi cznych;

• Wzrost populacji osób 
bezrobotnych w niemobilnym 
wieku zawodowym;

• Utrwalanie się zjawisk: 
długotrwałego bezrobocia 
oraz ubóstwa i wykluczenia 
społecznego. 

G
O

S
P

O
D

A
R

K
A

• Brak dużych, zwartych i wyposa-
żonych w media terenów inwesty-
cyjnych;

• Słaby sektor MSP: niski poziom 
inwestycji, eksportu, mała dynami-
ka sprzedaży;

• Krótki okres „życia” fi rmy;
• Słaby popyt przedsiębiorstw 

na prace badawczo-rozwojowe;
• Brak rynkowego powiązania dzia-
łalności badawczo-rozwojowej 
w jednostkach publicznych: duży 
nacisk na badania podstawowe, 
dominacja publicznych i dotacyj-
nych instrumentów fi nansowania 
działalności B+R; 

• Niski poziom korzystania z sze-
rokopasmowego dostępu do In-
ternetu, szczególnie na obszarach 
wiejskich.

• Skoncentrowanie korzyści 
rozwoju gospodarczego 
w Warszawie;

• Polaryzacja rozwoju 
społeczno-gospodarczego 
regionu i bezrobocia;

• Niski popyt na badania 
i innowacje;

• Niedostateczne tempo 
restrukturyzacji i prywatyzacji 
niektórych branż  i sektorów;

• Spadkowa tendencja 
w nakładach inwestycyjnych 
przedsiębiorstw. 
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Słabe strony Zagrożenia
IN
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• Niska jakość sieci 
komunikacyjnej;

• Słaba dostępność komunikacyjna 
południowej części 
województwa;

• Słaba dostępność terenów  
przeznaczonych pod rozwój 
działalności gospodarczej;

• Wysoki poziom zagrożenia 
powodziowego;

• Niski odsetek Małopolan 
obsługiwanych przez komunalne 
oczyszczalnie ścieków;

• Niski udział selektywnej zbiórki  
odpadów;

• Niskie wykorzystania potencjału 
odnawialnych źródeł energii;

• Presja ruchu turystycznego 
na najcenniejsze obszary 
chronione. 

• Opóźnienie budowy 
i rozwoju krajowych ciągów 
komunikacyjnych;

• Niedostosowanie 
do standardów 
jakościowych UE
w zakresie ochrony 
środowiska;

• Zahamowanie 
prywatyzacji usług 
społecznych. 

P
R

Z
E

S
T

R
Z

E
Ń

• Niski i zmniejszający się poziom 
urbanizacji województwa;

• Słabe więzi w skali obszaru 
metropolitalnego;

• Duże dysproporcje rozwoju 
społeczno-gospodarczego 
i jakości życia w układzie 
przestrzennym;

• Rozproszone osadnictwo;
• Brak ukształtowanych ośrodków 

regionalnych w części zachodniej 
województwa;

• Występowanie 
zdekapitalizowanej tkanki 
mieszkaniowej oraz obszarów 
zdegradowanych. 

• Postępujące rozproszenie 
osadnictwa na obszarach 
wiejskich;

• Dalsza degradacja 
tradycyjnego krajobrazu 
kulturowo-przyrodniczego. 

Źródło: Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Program przyjęty Uchwałą Nr 
780/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 października 2007 r., s. 48-52.
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Na tle analizy SWOT, oczywiście z uwzględnieniem także mocnych stron 
i szans, oraz innych dokumentów programowych Narodowej Strategii Spój-
ności, sformułowano cel główny MRPO, którym jest: Tworzenie warunków 
dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Do celów szczegółowych MRPO 
zaliczono:
• podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Małopolski,
• spójność wewnętrzną regionu osiąganą w oparciu o zasadę zrównoważo-

nego rozwoju,
• rozwój potencjału instytucjonalnego podmiotów z terenu Małopolski.

Pierwszy cel szczegółowy bezpośrednio związany jest z tematem niniej-
szych rozważań. Należy podkreślić, że MRPO realizowany będzie poprzez 
wdrożenie osi priorytetowych, spośród których część także odnosi się do kwe-
stii innowacyjności. W szczególności dotyczy to takich priorytetów, jak:

1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy:
1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych,
1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego;

2. Gospodarka regionalnej szansy:
2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw,
2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych;

3. Turystyka i przemysł kulturowy:
3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej;

4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego:
4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej;

5. Krakowski Obszar Metropolitalny:
5.1 Krakowski Obszar Metropolitalny jako ważny 

węzeł europejskiej przestrzeni badawczej,
5.2 Rozwój funkcji metropolitalnych Krakowskiego 

Obszaru Metropolitalnego;
7. Infrastruktura ochrony środowiska:

7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Ogólnie warto podkreślić, że struktura merytoryczna MRPO oraz zwią-
zane z nim środki fi nansowe, które będą skierowane w latach 2007-2013 
na rozwój regionalny, nie wspierają scenariusza pesymistycznego dla mało-
polskiej innowacyjności. Zidentyfi kowane problemy (słabe strony i zagro-
żenia) trzeba jednak widzieć w kontekście opisanych poniżej obserwacji 
dotyczących barier rozwoju sektora innowacji oraz tendencji w zachodzą-
cych zmian. 
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Bariery rozwoju innowacji 

Istotnych informacji o zewnętrznych dla regionu barierach rozwoju dostarcza 
analiza dokumentów europejskich dotyczących oceny funkcjonowania tzw. 
odnowionej strategii lizbońskiej, przeprowadzona przez T. Grosse. Warto 
przytoczyć tu następujące obserwacje tego autora dotyczące ogólnie sytuacji 
w Unii Europejskiej i w pełni adekwatne do sytuacji w Małopolsce:
• trend konwergencji jest bardzo powolny, a przyczyny dysproporcji rozwoju 

innowacyjności to: 
– różnice w zakresie kapitału społecznego, 
– trudności przepływu innowacji z regionów wysoko rozwiniętych  

do słabszych;
• słaba sieć kooperacji między ww. obszarami;
• niechęć podmiotów komercyjnych do przekazywania kosztownych innowa-

cji technologicznych;
• słabe generowanie nowych miejsc pracy we wszystkich segmentach gospo-

darki europejskiej;
• dominowanie innowacyjności naśladowczej, a nie oryginalnej;
• pogłębianie się luki miedzy Ameryką a Europą w zakresie:

– publicznych nakładów na badania rozwojowe,
– eksportu towarów opierających sie na wysokich technologiach;

• generalny trend:
– kraje o wysokim poziomie innowacji technologicznej mają stosunkowo 

niski poziom innowacji nietechnologicznej, 
– kraje o niskim potencjale badawczo-rozwojowym kierują działania in-

westycyjne głównie w stronę innowacji nie-technologicznych i zajmu-
ją się aplikacją zagranicznych patentów i rozwiązań  innowacyjnych 
(Grosse, 2008).

Na tle istotnej słabości procesów dyfuzji innowacji w naszej części Europy 
warto przytoczyć analizę luk (gap analysis) między podażą a popytem na in-
nowacje w województwie małopolskim, przeprowadzoną w ramach projektu 
„Wzmacnianie Regionalnej Strategii Innowacji – RIS Małopolska”. „Luki” 
w przepływie innowacji rozumiane były w Raporcie jako nieobecność jakie-
goś elementu w tym procesie, którego brak sprawia, że rozwiązania tworzone 
na uczelniach nie trafi ają do przemysłu, natomiast przedsiębiorcy zmuszeni 
są do działań na własną rękę lub, co gorsza, do zmniejszenia wprowadzania 
innowacyjnych rozwiązań w fi rmie. Luki rozumiane są również jako rozmi-
janie się oczekiwań obu stron. Powoduje to, że naukowcy i przedsiębiorcy, 
nawet przy dobrych chęciach do podjęcia współpracy, zrażają się do siebie, 
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gdyż oferta lub oczekiwania drugiej strony nie przystają do ich wyobrażeń 
o tym, jak ta współpraca powinna wyglądać. Celem polityki regionalnej po-
winno być, na tyle na ile jest to możliwe, wypełnienie tych luk: (Działek, 
2007, s. 2-3).

Raport z 2007 r. podsumowujący projekt wskazuje na następujące luki
• różnice w potrzebach naukowców i przedsiębiorców,
• słaby obieg informacji,
• nieznajomość oferty jednostek pośredniczących (otoczenia biznesu),
• niechęć do ryzyka inwestycji w innowacje,
• różnice w podejściu do badań i ich wdrażania, 
• stereotypy obu grup (Działek, 2007, s. 3).

Wzmiankowany raport przedstawia też, cytowane w poniższej tabeli po-
równanie zapotrzebowania przedsiębiorców z ofertą instytucji podaży inno-
wacji oraz jednostek otoczenia biznesu.

Tabela 3. Porównanie zapotrzebowania przedsiębiorców z ofertą instytucji 
podaży innowacji oraz jednostek otoczenia biznesu.

Rodzaj 
działalności

Zapotrze-
bowanie 

fi rm

Oferta 
uczelnie 

i JBR

Oferta 
jednostek 
otoczenia 
biznesu

 wysokie  średnie  niskie  duża  średnia  mała

Finansowanie
Informacje o rynkach, itp.

Dostawa wyposażenia
Usługi technologiczne

Szkolenia
Marketing i sprzedaż
Zarządzanie jakością
Doradztwo prawne

Konsulting technologiczny
Zarządzanie wiedzą

Zakładanie nowych przedsiębiorstw
Zarządzanie organizacją
Współpraca w sieciach

Źródło: (Działek, 2007, s. 8)

Przedstawione powyżej: analiza luk między podażą a popytem na innowacje 
oraz różnice pomiędzy zapotrzebowaniem przedsiębiorców a ofertą jedno-
stek badawczych dobitnie ukazują obszar  niezgodności, wzmacniających 
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zasadność pesymistycznego scenariusza rozwoju innowacji w Małopolsce. 
Potwierdzają to także inne badania. Przykładowo, ankieta przeprowadzo-
na w 2006 r. wśród instytucji transferu wiedzy i technologii na potrzeby 
opracowania programu rozwoju tychże instytucji w Krakowie w latach 
2007-2013, wskazała bariery w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.  
Wyniki ankiety przedstawiono w tabeli poniżej (Noworól & Noworól, 
Program rozwoju instytucji transferu wiedzy i technologii w Krakowie na lata 
2007-2013 (projekt), 2006).

Tabela 4. Zaobserwowane bariery w działalności innowacyjnej 
przedsiębiorstw według krakowskich instytucji transferu wiedzy i technologii. 

Bariera Udział
wskazań

brak środków fi nansowych 93%

wysokie ryzyko niepowodzenia 50%

trudności związane z ochroną patentową 43%

utrudniony dostęp do specjalistów i doradców 43%

niskie kwalifi kacje pracowników 36%

słaba baza techniczna 36%

brak informacji o nowościach technicznych 36%

wykonywanie produktów typowych 
i świadczenie standardowych usług 29%

brak rozeznania o rynkach zbytu 
i potencjalnych klientach 29%

brak znajomości rynku 21%

brak branżowych kontaktów – kooperantów 14%

Źródło: projekt Programu rozwoju instytucji transferu wiedzy 
i technologii w Krakowie na lata 2007 – 2013 (2006 r.)

Wśród barier rozwoju innowacji warto wskazać także – niespecyfi czne dla 
Małopolski – przeszkody w rozwoju lokalnym, typowe dla naszego kraju. 
W odniesieniu do stanu zasobów lokalnych, do barier tego typu zaliczyć 
trzeba:

• nieprzygotowanie terenów inwestycyjnych, co obejmuje:
– nieuregulowaną sytuację prawną potencjalnych obszarów zainwestowania,
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– znaczne rozdrobnienie działek, 
– trudności występujące w procesie scalania,
– istotne braki w zakresie uzbrojenia określonych obszarów;

• degradację środowiska naturalnego;
• nieadekwatny do potrzeb rozwoju innowacji poziom kapitału ludzkiego;
• niewystarczające środki, które mogłyby być przeznaczone na fi nansowa-

nie rozwoju.

Niemniej istotne są bariery społeczno-polityczne i kulturowe, ograniczają-
ce potencjał pozytywnych zmian w jednostkach terytorialnych. Wyróżnić 
wśród nich trzeba:
• defi cyt wartości obywatelskich, w związku z tym, że według badań Polska 

nie spełnia kryteriów społeczeństwa obywatelskiego; np. pod względem 
ogólnego zaufania zajmujemy ostatnie miejsce wśród krajów objętych ba-
daniem European Social Survey (Czapiński & Panek, 2007, s. 30);

• styl sprawowania władzy publicznej, zawężony do kierowania się lite-
rą przepisu i polegający na tym, że sterowanie procesami ogranicza się 
do „administrowania” jednostką terytorialną (w miejsce zarządzania stra-
tegicznego), w konsekwencji czego:
– władze pomĳ ają działania nieobligatoryjne, np. nie opracowują strategii 

rozwoju,
– władze ograniczają działania w sferze komunikacji społecznej,
– pojawia się klientelizm, polegający na ograniczeniu działań prorozwo-

jowych do zabiegania o środki przeznaczone na umiejscowione lokalnie 
inwestycje krajowe, czy regionalne; (Noworól, Planowanie rozwoju teryto-
rialnego w skali regionalnej i lokalnej, 2007).

• niski poziom zdolności kooperacyjnych, co ogranicza zakres możliwej 
współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym z podmiotami prywatnymi. 
Ważne bariery rozwojowe występują w polskim systemie planistycznym. 

Wyróżnić przy tym warto:
• brak obligatoryjności opracowania strategii lokalnych;
• zdominowanie gminnego systemu planistycznego przez operacyjne plany 

i programy o charakterze branżowym;
• brak systemowego powiązania dokumentów o charakterze sektorowym, 

z odpowiednimi strategiami;
• obowiązujący system planowania przestrzennego, który nie tylko blokuje 

oddolne procesy inwestycyjne, ale także utrudnia, a niekiedy uniemożliwia 
władzom lokalnym, kontrolę funkcjonalnego i właściwie zakomponowane-
go zagospodarowania terenów;
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• słabość autentycznych endogenicznych wizji rozwoju terytorialnego, któ-
re – obejmując problematykę środowiskową, społeczną, gospodarczą i za-
rządczą – powinny sprzyjać tworzeniu nowych jakości w skali lokalnej (No-
woról, Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, 2007).

Wśród barier rozwoju lokalnego o charakterze instytucjonalnym wyróżnić 
trzeba:
• upolitycznienie instytucji rozwojowych i w konsekwencji – niski poziom 

lub nieprzygotowanie kadry w wielu instytucjach powoływanych do pro-
mocji innowacyjności i transferu technologii;

• brak integracji i umiejętności koordynacji usług publicznych na stykach:
– publiczny / prywatny,
– nauka / biznes;

• bariery związane ze stosowaniem nieudanej ustawy o partnerstwie pu-
bliczno-prywatnym (PPP).

Scenariusz (pesymistyczny)

Na tle analizy problemów rozwojowych Małopolski, a także identyfi kacji ba-
rier zmian o charakterze krajowym, regionalnym i lokalnym, warto spojrzeć 
syntetycznie na potencjał regionu. Przedstawia go, także w oparciu o niecy-
towane powyżej elementy małopolskich dokumentów strategicznych (RSI 
oraz MRPO), poniższa tabela.

Tabela 5. Mocne i słabe strony Małopolski w kontekście syntetycznego scenariusza rozwoju.

Mocne strony Słabe strony

Struktura demografi czna Niekorzystna pozycja gospodarcza 
na tle głównych regionalnych 
i metropolitalnych konkurencyjnych 
ośrodków

Zasoby środowiska przestrzennego 

Turystyka Zróżnicowanie wewnętrzne regionu 
pod względem rozwoju gospodarczego 
i dyfuzji innowacjiZasoby kulturowe 

Infrastruktura  komunikacyjna, 
szczególnie w południowej części 
województwa

Szkolnictwo wyższe i dynamika jego 
rozwoju w Małopolsce

Źródło: opracowanie własne.
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Poniżej przedstawiono szereg informacji statystycznych, potwierdzających 
powyższą – zagregowaną diagnozę rozwoju Małopolski.

Rozpocząć należy od relatywnie korzystnej sytuacji demografi cznej. Spo-
łeczeństwo regionu starzeje się, lecz Małopolska w 2006 r. była w Polsce 3. 
województwem pod względem odsetka ludności wieku przedprodukcyjnym 
(Wykres 1). Interesujących informacji dostarcza także wiedza o migracjach, 
stanie ludności i ruchu naturalnym w ostatnich dziesięcioleciach. Małopolska 
jest 1. w kraju regionem pod względem zmian ilościowych ludności w okresie 
1995-2006. Obrazuje to Tabela 6. Miarą atrakcyjności regionu są także mi-
gracje zagraniczne na pobyt stały. Małopolska była w 2005 r. pod tym wzglę-
dem 2. w Polsce regionem, po Mazowszu, na którego wskaźniki zasadniczy 
wpływ ma Warszawa (Tabela 7).

Wykres 1. Ludność Małopolski w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i popro-
dukcyjnym. 
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Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS.
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Tabela 6. Stan ludności i ruch naturalny.

Jednostka
terytorialna*

ogółem różnica
1995 2006 2006-1995

[osoba] [osoba] [osoba] [%]
MAŁOPOLSKIE 3 190 186 3 271 206 81 020 2,54 

MAZOWIECKIE 5 060 091 5 171 702 111 611 2,21 

POMORSKIE 2 165 684 2 203 595 37 911 1,75 

… 

ŁÓDZKIE 2 687 761 2 566 198 -121 563 -4,52 

OPOLSKIE 1 093 172 1 041 941 -51 231 -4,69 

ŚLĄSKIE 4 907 930 4 669 137 -238 793 -4,87 

* W tabeli wskazano trzy najwyższe i trzy najniższe pozycje.

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS.

Tabela 7. Migracje zagraniczne na pobyt stały w 2005.

Jednostka
terytorialna

saldo migracji
ogółem 2005 [osoba]

MAZOWIECKIE 565
MAŁOPOLSKIE 30

LUBELSKIE 4

…
POMORSKIE -1 197

OPOLSKIE -2 552
ŚLĄSKIE -5 623

* W tabeli wskazano trzy najwyższe i trzy najniższe pozycje.

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS.

Województwo małopolskie jest – w skali kraju – turystyczną potęgą. Zdecydowa-
nie 1. miejsce wśród regionów obrazują liczne wskaźniki, spośród których poniżej 
przedstawiono najbardziej reprezentatywny – liczbę korzystających z noclegów 
turystów zagranicznych. Małopolska przoduje tu – na tle innych województw – 
zarówno pod względem ilości bezwzględnej, jak i dynamiki wzrostu. 



Czy Małopolska może zostać kreatywnym i innowacyjnym regionem? Scenariusz pesymistyczny

257

Wykres 2. Turyści zagraniczni korzystający z noclegów – wzrost w latach 2000-2006.
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* Na wykresie wskazano trzy najwyższe i trzy najniższe pozycje

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS.

W skali kraju Małopolska zajmuje także wysoką pozycję pod względem 
działalności kulturalnej. Poniżej przykładowa informacja o działalności wy-
stawienniczej i ekspozycyjnej, potwierdzającą taką charakterystykę regionu.

Tabela 8. Obiekty działalności wystawienniczej w 2006 r.

Jednostka
terytorialna

galerie i salony 
sztuki ogółem wystawy ekspozycje

2006 2006 2006
[ob.] [szt.] [szt.]

MAŁOPOLSKIE 66 737 778
ŁÓDZKIE 44 503 538

MAZOWIECKIE 33 486 507
…

ŚWIĘTOKRZYSKIE 5 95 107
PODKARPACKIE 4 85 89

OPOLSKIE 4 36 40

* W tabeli wskazano trzy najwyższe i trzy najniższe pozycje

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS.
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Rangę Małopolski, jako regionu edukacji przedstawiać można wieloma 
wskaźnikami. Poniżej posłużono się prostym parametrem – ilością i dy-
namiką zmian ilości studentów. Warto podkreślić, że pozostając w 2006 
r. na 3. pozycji pod względem ilości, nasz region charakteryzował się jed-
nak najwyższą dynamiką wzrostu rzeszy studentów.

Tabela 9.

Jednostka 
terytorialna

studenci

szkoły publiczne ogółem
szkoły 

niepubliczne ogółem
razem

różnica

2004 2005 2006 2004 2005 2006 2006-2004

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba]

MAŁOPOLSKIE 152 572 155 007 154 524 38 249 44 710 48 536 12 239

WIELKOPOLSKIE 122 523 125 911 123 421 38 521 44 634 49 185 11 562

ŁÓDZKIE 78 316 77 208 75 912 49 708 53 850 58 454 6 342

…

ŚLĄSKIE 139 566 137 427 133 298 67 225 70 312 69 940 -3 553

LUBUSKIE 38 113 36 050 32 482 2 995 3 605 3 910 -4 716

ZACHODNIO-
POMORSKIE

75 617 71 090 67 816 14 545 15 057 15 105 -7 241

* W tabeli wskazano trzy najwyższe i trzy najniższe pozycje.

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS.

Przedstawiony powyżej, korzystny obraz Małopolski może stać się pod-
stawą raczej do optymistycznego niż pesymistycznego scenariusza roz-
woju. Jeśli przedmiotem analizy jest innowacyjność regionalna, to warto 
przypomnieć także, że Małopolska jest 2. w Polsce regionem pod wzglę-
dem nakładów na działalność badawczo-rozwojową. Co zatem stanowić 
może podstawę dla czarnego scenariusza przyszłości? W zagregowanej 
analizie SWOT wskazano 3 takie obszary problemowe, z których przy-
najmniej dwa powinny zostać – łącznie – poddane bliższemu oglądowi. 
Chodzi tu o działalność gospodarczą i zróżnicowanie rozwoju społecz-
no-gospodarczego regionu. Szczególnie ważna jest przy tym pozycja 
regionu na tle głównych regionalnych i metropolitalnych ośrodków kon-
kurencyjnych.
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Pod względem nakładów inwestycyjnych, Małopolska zajmowała 
w 2006 r. z kwotą 3 967 zł na 1 mieszkańca dopiero 6. miejsce w kra-
ju, za województwami: mazowieckim, dolnośląskim, śląskim, wielko-
polskim i pomorskim. Nieco lepszą, lecz wciąż gorszą od konkurentów, 
pozycję zajmuje województwo małopolskie pod względem wolumenu 
inwestycji zagranicznych w 2006 r. Przedstawia to poniższa tabela.

Tabela 10. Inwestycje zagraniczne w 2006 r.

Województwo Wydatki inwestycyjne 
podmiotów z kapitałem zagranicznym

 mln USD % pozycja
MAZOWIECKIE 9 328,00 43,8 1

DOLNOŚLĄSKIE 2 498,60 11,7 2

ŚLĄSKIE 1 963,00 9,2 3

WIELKOPOLSKIE 1 710,20 8,0 4

MAŁOPOLSKIE 1 681,60 7,9 5

Źródło: Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2006 r. – GUS 2007.

Należy podkreślić, że zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Małopolsce 
w 2006 r. przekroczyły 1,5 mld USD. Tym samym rok ten był rekordowy 
pod względem nakładów inwestycyjnych. Na szczególną uwagę zasługuje 
przy tym rozmieszczenie inwestycji zagranicznych w 2006 r., według wolu-
menu inwestycji i w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Przedstawia to poniższy 
rysunek (Noworól, Hałat, Bogacz-Wojtanowska, & inni, 2008).   
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Rysunek 1. Wolumen inwestycji zagranicznych i inwestycje w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

w 2006 roku wg powiatów.

Źródło:  (Noworól, Hałat, Bogacz-Wojtanowska, & inni, 2008, s. 94).

Jak wynika z powyższego, rozmieszczenie inwestycji w 2006 r. było bardzo 
nierównomierne.  73% wszystkich inwestycji skupiał Kraków, 15,7% – po-
wiat krakowski, 4,7% – powiat wielicki, a 1,1 – powiat myślenicki. W strefi e 
metropolitalnej Krakowa zainwestowano 95% kapitału zagranicznego, jaki 
napłynął do Małopolski w badanym roku. Następne pod względem wielko-
ści inwestycji były powiat tarnowski i miasto Tarnów (odpowiednio 1,8% 
i 0,9%). Rok 2006 pogłębił dysproporcję w stopniu zainwestowania powiatów 
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Małopolski. Charakterystyczny jest jednak wzrost udziału gmin podkrakow-
skich w inwestycjach zagranicznych, co świadczy o intensywnym rozwoju 
strefy podmiejskiej Krakowa. Należy także zauważyć, że inwestycje w prze-
ważającej mierze skupiają się wzdłuż głównego korytarza transportowego 
województwa – autostrady A4.

Warto wreszcie odnieść się do wybranych wskaźników charakteryzujących 
innowacyjność małopolskiej gospodarki i działalności badawczo-rozwojowej. 
Jak wynika z poniższych tabel, pozycja regionu poza głównymi konkurenta-
mi jest czytelna i nie nastraja optymistycznie. Przykładem tego, zobrazowa-
ny w poniższej tabeli, największy w skali kraju spadek zatrudnienia w dzia-
łalności badawczo-rozwojowej w latach 2004-2006.

Tabela 11. Zatrudnieni w działalności badawczo-rozwojowej.

Jednostka 
terytorialna

ogółem 
(w EPC) różnica

zatrudnieni 
na 1000 osób, 

aktywnych 
zawodowo

różnica

2002 2006 2006-2002 2002 2006 2006-2002

[EPC] [EPC] [EPC] [osoba] [osoba] [osoba]

MAŁOPOLSKIE 10 815 8 011 -2 804 7,2 5,4 -1,8

MAZOWIECKIE 24 852 24 337 -515 10,7 9,8 -0,9

DOLNOŚLĄSKIE 5 523 5 126 -397 4,4 3,8 -0,6

…

ZACHODNIO-
POMORSKIE

1 870 2 249 379 2,5 3,4 0,9

PODLASKIE 848 1 310 462 1,6 2,8 1,2

POMORSKIE 3 845 4 425 580 4,5 5,4 0,9

* W tabeli wskazano trzy najwyższe i trzy najniższe pozycje.

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS.

Pozycja Małopolski na tle województw w odniesieniu do różnych środków 
automatyzacji procesów produkcyjnych także sytuuje nasz region poza kon-
kurentami, co przedstawia tabela poniżej.



Dr hab. prof. UJ Aleksander Noworól

262

Tabela 12. Środki automatyzacji procesów produkcyjnych – pozycja Małopolski w 2006 r.

Środki automatyzacji
procesów produkcyjnych

Pozycja Małopolski 
na tle województw

linie produkcyjne automatyczne 4

linie produkcyjne sterowane komputerem 4

centra obróbkowe 7

komputery do sterowania i regulacji 
procesami 7

roboty i manipulatory przemysłowe razem 8

obrabiarki laserowe sterowane numerycznie 9

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS.

Powyższe obserwacje dotyczące pozycji Małopolski na tle regionów konku-
rencyjnych potwierdzają, wykonane w 2006 r. opracowanie pt. Pozycja kon-
kurencyjna Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego w Europie. Biorąc pod uwa-
gę założone kryteria selekcji obszarów metropolitalnych, jednolity system 
agregacji danych oraz kompletność informacji o poszczególnych obszarach, 
ustalono, że przedmiotem analiz konkurencyjności KOM będą trzy obszary 
polskie, których miastami rdzeniowymi są: Łódź, Poznań i Wrocław. W wy-
miarze europejskim uwzględniono dziesięć obszarów zagranicznych, których 
miastami rdzeniowymi są: Bratysława, Brno, Wilno, Drezno, Lipsk, Norym-
berga, Lyon, Bolonia, Florencja i Sewilla.

We wnioskach wzmiankowanego opracowania stwierdzono, że słabe po-
zycje konkurencyjne KOM wiążą się przede wszystkim z relatywnie niskim 
poziomem usług publicznych oraz wskaźnikami opisującymi gospodarkę 
obszaru. Właściwie wszystkie ważne dla inwestora kryteria, określające za-
sobność społeczności oraz lokalny potencjał gospodarczy (zamożność i po-
ziom dochodów mieszkańców, potencjał i struktura branżowa gospodarki, 
potencjał i struktura przedsiębiorstw, potencjał rynku pracy), nie są zada-
walające na tle obszarów odniesienia. Inna ważna grupa słabości KOM 
ujawnia się w perspektywie mieszkańca na tle konkurencyjności z obsza-
rami z Unii Europejskiej. Dotyczy to wyposażenia w infrastrukturę spo-
łeczną i techniczną, oraz – znowu – poziomu usług publicznych, zamoż-
ności mieszkańców oraz rynku pracy. Ogólna konkurencyjność zamiesz-
kania w Krakowie – w kontekście europejskim – nie jest jednak wysoka. 
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Badając szanse i zagrożenia dla konkurencyjności KOM, przeanalizowano 
szereg uwarunkowań zewnętrznych. Warto podkreślić, że najważniejsze 
szanse wiążą się z kontynuacją działań na rzecz strategii lizbońskiej oraz 
wykorzystaniem atutów związanych z efektem aglomeracyjnym (bipolarny 
układ krakowsko-górnośląski). Uwzględnienie tych szans znacznie podno-
si atrakcyjność KOM, którego lokaty w rankingach sięgają wówczas 1 – 2 
pozycji (Noworól & Noworól, Pozycja konkurencyjna Krakowskiego Obszaru 
Metropolitalnego w Europie, 2006).

***

Powyższe rozważania pozwalają sformułować zręby scenariusza rozwoju 
transferu technologii i innowacji w Małopolsce, który – w opinii autora – 
uznać należy za pesymistyczny. Zakłada on, że Małopolska pozostanie re-
gionem innowacji nietechnologicznych, w którym następuje rozwój:
• turystyki,
• sztuki i działalności kulturalnej,
• przemysłów kultury,
• edukacji i nauki w zakresie:

– badań podstawowych, bez wdrażania, we wszystkich dziedzinach,
– badań w sferze nauk humanistycznych i nauk o sztuce.

Małopolska ma też szansę stać się – w skali kraju – atrakcyjnym regionem re-
zydencjonalnym, w którym będą chcieli mieszkać ci, którzy nie są związani 
z miejscem pracy. Dotyczy to zarówno profesjonalistów, funkcjonujących za-
wodowo przez Internet lub inne środki ICT, jak i osób niepracujących, czer-
piących środki do życia z rent i emerytur. Niekoniecznie musi to dotyczyć 
obywateli polskich. Wybitne walory środowiska przestrzennego Małopolski 
i rosnący standard usług publicznych wzmagać będą napływ na pobyt stały 
osób spoza granic (nie wspominając o obecnych rodzimych emigrantach), 
dla których powoli nasz kraj i nasz region będą coraz bardziej atrakcyjne.

Na tym tle, za pesymistyczny uznać należy niedostateczny rozwój w Mało-
polsce innowacji technologicznych o charakterze wdrożeniowym. Pozostawa-
nie poza konkurencyjnymi województwami: mazowieckim, śląskim, wielkopol-
skim i pomorskim, może spowodować, że Małopolska stanie się źródłem kadr 
dla innych regionów Polski i Europy, sprawniej wiążących naukę z praktyką 
i działalnością gospodarczą. W opinii autora scenariusz taki jest prawdopo-
dobny i powinien być przedmiotem refl eksji władz regionalnych. 
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Czy Małopolska może zostać 
kreatywnym i innowacyjnym 

regionem?
Głos dyskusyjny

Potencjał intelektualny, aspiracje 
i kontakty mieszkańców jako elementy 
kreatywnego regionu

Punkt wyjścia do rozważań nad tytułowym problemem stanowić powinno 
pytanie, skąd się bierze, lub w czym tkwi, kreatywność regionu.

Najprostszą odpowiedzią, jakiej udzielić można na tak postawione pytanie, 
jest stwierdzenie, że kreatywność tkwi w ludziach. Zwrócić można tu uwagę 
na trzy podstawowe elementy (cechy) dotyczące mieszkańców regionu:

1. ich potencjał intelektualny,
2. ich aspiracje,
3. ich kontakty.
Potencjał intelektualny kojarzony jest przede wszystkim z ośrodkiem 

metropolitalnym Krakowa, który stanowi między innymi drugi największy 
ośrodek kształcenia na poziomie wyższym w kraju. Funkcjonują tu centra ba-
dawczo-rozwojowe zagranicznych przedsiębiorstw i coraz liczniejsze polskie 
prywatne placówki badawcze. Udział pracowników naukowo-badawczych 
zatrudnionych w małopolskim przemyśle jest zbliżony do poziomu regio-
nu mazowieckiego, a zaangażowanie małopolskich zespołów badawczych 
w projektach Unii Europejskiej dystansuje analogiczną aktywność naukow-
ców z województw śląskiego, wielkopolskiego i pomorskiego. Zwrócić trzeba 
uwagę, że Malopolska jest regionem o najwyższym poziomie wykształce-
nia mieszkańców wsi. U podłoża leży dobra jakość kształcenia na poziomie 
podstawowym i średnim, czego wyrazem są jedne z najwyższych w kraju 
wyniki testów kompetencyjnych na zakończenie szkoły podstawowej i gim-
nazjum. Osiągnięcia te są efektem ustabilizowanego już w XIX stuleciu 
systemu kształcenia oraz aspiracji edukacyjnych, skutkując obecnie dobrze 



Prof. dr hab. Bolesław Domański

266

rozwiniętym kapitałem ludzkim w regionie. Obecność tego kapitału 
sprzyja przedsiębiorczości lokalnej i ułatwia przyciąganie inwestorów 
zewnętrznych.

Motorem napędowym innowacyjności i kreatywności są aspiracje, 
zwłaszcza aspiracje młodych przedsiębiorczych ludzi. Pomimo długich 
tradycji emigracji Małopolska wykazuje obecnie – w przeciwieństwie 
do wielu innych polskich regionów – korzystną strukturę demograficzną 
ze względnie dużym udziałem ludzi młodych i wyrównaną proporcją płci. 
Stanowi to niewątpliwie jedną z silnych stron regionu na tle starzejącej 
się Europy. Mieszkańcy regionu wykazują ponadprzeciętną w skali Polski 
aktywność społeczną i ekonomiczną. Wyrazem tej pierwszej jest m.in. 
frekwencja w wyborach samorządowych i parlamentarnych, zakładanie 
różnego rodzaju stowarzyszeń oraz rozwój prasy lokalnej. Cechą Mało-
polski są ponadprzeciętne aspiracje ludności wiejskiej, czego wyrazem 
jest wspomniany już wcześniej poziom jej wykształcenia. Rozwinięty 
kapitał społeczny i względnie wysoka aktywność obywatelska pozwalają 
mówić o kształtowaniu się elementów społeczeństwa obywatelskiego.

Jednym z filarów obecnego i przyszłego rozwoju Małopolski są silne 
i rozbudowane kontakty jej mieszkańców, zwłaszcza kontakty zewnętrz-
ne, będące źródłem przepływu informacji i innowacji. W przypadku Ma-
łopolski powiązania zewnętrzne opierają się między innymi na więziach 
rodzinnych i społecznych mających swoje korzenie w masowej emigracji 
do Ameryki Północnej i Europy Zachodniej w okresach wcześniejszych, 
stałym napływie studentów i imigrantów z innych regionów kraju oraz 
z zagranicy. Istotne znaczenie ma tu fakt, że Małopolska jest jednym 
z nielicznych regionów kraju o wyraźnie dodatnim saldzie migracji, od-
notowuje też znaczące dodatnie saldo migracji zagranicznych. Co więcej, 
region przyciąga największą liczbę turystów zagranicznych w skali Polski. 
W kontekście nowych technologii warto zwrócić tu uwagę, że Małopolska 
jest krajowym liderem w zakresie rozwoju infrastruktury teleinforma-
tycznej i programów dostarczania Internetu w terenach wiejskich. 

Trzy fi lary rozwoju kreatywnej
i innowacyjnej Małopolski

Rozważając potencjał intelektualny, aspiracje i kontakty mieszkańców regio-
nu, wskazać można na trzy fi lary, na których opierają się one w przypadku 
Małopolski. Są nimi różnorodność gospodarcza i społeczna, spójność we-
wnętrzna i wizerunek regionu. Postawić można tezę, że stanowią one podsta-
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wowe determinanty przyszłego rozwoju Małopolski jako kreatywnego i inno-
wacyjnego regionu (zob. Domański i inni, 2008).

Antoni Kukliński rozważając wizję Europy XXI wieku pisze o potrzebie 
„nowego renesansu, a nie nowego oświecenia” (Kukliński, 2008, str. 6). Od-
wołanie się w kontekście myślenia o kreatywnych i innowacyjnych regionach 
europejskich do renesansu, a nie do oświecenia jest niezwykle znamienne. 
O ile oświecenie kojarzone jest z postępem i utożsamianą z nim moderniza-
cją, to podstawową cechą leżącą u podłoża kreatywności doby renesansu jest 
różnorodność.

Różnorodność społeczno-gospodarcza

Dywersyfikacja gospodarki regionalnej wyraża się w różnorodności dzia-
łalności gospodarczych w regionie, obejmujących między innymi usługi 
dla firm, wyspecjalizowane usługi konsumpcyjne wysokiego rzędu, dzia-
łalności związane z obsługą ruchu turystycznego i wiele branż przemysłu. 
Co więcej, obejmują one zarówno duże, jak i średnie i małe przedsię-
biorstwa, których rozwój jest wyrazem przedsiębiorczości lokalnej oraz 
napływu inwestorów zewnętrznych. Rozwój Małopolski opiera się więc 
zarówno na czynnikach endogenicznych, jak i egzogenicznych. Wszystko 
to czyni gospodarkę regionalną mniej podatną na kryzys pojedynczych 
sektorów i ma związek ze społecznymi cechami regionu, w tym poten-
cjałem regionu w zakresie kapitału ludzkiego. Dywersyfikacja gospodarki 
przyczynia się także do istnienia zróżnicowanego rynku wewnętrznego 
oraz do rozbudowanych kontaktów zewnętrznych, o których była mowa 
wcześniej. Na te ostatnie wpływ mają szerokie krajowe i międzynarodowe 
kontakty miejscowych przedsiębiorstw, instytucji kultury i nauki. Napływ 
studentów i imigrantów wzmacnia rynek pracy i potencjał innowacyjny 
Małopolski. Ogólnie rzecz biorąc, Małopolska jest więc regionem odzna-
czającym się zarówno różnorodnością gospodarczą, jak i relatywnie dużą, 
jak na polskie warunki, różnorodnością społeczno-kulturową.
Źródeł zdywersyfi kowanej gospodarki województwa można doszukiwać się 

we wcześniejszych cechach regionu, ale umożliwiły ją dopiero ustrój demo-
kratyczny, gospodarka rynkowa i otwarcie granic. Rynek uwolnił potencjał 
przedsiębiorczości tkwiący przede wszystkim w południowej i zachodniej 
części regionu, gdzie mamy również do czynienia z rozwojem wielofunkcyj-
nych obszarów wiejskich. Wysoka atrakcyjność inwestycyjna Małopolski spo-
wodowała napływ inwestorów zewnętrznych, co jednak w żaden sposób nie 
doprowadziło do zdominowania gospodarki regionalnej przez zagraniczny 
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kapitał. Nie można zapomnieć o tym, że województwo małopolskie stanowi 
jeden z regionów południowej Polski, która jest obszarem największej kon-
centracji ludności i działalności gospodarczych (największy rynek) w kraju. 
Przechodzące restrukturyzację sąsiednie województwo śląskie generuje po-
pyt na różne usługi oferowane w Krakowie i Małopolsce.

W przeciwieństwie do innych regionów kraju Małopolska nie doświadczyła 
upadku żadnego z ważniejszych sektorów regionalnej gospodarki. Najwięk-
sze zakłady przemysłowe, takie jak huta w Krakowie, zakłady chemiczne 
w Oświęcimiu czy Tarnowie zostały udanie zrestrukturyzowane. Kapitał za-
graniczny ma również swój udział w budowaniu gospodarczego zróżnicowa-
nia regionu. Przy dużych nakładach inwestorów nie wykazuje on ani specjali-
zacji branżowej, ani według kraju pochodzenia. Dywersyfi kacja znajduje tak-
że swój wyraz w różnorodności największych małopolskich przedsiębiorstw 
z kapitałem polskim, wśród których są producenci liczący się na rynku euro-
pejskim (np. Tele-Fonika z Myślenic, Maspex z Wadowic, Fakro z Nowego 
Sącza, czy Comarch z Krakowa). Rozwĳ ają się szybko działalności gospo-
darcze bazujące na miejscowym, zróżnicowanym dziedzictwie kulturowym 
i walorach środowiska przyrodniczego.

Spójność wewnętrzna regionu

Pomimo dywersyfi kacji gospodarczej i pewnej różnorodności społeczno-kul-
turalnej wiele cech Małopolski i mechanizmów jej rozwoju sprzyja jej spójno-
ści wewnętrznej. Żaden inny z polskich regionów, z wyjątkiem Wielkopolski, 
nie może być uznany za podobnie spójną całość we wszystkich wymiarach. 

Na spójność tę składa się integracja funkcjonalna regionu, w którym główny 
ośrodek metropolitalny jest silnie zintegrowany ze swym zapleczem. Kraków 
jest zwornikiem i lokomotywą rozwoju obszaru metropolitalnego, a w niema-
łym stopniu również ośrodkiem, z którego rozchodzą się impulsy rozwojowe 
i innowacje na cały region. Małopolska należy do województw, w których ni-
gdy na większą skalę nie były obecne tendencje separatystyczne. 

Wynika to między innymi z wykształconej tożsamości regionalnej (przy 
pewnej odrębności powiatów miechowskiego i proszowickiego), mieszkańcy 
regionu odznaczają się w porównaniu z wieloma innymi regionami znaczną 
zasiedziałością. Wiążą się z tym duża lokalna aktywność społeczna (Gum-
kowska, Herbst, 2006) oraz relatywnie niski poziom patologii społecznych. 

Cechą Małopolski jest mniejszy niż w innych regionach dystans do urzęd-
ników, mający swoje korzenie w czasach autonomii galicyjskiej. Jeszcze 
w ostatniej dekadzie dwudziestego stulecia gminy z terenu obecnego woje-
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wództwa małopolskiego znalazły się w gronie pierwszych samorządów lokal-
nych decydujących się na uspołecznianie prac nad strategiami i programami 
rozwoju. Spójności regionalnej służą również pionierskie działania podejmo-
wane w zakresie wprowadzania zasad elektronicznego urzędu. Województwo 
małopolskie było w roku 2003 drugim regionem w kraju pod względem liczby 
gmin posiadających własne strony internetowe (Guzik, 2004). W wielu kon-
kursach nagradzana jest regionalna strona internetowa Wrota Małopolski. 

Wizerunek Małopolski

Zjawiskiem o trudnym do przecenienia znaczeniu jest pozytywny i wyrazisty 
wizerunek regionu. Opiera się on na roli Krakowa jako symbolu polskiej toż-
samości narodowej, specyfi cznej kulturze góralskiej oraz szczególnych walo-
rach krajobrazu naturalnego i kulturowego. Dziedzictwo kulturowe regionu 
wiąże się przede wszystkim z „esencjonalną polskością Krakowa” (Rożek, 
1997), którego zabytki mają wartość symboliczną i integracyjną. Ukształ-
towanie się tej funkcji Krakowa zapoczątkowane w XIX wieku było wyni-
kiem istnienia tu atrybutów polskiej państwowości i autonomii galicyjskiej 
w okresie braku niepodległego państwa polskiego (Domański i inni, 2008). 
Wizerunek regionu umacniany jest dzięki pierwiastkom religĳ nym, między 
innymi związanym z Janem Pawłem II, a także na nowo odkrytym dziedzic-
twem żydowskim czy socjalistycznym (Nowa Huta). 

Ważnym składnikiem marki Małopolski jest nagromadzenie na jej terenie 
licznych przykładów elementów materialnego i niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego, np. zabytków dawnego przemysłu (żupy wielickie), transportu 
(fl isacy), dawnego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. 
Idą za tym różnorodne formy aktywności, np. festiwal kultury żydowskiej. 
Województwo małopolskie zajmuje pierwsze miejsce w kraju pod względem 
liczby muzeów i odwiedzających je osób oraz liczby galerii. 

Nie sposób nie zwrócić uwagi na atrakcyjność kultury ludowej Podhala. 
Interesującym fenomenem Małopolski jest z jednej strony wrażenie cen-
tralności i jednorodności narodowej i wyznaniowej regionu (sugerującej 
zwracanie się do wewnątrz), a z drugiej tradycje wielokulturowości, wyra-
żające jego otwartość (zwrócenie na zewnątrz). 

Duch miejsca (genius loci) ma nie tylko wartość społeczną, jest także 
siłą kształtującą dalszy rozwój regionu. Atrakcyjność mieszkaniowa i tu-
rystyczna Małopolski, mająca swoje źródło w wizerunku regionu, sprzyja 
napływowi imigrantów, turystów i inwestorów stymulujących miejscowy 
popyt i w konsekwencji przedsiębiorczość lokalną. Pozytywny wizerunek 
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przyciąga i zatrzymuje kreatywnych ludzi, będących podstawą rozwoju 
każdego regionu.

Podsumowując, różnorodność społeczno-gospodarcza Małopolski, jej 
spójność wewnętrzna oraz wyrazisty i pozytywny wizerunek stanowią trzy 
powiązane wzajemnie fi lary potencjału intelektualnego, aspiracji i rozbudo-
wanych kontaktów mieszkańców regionu, a tym samym szans jego przyszłe-
go rozwoju jako kreatywnego i innowacyjnego regionu zdolnego do konkuro-
wania na płaszczyźnie europejskiej.

Elitaryzm jako szansa i zagrożenie

Na koniec warto zwrócić uwagę na pewne zagrożenia związane z ambicjami Ma-
łopolski do stania się kreatywnym i innowacyjnym regionem europejskim. 

Przed regionem stoją rzecz jasna te same wielkie zagrożenia czy wyzwa-
nia, przed którymi stoją wszystkie polskie czy europejskie regiony, takie jak 
zagrożenie zmianami klimatu, wzrostem cen energii, wyzwanie starzejącego 
się społeczeństwa i problem imigrantów z zagranicy, a zwłaszcza spoza Unii 
Europejskiej, niedofi nansowanie edukacji i nauki i inne. Były one przedmio-
tem dyskusji wielu referentów. W tym miejscu zwrócę uwagę na grożące Ma-
łopolsce zagrożenie związane z pokusą źle rozumianego elitaryzmu.

Zaryzykować można twierdzenie, że możemy mieć do czynienia z dwoma 
rodzajami elitaryzmu: dynamicznym (zawyżającym) i narcystycznym (za-
wężającym). W przypadku tego pierwszego miejscowe elity są lokomotywa-
mi rozwoju kreatywności, dzięki zorientowaniu na zewnątrz i w przyszłość, 
w tym identyfi kację stojących przed regionem wyzwań. W wariancie nega-
tywnym elitaryzm objawia się w narcystycznym zorientowaniu do wewnątrz, 
skupianiu się na kontemplowaniu własnej wielkości. W przypadku Małopol-
ski, a Krakowa w szczególności, zagrożenie tego rodzaju elitaryzmem nie jest 
zagrożeniem czysto teoretycznym. Prowadzić może on do mylenia tkwiącego 
w regionie potencjału, który wymaga odpowiedniego wykorzystania, z rze-
czywistością. Grozić może także skupianiem się na spektakularnych przed-
sięwzięciach lub działalnościach uznanych za prestiżowe, przy pomĳ aniu po-
zostałych, co spowodować mogłoby ograniczenie różnorodności i spójności 
regionu, stanowiących o jego sile.
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Krzysztof Krzysztofi ak
Prezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

Czy małopolska 
stanie się regionem 
wiedzy i innowacji?

Przyszła pozycja Małopolski na mapie innowacyjnych regionów Unii Euro-
pejskiej w dużej mierze będzie zależała od stanu innowacyjności całej pol-
skiej gospodarki. Trudno bowiem sobie wyobrazić, by w niedalekiej przyszło-
ści udało się w Małopolsce zbudować oazę kreatywności i innowacji otoczoną 
przez pustynię mniej lub bardziej zacofanych regionów. Jeśli więc pytamy: 
czy Małopolska może stać się kreatywnym i innowacyjnym regionem, naj-
pierw musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy Polska ma szanse zbudo-
wać gospodarkę opartą na wiedzy.

Niska innowacyjność polskiej gospodarki

European Innovation Scoreboard 2007 – najnowszy raport przygotowany 
na zlecenie Komisji Europejskiej nie pozostawia większych złudzeń 
odnośnie do stanu obecnego: pod względem innowacyjności polska 
gospodarka pozostaje daleko w tyle za większością krajów Unii Euro-
pejskiej. W raporcie uwzględniono 37 krajów: UE-27 oraz dodatkowo 
USA, Japonię, Kanadę, Izrael, Szwajcarię, Islandię, Chorwację, Tur-
cję, Norwegię i Australię1. 

Aby lepiej uchwycić różne aspekty procesów innowacyjnych, podda-
no analizie 25 wskaźników, które podzielono na pięć grup: czynniki 
pobudzające innowacje (innovation drivers), mierzące warunki struktu-
ralne potrzebne do wytworzenia potencjału innowacyjnego; czynniki 
tworzące wiedzę (knowledge creation), mierzące nakłady na B+R (Ba-
dania i Rozwój), powszechnie uważane za kluczowe na drodze do suk-
cesu gospodarki opartej na wiedzy; czynniki innowacyjności i przed-
siębiorczości (innovation & entrepreneurship), mierzące m.in. wysiłki 
firm w kierunku podnoszenia innowacyjności; czynniki zastosowania 
innowacji (applications), mierzące osiągnięcia firm na polu wykorzy-
stania nowych technologii oraz w zakresie zwiększenia ich wartości 

1.  Źrodło: European Innovation Scoreboard 2007, www.proinno-europe.eu.
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dodanej w sektorach innowacyjnych; czynniki dotyczące praw własności 
intelektualnej (intellectual property), mierzące wykorzystanie innowacji, 
m.in. na podstawie liczby zgłoszonych patentów czy zarejestrowanych 
znaków towarowych.

Na podstawie indeksu SII (Summary Innovation Index), tempa jego wzrostu 
oraz średniej obliczonej dla UE-27 w raporcie European Innovation Scoreboard 
2007 wyodrębniono cztery grupy krajów:
• liderzy innowacji (innovation leaders) – kraje ze znacznie wyższym od śred-

niej dla UE-27 wskaźnikiem innowacyjności. Należą do nich: Szwecja, 
Finlandia, Dania, Wielka Brytania i Niemcy, a także Stany Zjednoczone, 
Szwajcaria, Izrael oraz Japonia;

• innowacyjni naśladowcy (innovation followers) – kraje z wyższymi wskaźni-
kami innowacyjności niż średnia dla UE-27, ale nie tak innowacyjne, jak 
liderzy. Do tej grupy zaliczono Luksemburg, Islandię, Irlandię, Austrię, 
Holandię, Francję i Belgię oraz Kanadę;

• umiarkowani innowatorzy (moderate innovators) – kraje, których indeks SII 
jest poniżej średniej dla UE-27. Do tej grupy należy Estonia, Czechy, Sło-
wenia, Włochy, Cypr, Hiszpania, a także Norwegia i Australia; 

• kraje doganiające (catching-up countries) – kraje, dla których indeks SII plasu-
je się znacznie poniżej średniej UE-27. W tej grupie znalazły się obok Pol-
ski również Malta, Litwa, Węgry, Grecja, Portugalia, Słowacja, Bułgaria, 
Łotwa, Rumunia, Chorwacja oraz Turcja. 
Najwyższą wartość wskaźnika SII uzyskała tradycyjnie Szwecja – 0,73, najniż-

szą Turcja – 0,08. Polska z wynikiem 0,24 sytuuje się znacznie poniżej średniej 
dla 27 krajów UE, która wynosi 0,45. Spośród krajów UE wynik słabszy od Pol-
ski uzyskały jedynie Bułgaria, Łotwa i Rumunia (odpowiednio 0,23, 0,19 i 0,18). 
Najlepsze wyniki indeksu SII w gronie państw, które wraz z Polską wstąpiły 
do UE osiągnęły: Estonia (0,37), Czechy (0,36) i Słowenia (0,35). Zdaniem auto-
rów raportu to właśnie te trzy kraje, wraz z Cyprem i Litwą, najszybciej osiągną 
poziom średniej europejskiej. W przypadku Czech okres konwergencji wyniesie 
10 lat, podczas gdy w Polsce będzie on dwukrotnie dłuższy.

Analiza wartości poszczególnych wskaźników wykorzystanych do oblicze-
nia indeksu SII pokazuje, że praktycznie we wszystkich aspektach innowa-
cyjności istnieją ogromne dysproporcje pomiędzy Polską a średnią UE-27. 
Nakłady na działalność badawczo-rozwojową (B+R) w Polsce, mierzone 
udziałem ogółu wydatków na tę działalność w Produkcie Krajowym Brut-
to, osiągnęły w 2005 r. poziom 0,57%, lokując nas na jednym z ostatnich 
miejsc w UE. W tym samym roku średnią dla UE-27 oszacowano na 1,82%, 
przy czym najwięcej na B+R w stosunku do PKB przeznaczono w Szwecji 
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(3,84%) i Finlandii (3,45%). Co gorsze, wydatki na badania, rozwój techno-
logii i innowacji w ostatnich latach systematycznie spadają (jeszcze w latach  
dziewięćdziesiątych wynosiły ponad 1% PKB). Dramatycznie niski jest po-
ziom wydatków na B+R ponoszonych przez sektor przedsiębiorstw. Stanowi 
on niewiele ponad 30% wszystkich nakładów, podczas gdy w krajach UE-27 
udział ten wyniósł 54,5%. Struktura fi nansowania B+R w Polsce jest więc 
odwrotna niż w Unii Europejskiej i nie spełnia założeń przyjętych w strategii 
lizbońskiej, zgodnie z którymi dwie trzecie nakładów na B+R powinno po-
chodzić z sektora prywatnego. 

Problemem jest także sposób wydatkowania środków na B+R w Pol-
sce. W ostatnich latach ok. 35% ogólnej kwoty wydatków bieżących 
(bez inwestycji) na B+R przeznaczono na prace rozwojowe (polega-
jące na zastosowaniu aktualnej wiedzy do opracowania nowych lub 
istotnego ulepszenia wyrobów, procesów czy usług). Na badania pod-
stawowe (prace teoretyczne i eksperymentalne, nieukierunkowane 
na uzyskanie konkretnych zastosowań praktycznych) i stosowane (na-
stawione na zdobycie nowej wiedzy o praktycznym wykorzystaniu), 
które finansuje się w znacznej mierze ze środków budżetu państwa, 
wydatkowano odpowiednio ok. 39% i 26%. W krajach rozwiniętych, 
takich jak Francja czy Norwegia blisko 50% nakładów bieżących przy-
pada na prace rozwojowe, a tylko 20% wydatków przeznacza się na ba-
dania podstawowe.

Niski udział wydatków na prace rozwojowe w całkowitych nakładach 
na B+R, przy stosunkowo wysokich wydatkach na badania podstawowe 
jest charakterystyczny dla krajów słabiej rozwiniętych i wiąże się wyso-
kimi kosztami przeniesienia wyników badań do praktyki gospodarczej. 
Nakłady na budowę prototypu, a następnie jego testowanie, wdrożenie 
do produkcji oraz promocję często przewyższają dziesiątki razy koszty 
samych badań. Oznacza to, że osiągnięcie sukcesu rynkowego nie jest 
możliwe bez zaangażowania środków niepublicznych. 

Poszukiwanie dróg wyjścia

Od początku transformacji Polska wykorzystywała proste zasoby rozwoju go-
spodarki, takie jak: prywatyzacja, dynamiczny wzrost liczby przedsiębiorstw 
prywatnych, niskie koszty produkcji dóbr i usług, wzrost wydajności pracy, 
duża chłonność rynku wewnętrznego, czy wreszcie napływ inwestycji zagra-
nicznych. W tym czasie, nawet główni autorzy sukcesu gospodarczego na-
szego kraju nie widzieli potrzeby zwiększenia nakładów na B+R, wskazując 
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raczej na znaczenie transferu nowych technologii, które napływały do Polski 
wraz z inwestycjami zagranicznymi2. 

Dziś kluczowym pytaniem, które należy sobie postawić jest pytanie o to, jak 
będzie sobie radzić polska gospodarka po wyczerpaniu się prostych przewag 
komparatywnych. Inaczej mówiąc, należy rozstrzygnąć następujące kwestie: 
w jaki sposób usprawnić przepływ wiedzy ze świata nauki do biznesu, jak 
skłonić fi rmy do inwestowania w działalność B+R i przekonać je do myśle-
nia o innowacjach jako stałym procesie pozwalającym zwiększyć własną kon-
kurencyjność, jak efektywnie wykorzystać dostępne fundusze strukturalne 
w celu zbudowania gospodarki opartej na wiedzy.

Od kilku lat kolejne rządy podejmują prace nad poprawą stanu innowacyjno-
ści w Polsce. Jej efektem są zarówno opracowywane dokumenty strategiczne, jak 
i konkretne działania realizujące zawarte w tych dokumentach cele, fi nansowane 
ze środków krajowych i zagranicznych. W 2005 roku uchwalono ustawę o nie-
których formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. nr 179, poz. 1484), 
która wprowadziła nowe instrumenty, takie jak: kredyt technologiczny, ulgę po-
datkową na nowe technologie, nadawanie – po spełnieniu określonych warunków 
– przedsiębiorcom prowadzącym intensywne prace badawczo-rozwojowe statusu 
Centrum Badawczo-Rozwojowego. Rok później Ministerstwo Gospodarki opra-
cowało fundamentalny dokument stworzony do realizacji głównych celów strate-
gii lizbońskiej: Kierunki zwiększenia innowacyjności gospodarki na lata 2007-20133. 
Za cel strategiczny polityki innowacyjnej kraju przyjęto: wzrost innowacyjności 
przedsiębiorstw dla utrzymania gospodarki na ścieżce szybkiego rozwoju i dla 
tworzenia nowych, lepszych  miejsc pracy.

Dokument wyznacza następujące kierunki działań mające na celu stworze-
nie optymalnych warunków do zwiększenia innowacji gospodarki, zarówno 
na poziomie krajowym, jak i regionalnym:

• kadra dla nowoczesnej gospodarki,
• badania na rzecz gospodarki,
• własność intelektualna dla innowacji.

Kapitał na innowacje

Infrastruktura dla innowacji
Niezwykle istotną rolę w realizacji polityki innowacyjnej kraju odegrają 

w najbliższych latach fundusze strukturalne: PO (Program Operacyjny) In-

2. Por. L. Balcerowicz, Renta zacofania, „Wprost”, nr 49/2004.

3. Kierunki zwiększenia innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013. Ministerstwo Gospodarki. Depar-
tament Rozwoju Gospodarki, Warszawa, 19 sierpnia 2006.
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nowacyjna Gospodarka, PO Kapitał Ludzki, PO Infrastruktura i Środowi-
sko, PO Rozwój Polski Wschodniej. Na szczególną uwagę zasługuje PO In-
nowacyjna Gospodarka, w którym na lata 2007-2013 na projekty realizowane 
przez przedsiębiorstwa, jednostki naukowo-badawcze, instytucje otoczenia 
biznesu, administrację centralną zostanie przeznaczone ok. 9,7 mld euro. 
Blisko 46% tej sumy będzie skierowane do przedsiębiorców, w szczególności 
na innowacyjne przedsięwzięcia gospodarcze. To warta podkreślenia zmia-
na priorytetów w stosunku do poprzedniego okresu, gdy w ramach Sekto-
rowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 
2004-2006, fi rmy mogły realizować dowolne, niekoniecznie innowacyjne 
projekty inwestycyjne. 
Źródeł fi nansowania rozwoju regionalnego opartego na wiedzy i innowa-

cyjnych fi rmach jest naturalnie o wiele więcej, by wspomnieć Instrument 
Norweski, Instrument Szwajcarski, a także programy badawcze UE takie 
jak 7. Program Ramowy oraz Program Konkurencyjność i Innowacje (CIP). 
Także w 16 regionalnych programach operacyjnych, na które przeznaczono 
łącznie 16,5 mld euro, 31,5% środków alokowano na działania zmierzające 
do budowy innowacyjnej gospodarki (B+R, przedsiębiorczość, infrastruktu-
ra IT)4. To od decyzji władz poszczególnych regionów zależeć będzie więc 
wiele inwestycji z zakresu rozwoju technologii i innowacji. Takie podejście 
jest zgodne z nową polityką unĳ ną, która wspiera tworzenie Regionów Wie-
dzy i Innowacji (Regions of Knowledge) i infrastruktury badawczej na szczeblu 
lokalnym i regionalnym. Konieczna jest przy tym synergia polityki spójności 
z dobrze rozumianą polityką konkurencyjności. Nawet najbardziej pilne po-
trzeby nadrabiania zaległości w zakresie infrastruktury nie powinny przysło-
nić faktu, że innowacyjność nie jest dziś żadnym luksusem, ale koniecznością 
wynikającą z niespotykanego dotychczas tempa przemian gospodarczych 
na świecie. Gospodarka polska, regiony, a także poszczególne fi rmy muszą 
zwiększyć swoją innowacyjność, gdyż w dobie globalizacji jest to praktycznie 
obecnie jedyna droga do zwiększenia konkurencyjności.

Pozycja Małopolski na europejskiej mapie innowacyjności

Przy okazji przygotowywania raportu European Innovation Scoreboard 20065 
obliczono także regionalny wskaźnik innowacji dla 208 regionów (tzw. 
Regional Innovation Scoreboard) uwzględniający nowe kraje członkowskie. 

4. Por. T. Grosse, Rozważania o przyszłości polityki spójności w Unii Europejskiej, w: Problematyka przy-
szłości regionów. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, Warszawa 2008.

5. European Innovation Scoreboard 2006, www.proinno-europe.eu.
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Do jego obliczenia wzięto pod uwagę siedem wskaźników cząstkowych, ta-
kich jak: liczba pracowników naukowych, udział w kształceniu ustawicznym 
osób w wieku 25-64 na 1000 mieszkańców, wielkości wydatków z budżetu 
na B+R, wielkości nakładów prywatnych na B+R, zatrudnienie w fi rmach 
produkcyjnych średnio- i wysokozaawansowanych technologicznie, zatrud-
nienie w usługach high-tech, liczba zgłoszeń do Europejskiego Urzędu Paten-
towego na 1 milion mieszkańców.

Nie jest zaskoczeniem, że najwyższe lokaty w tym rankingu zajęły regiony 
z krajów, które znajdują się w awangardzie innowacyjności. Pierwsze miejsce 
przypadło regionowi Sztokholm (Szwecja, wartość wskaźnika 0,9), kolejne za-
jęły Vastvarige (Szwecja, 0,83) oraz Górna Bawaria (Niemcy, 0,79). W pierw-
szej setce znalazło się tylko 6 regionów z nowych krajów członkowskich, 
w tym, na najwyższej 15. pozycji region Praga (0,7). Województwo mazo-
wieckie sklasyfi kowano na 65. miejscu (0,51), a Małopolska ze wskaźnikiem 
0,35 znalazła się na 134. miejscu, jako drugi spośród polskich regionów.

O ile na tle europejskich regionów pozycja Małopolski jest daleka od satys-
fakcji, to w porównaniu z pozostałymi polskimi województwami sytuacja nie 
wygląda już tak źle. Małopolska często jest wręcz postrzegana jako region 
o wysokim potencjale w zakresie innowacji. Świadczą o tym między innymi 
następujące fakty:

• ponad 200 tys. studentów, w tym relatywnie wysoka liczba osób studiu-
jących nauki techniczne,

• 34 wyższe uczelnie,
• 96 jednostek prowadzących działalność B+R,
• relatywnie wysokie nakłady na B+R: 12,3% wszystkich nakładów na B+R 

ponoszonych w Polsce, 1,02% PKB – 2. miejsce w kraju,
• 13,4 tys. osób zatrudnionych w działalności B+R – 2. miejsce w kraju6,
• wysoka atrakcyjność inwestycyjna regionu na tle innych województw: 

4. miejsce kraju7. 
Dla podkreślenia kreatywności i potencjału regionu w zakresie innowacyj-

ności można przytoczyć wyniki listy projektów kluczowych PO Innowacyj-
na Gospodarka sporządzonej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 
Małopolska znalazła się w czołówce polskich regionów pod względem liczby 
i wartości projektów umieszczonych na tej liście. Do realizacji zatwierdzono 
10 niezwykle ważnych dla podniesienia innowacyjności regionu projektów 
o łącznej wartości 826 mln zł. 

6. Źródło: Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2008-2013, kwiecień 2008, aktu-
alizacja wersji RSI 2005-2013, wersja niepublikowana.

7. Według raportu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową za rok 2006.
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Zagrożeniem dla rozwoju systemu innowacji w regionie w najbliższych la-
tach mogą być natomiast następujące czynniki:
• Struktura nakładów na działalność B+R w Małopolsce nie sprzyja powsta-

waniu innowacji – na badania podstawowe wydaje się w Małopolsce blisko 
44% wszystkich nakładów na B+R (w Polsce 39%, we Francji 20%).

• Niski poziom innowacyjności małopolskich fi rm (8. miejsce w kraju). Z ba-
dań przeprowadzonych przez GUS w 2006 roku wynika, że według me-
todologii zawartej w tzw. Oslo Manual8 w latach 2004-2006 tylko 42,6% 
przedsiębiorstw sektora przemysłu i 35,6% przedsiębiorstw usługowych 
wprowadziło innowację.

• Mała aktywność gospodarcza mieszkańców Małopolski (11. miejsce w kra-
ju) może być w przyszłości poważną przeszkodą w rozwoju konkurencyjno-
ści regionu.

• Znikoma liczba nowo powstających fi rm akademickich i typu spin-off.
• Niższe niż w innych regionach środki fi nansowe przeznaczone na działa-

nia związane z budowaniem innowacyjnej gospodarki. W Małopolskim 
Regionalnym Programie Operacyjnym przeznaczono na ten cel tylko 27% 
dostępnych środków na działania, co stawia region na odległym 15. miej-
scu w kraju9.

Rola Regionalnej Strategii Innowacji 
w procesie przechodzenia do Gospodarki 
Opartej na Wiedzy

Małopolska stoi przed ogromną szansą stania się kreatywnym i innowacyj-
nym regionem. Kluczem do sukcesu będzie ścisłe współdziałanie wszystkich 
głównych aktorów będących podmiotami regionalnego systemu polityki in-
nowacyjnej. Platformą partnerskiej współpracy pomiędzy trzema środowiska-
mi: władzami regionalnymi i lokalnymi, środowiskiem naukowym i przed-
siębiorcami powinna stać się Regionalna Strategia Innowacji Województwa 
Małopolskiego (RSI). Współdziałanie pomiędzy władzami publicznymi, 
jednostkami naukowo-badawczymi i przedsiębiorcami określane jest w lite-
raturze przedmiotu mianem „złotego trójkąta”10.  

8. Według Oslo Manual za innowacyjne uznaje się przedsiębiorstwo, które w badanym trzyletnim okre-
sie wprowadziło przynajmniej jedną innowację techniczną: nowy lub ulepszony produkt bądź nowy 
ulepszony proces, będące nowością z punktu widzenia tego przedsiębiorstwa. 

9. Por. T. Grosse, Rozważania o przyszłości polityki spójności w Unii Europejskiej, w: Problematyka przyszło-
ści regionów. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, Warszawa 2008.

10. Por. A. Bąkowski, A. Siemaszko, M. Snarska-Świderska, Jak zostać regionem wiedzy i innowacji, War-
szawa 2007.
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Jedną z ważnych cech regionalnej strategii innowacji jest to, że jest 
to raczej proces niż dokument. RSI musi być na bieżąco monitorowa-
nia pod kątem stopnia jej realizacji i dostosowywana do dynamicznie 
zmieniającego się otoczenia. Obecnie obowiązująca RSI została przyję-
ta przez Sejmik Województwa Małopolskiego w 2005 roku. Ze względu 
na pojawienie się nowych źródeł finansowania działalności innowacyjnej 
(fundusze strukturalne na lata 2007-2013, 7. Program Ramowy Badań 
Unii Europejskiej i inne) pojawiła się konieczność opracowania aktuali-
zacji strategii. Wiosną 2008 roku ukończona została wersja druga tego 
dokumentu. Horyzont czasowy pozostał ten sam – rok 2013, nie zmieniły 
się także określone wcześniej trzy cele strategiczne: 

• podniesienie poziomu innowacyjności firm w Małopolsce,
• wzmocnienie kontaktów sieciowych instytucji związanych z innowa-

cyjnością i lepsze wykorzystanie ich potencjału, 
• wzrost znaczenia innowacyjności w polityce regionalnej.
RSI zawiera niezwykle ważny z punku widzenia realizacji zarówno 

celów strategicznych, jak i poszczególnych projektów system zarządza-
nia wdrażaniem strategii. W systemie tym można wyróżnić trzy po-
ziomy kompetencji: decyzyjny (Zarząd Województwa Małopolskiego), 
opiniująco-doradczy (Małopolska Rada Innowacji) oraz poziom im-
plementacji projektów innowacyjnych. Jednostką koordynującą wdra-
żanie RSI jest Departament Transportu, Gospodarki i Infrastruktury 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Wydaje się, 
że słabością obecnego systemu wdrażania RSI w Małopolsce jest nie-
powołanie grup eksperckich odpowiedzialnych za poszczególne tema-
ty, takie jak np. edukacja na rzecz innowacji, kierunki rozwoju nowych 
technologii w regionie, sieci współpracy i klastry, instrumenty wspar-
cia dla MSP etc. Grupy takie powinny w ciągu kilku miesięcy przy-
gotować dla Zarządu Województwa i Małopolskiej Rady Innowacji re-
komendacje odnośnie kolejności realizacji celów, a następnie wspierać 
jednostkę koordynującą w procesach monitoringu i benchmarkingu.  

Ważnym zagadnieniem będzie także rozstrzygnięcie, czy w systemie 
zarządzania wdrażaniem RSI w Małopolsce pojawi się jednostka za-
rządzająca, której zostaną powierzone takie zadania jak: inspirowanie, 
animowanie i kreowanie odpowiednich projektów optymalnie realizu-
jących cele strategii. Jednostka taka odpowiedzialna byłaby za iden-
tyfikowanie odpowiednich źródeł finansowania projektów, a wreszcie 
mogłaby namawiać partnerów do ubiegania się o środki na projekty 
innowacyjne. Taką rolę w regionie mogłaby pełnić wskazana przez 
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Zarząd Województwa instytucja otoczenia biznesu lub też powołane 
w tym celu konsorcjum kilku instytucji.

Rola władz publicznych w procesie inicjowania, a następnie reali-
zacji RSI jest kluczowa. Samorząd województwa, podobnie jak samo-
rządy lokalne, powinien zdecydowanie zaangażować się w realizację 
konkretnych projektów wypełniających ramy przyjętych dokumentów 
programowych. Przez zaangażowanie to należy rozumieć nie tylko fi-
nansowanie lub współfinansowanie przedsięwzięć, ale szerzej, także 
kreowanie atmosfery sprzyjającej powstawaniu projektów wypełniają-
cych RSI. Przykłady takich projektów można mnożyć. Poniżej krótka, 
niewątpliwie niekompletna, lista propozycji:

• Tworzenie parków naukowo-technologicznych i inkubatorów technolo-
gicznych. Udział samorządu w inicjowaniu i rozwoju tego typu instytucji 
jest niezbędny. Na świecie parki i inkubatory są niezastąpionym pośred-
nikiem pomiędzy sferą nauki a gospodarką, wspierającym powstawanie 
i rozwój fi rm innowacyjnych typu spin off i start up. Coraz większą rolę 
odgrywają dziś parki tematyczne, koncentrujące się na jednej, wybranej 
dziedzinie. 

• Utworzenie funduszu seed capital. Powstanie tego typu funduszy – nie-
zbędnych dla rozwoju nowych fi rm innowacyjnych – jest praktycznie nie-
możliwe bez udziału środków publicznych. Samorząd województwa powi-
nien zainicjować powołanie funduszu seed capital, z kapitałem co najmniej 
kilku milionów euro.

• Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu wszystkim miesz-
kańcom Małopolski. Kluczowe dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego 
będzie szybkie zapewnienie wszystkim mieszkańcom województwa dostę-
pu do szerokopasmowego Internetu. 

• Wspieranie działalności B+R krakowskiego środowiska akademickiego. 
Samorząd województwa powinien wspierać przemiany małopolskich szkół 
wyższych w kierunku uniwersytetów tzw. trzeciej generacji, których celem 
będzie komercjalizacja know-how oraz zwiększenie stopnia współpracy 
ze środowiskiem biznesu.

• Wykorzystywanie instrumentu foresightu technologicznego i regional-
nego. W ramach powstającego z inicjatywy władz regionu i małopolskich 
wyższych uczelni ośrodka badań regionalnych należy opracowywać śred-
nio- i długoterminowe prognozy dotyczące zmian techniki i technologii 
oraz ich potencjalnego wpływu na rozwój regionu.
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Podsumowanie

Poziom innowacyjności gospodarki polskiej należy do najniższych w UE, 
a przy utrzymaniu obecnego tempa rozwoju potrzeba będzie co najmniej 
jednego pokolenia, by zbliżyć się do średniej unĳ nej. Konieczne jest pro-
wadzenie polityki sprzyjającej rozwojowi przedsiębiorczości oraz likwidacja 
dawno już zidentyfi kowanych barier utrudniających wdrażanie innowacji. 

Zgodnie z nowym podejściem UE coraz większą rolę w tworzeniu konku-
rencyjnej gospodarki będą odgrywały regiony. Pozycja Małopolski na euro-
pejskiej mapie innowacyjności jest obecnie niska. Należy jednak podkreślić 
duży potencjał regionu w dziedzinie innowacji, który zasilony znacznym 
strumieniem funduszy strukturalnych może za kilka lat wejść na ścieżkę roz-
woju prowadzącego do stworzenia z Małopolski Regionu Wiedzy i Innowa-
cji. Swego rodzaju przewodnikiem na tej drodze będzie Regionalna Strategia 
Innowacji – platforma partnerskiej współpracy pomiędzy władzą publiczną, 
środowiskiem naukowo-badawczym i przedsiębiorcami.
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Modernizacja refl eksyjna 
kapitału ludzkiego 

wyzwaniem kreatywnej 
i innowacyjnej gospodarki

Wstęp

Problemami innowacyjności i narastania dystansu rozwojowego między 
UE-15 i USA zajmowało się wielu autorów. W Polsce znane są  analizy za-
warte w raporcie Wima Koka (2004), W. Lewisa (2005), W. Bieńkowskiego 
i M. J. Radło (2006), A. Kuklińskiego (2006 i 2007). Również w odniesieniu 
do Polski istnieje już bogata literatura dotycząca zdolności do tworzenia i ab-
sorpcji innowacji i rozwoju GOW inspirowana m.in. przez A. Kuklińskiego 
(1995, 2001, 2003) oraz przez wyzwania akcesji do UE i zaostrzającą się kon-
kurencję technologiczną w warunkach upowszechniania się reguł kapitali-
zmu globalnego (Raport o…, 2005; Polska…, 2006, Konkurencyjność…, 2007, 
Raport o kapitale…, 2008).

W wyniku ostrzeżeń wynikających z analizy porównawczej procesów 
rozwojowych w USA i Europie Zachodniej Komisja Europejska zrewidowa-
ła w 2004 r. Strategię lizbońską, kładąc nacisk na wzrost konkurencyjności 
i innowacyjności przy zachowaniu spójności społeczno-ekonomicznej. Rewi-
zja ta znajduje jednak znikome przełożenie na dostosowanie procedur, in-
strumentów, instytucji i mechanizmów regulacji obowiązujących w ramach 
acquise commonautaire UE do wyzwań rozwojowych kreatywnej i innowa-
cyjnej gospodarki. Po kilku latach funkcjonowania zrewidowanej Strategii 
Lizbońskiej wyłania się jeszcze ostrzej pytanie o perspektywy kreatywnej 
i innowacyjnej Europy. Pytanie to budzi szczególny niepokój wobec utrzy-
mywania się, praktycznie bez istotnych zmian od 1975 r., ok. 30% dystansu 
rozwojowego między UE-15 i USA, wbrew wnioskom wynikającym z teorii 
wzrostu endogenicznego. 

W odniesieniu do Polski kwestie związane z dystansem rozwojowym mają 
znaczenie szczególne wobec relatywnie słabych – w porównaniu z innymi 
nowymi krajami członkowskimi UE – postępów w rozwoju sektora ICT 
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i wyraźnych paradoksów rozwoju kapitału ludzkiego leżących u podstaw 
nienadążania Polski za wyzwaniami rozwojowymi kapitalizmu globalnego, 
społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. W kontek-
ście powyższego twierdzenia wyłaniają się wyzwania związane z potrzeba-
mi wielorakiej modernizacji (technologicznej, politycznej, administracyjnej, 
ekonomicznej, instytucjonalnej, kapitału ludzkiego i społecznego) w ramach 
uniwersalnych reguł porządku prawnego i kierunków polityki UE. W tym 
opracowaniu rozważona zostanie jedynie kwestia modernizacji refl eksyjnej 
kapitału ludzkiego.

Modernizacja kapitału ludzkiego nabiera szczególnego znaczenia w wa-
runkach budowy społeczeństwa informacyjnego i upowszechniania się go-
spodarki opartej na wiedzy (GOW). Ten etap rozwoju społeczno-ekono-
micznego sprawia, że uosobiona wiedza jest kluczowym czynnikiem boga-
cenia, rozwoju i wzrostu w skali mikroekonomicznej i makroekonomicznej. 
W GOW przeważająca liczba przedsiębiorstw na wiedzy opiera swoją prze-
wagę konkurencyjną, zaś głównym czynnikiem kształtowania się procesów 
gospodarczych, rozwoju jednostkowego, ekonomicznego i społecznego staje 
się nieskrępowany dostęp do informacji i wiedza umożliwiająca szybkie jej 
wykorzystanie w działaniu. Tradycyjne czynniki produkcji: ziemia i zasoby 
naturalne, kapitał fi zyczny i fi nansowy, a nawet praca ludzka mierzona liczbą 
zatrudnionych i wydatkowania energii mięśni mają znaczenie komplemen-
tarne i nie decydują o sukcesie w biznesie, przetrwaniu na rynku oraz pozycji 
konkurencyjnej, choć mają charakter komplementarny.

Istnieją dowody teoretyczne i empiryczne sformułowane przez nową teorię 
wzrostu gospodarczego jednoznacznie wskazujące, że fundamentalne źró-
dła odrabiania dystansu rozwojowego należy wiązać wyłącznie z rozwojem 
kapitału ludzkiego i intelektualnego1. Dzieje się tak dlatego, że struktura 
i jakość tych zasobów kapitału określają poziom racjonalności reguł myśle-
nia i działania ludzi, a te zaś z kolei sposoby wykorzystania innych zasobów 
wytwórczych. Istnieją również dowody teoretyczne i empiryczne wskazujące, 
że kapitał ludzki jest determinantą poszerzenia możliwości wyboru i rozwoju 
jednostkowego, innowacyjności, wzrostu produktywności i konkurencyjności 
przedsiębiorstw, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i ograniczania nie-
równości społecznych i ekonomicznych 2. Te wielorakie jego funkcje sprawia-
ją, że jego rozwój nie może być pozostawiony jedynie mechanizmom rynku. 

Pomimo niezaprzeczalnego przyspieszenia ilościowego rozwoju kapitału 

1. Strukturę kapitału intelektualnego i jego powiązania z kapitałem ludzkim przedstawia T. Bal-Woź-
niak (2006). 

2. Literatura w tym zakresie jest bardzo obszerna. Jej przegląd przedstawia Ł. Jabłoński, M. G. Woź-
niak (2006).
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ludzkiego w Polsce wraz z rozwojem procesów transformacji i upowszech-
nianiem się mechanizmów rozwiniętej gospodarki rynkowej, kapitał ludzki 
natrafi ał jednak na pewne bariery jego akumulacji i rozwoju jakościowego. 
Na tym tle pojawiły się liczne paradoksy jego rozwoju, posiadające istotny 
wpływ na przyszłe perspektywy wzrostu gospodarczego i rozwoju w wymia-
rze wszystkich sfer bytu ludzkiego (natury i biologicznej, rozumu i duchowej, 
konsumpcji i technologii, ekonomicznej, społecznej i politycznej). 

 
Problemy spójności 
społeczno-ekonomicznej wynikające 
z paradoksów rozwoju kapitału ludzkiego 

W modelach wzrostu endogenicznego dowodzi się, że im wyższe są inwesty-
cje w kapitał ludzki, tym wyższa jest produktywność. W szerszych ujęciach 
przyjmuje się, że edukacja spełnia również rolę czynnika socjalizacji. Dzięki 
niej zdobywane są nie tylko umiejętności zawodowe pracy zespołowej, wy-
konywania instrukcji, umiejętności słuchania, ale również świadomość celo-
wości, odpowiedzialności, rzetelności, punktualności. W procesie kształce-
nia następuje również rozpoznanie różnic w umiejętnościach, dzięki czemu 
możliwe staje się lepsze dostosowanie indywidualnych cech pracowników 
do charakterystyki wykonywanego zawodu. Za podstawowe warunki osią-
gnięcia tego celu uznaje się konkurencyjny porządek wsparty rozwiązaniami 
instytucjonalnymi ukierunkowanymi na poprawę efektywności nauczania 
w szkołach publicznych i motywowania do inwestowania w kapitał ludzki 
poprzez zapewnienie odpowiedniego dostępu do edukacji grupom najbar-
dziej upośledzonym ekonomicznie, rozwĳ anie permanentnej edukacji oraz 
inwestowanie w sferę B+R. Nie ma jednak zgodności poglądów, jakie me-
chanizmy i instrumenty są skutecznymi wyznacznikami dostosowań kapita-
łu ludzkiego do wymagań kreatywności i innowacyjności na rzecz spójności 
społeczno-ekonomicznej.

Sporną kwestią pozostaje również odpowiedź na pytanie, czy wzrost pro-
duktywności przekłada się odpowiednio na wzrost wynagrodzeń wynikają-
cych z wkładu kapitału ludzkiego w wydajność pracy. Brak tego sprzężenia 
obserwowany w wielu krajach dowodzi o niesprawności mechanizmów ryn-
ku w zakresie kształtowania efektywnych relacji typu inwestycje w kapitał 
ludzki – wzrost gospodarczy – sprawiedliwe nierówności społeczne. Wyni-
ka stąd pytanie o instytucjonalne warunki ograniczania tych niesprawno-
ści rynku, jeśli polityka gospodarcza ma być ukierunkowana na spójność 
społeczno-ekonomiczną.
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W systemie liberalnym decentralizacja odpowiedzialności za decyzje oświato-
we i delegowanie odpowiedzialności z państwa na władze lokalne za rozwój kapi-
tału ludzkiego należy do wartości niezbywalnych. Państwo powinno wobec tego 
znaleźć odpowiednie sposoby pośredniego oddziaływania na podmioty systemu 
oświaty odpowiedzialne za kształtowanie zasobów, struktury i jakości kapitału 
ludzkiego. Wynika to z potrzeby długookresowego stabilizowania wzrostu go-
spodarczego lub ewentualnie strategii rozwoju trwale zrównoważonego. 

Jeśli założyć, że strategie przedsiębiorstw opierają się na takim kapitale ludz-
kim, który umożliwia zwiększenie efektywności produkcji, racjonalny pracodaw-
ca będzie tworzył podaż na kwalifi kacje, które będą odpowiadały wybranej przez 
fi rmę strategii. Pracodawca będzie też wspierał politykę, która zapewni zwrot 
z inwestycji w kształcenie pracownika. Rezultatem tego będzie lepsze dostoso-
wanie struktury kapitału ludzkiego do podaży i popytu. Przyjęcie tej opcji roz-
woju kapitału ludzkiego wzmacnia efektywność ekonomiczną, lecz nie rozwiązu-
je kwestii spójności społecznej.

Obserwacja praktyki procesu edukacyjnego wskazuje, że uczniowie pochodzą-
cy ze środowisk rodzin biednych i wiejskich otrzymują częściej wykształcenie 
gorszej jakości już na poziomie edukacji podstawowej i średniej. Ponieważ są go-
rzej przygotowani do efektywnej edukacji na poziomie wyższym, stąd często 
nie podejmują jej, bądź też kształcą się w ośrodkach akademickich zajmujących 
gorsze pozycje konkurencyjne na rynku usług edukacyjnych. Niższe kwalifi kacje 
tej grupy absolwentów utrudniają z kolei dostęp do atrakcyjniejszych ofert rynku 
pracy, bywają też przyczyną bezrobocia i pozostawania w środowisku o mniej-
szych zasobach kapitału ludzkiego, nie nadążających za zmianami wywołanymi 
rewolucją informatyczno-telekomunikacyjną, globalizacją i opóźnionych w roz-
woju cywilizacyjnym.

 Inne problemy związane z wykorzystaniem zasobów kapitału ludzkiego wią-
żą się z siłą wpływu procesu kształcenia na wysokość zarobków. Niektórzy do-
wodzą, że znacznie większe znaczenie ma tu wychowanie otrzymane w domu 
rodzinnym. Powstaje wobec tego pytanie o sposoby i kryteria alokacji zasobów 
na edukację i wychowanie. Argumenty efektywności ekonomicznej przemawiają 
za różnicowaniem subsydiowania edukacji zgodnie z predyspozycjami w kierun-
ku nauk ścisłych i technicznych, i wybitnymi zdolnościami. Nie tylko wzglę-
dy sprawiedliwości społecznej wymagają również subsydiowania najsłabszych 
uczniów w celu poprawienia w przyszłości ich pozycji na rynku i ograniczenia 
głębokich nierówności społecznych. Wzrost konkurencji na rynku kapitału 
ludzkiego i upowszechniane edukacji na poziomie wyższym wiąże się również 
z większymi możliwościami upowszechniania standardów wynikających z roz-
woju GOW w środowiskach dotychczas od niej odizolowanych.
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Podkreślić należy również pozytywną rolę instytucji porządku konkurencyj-
nego na rynku edukacyjnym pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym, 
zarówno w dziedzinie świadczenia usług edukacyjnych, jak również subsy-
diowania (bony szkolne). Potrzebę tej konkurencji argumentuje się faktem, 
że edukacja nie jest czystym dobrem publicznym. Niektórzy ekonomiści do-
wodzą jednak, że warunki umożliwiające działanie sprawnej konkurencji nie 
występują w dziedzinie edukacji (asymetria informacji na niekorzyść rodzin 
słabiej wykształconych, ubogich, instytucjonalne bariery wolnego przemiesz-
czania się edukowanych pomiędzy szkołami, znaczący wpływ determinant 
niskiego poziomu zaufania, niedostatku altruizmu w  zliberalizowanym ła-
dzie instytucjonalnym). Stąd wynika potrzeba stworzenia scentralizowanych 
standardów jakości nauczania. Wprowadzenie bonów edukacyjnych ozna-
czałoby, wg przeciwników liberalizacji sektora edukacji, wzrost nierówności 
dochodowych oraz drenaż zasobów ze szkół publicznych. Z kolei narzucenie 
regulacji mających zapobiec różnicowaniu się jakości usług edukacyjnych 
wiązałoby się ze wzrostem kosztów transakcyjnych przeciwdziałania dyskry-
minacji i egzekwowania przepisów.

W celu podniesienia efektywności wykorzystania subsydiów w publicznym 
sektorze edukacji proponuje się: przekazywanie funkcji zarządzania szkoła-
mi wyspecjalizowanym fi rmom lub indywidualnym menedżerom, tworzenie 
szkół społecznych, powiązania wynagrodzeń nauczycieli z rzeczywistymi 
osiągnięciami pedagogicznymi. Znaczenie tych inicjatyw w poprawie jakości 
i struktury kapitału ludzkiego jest jednak silnie skorelowane z możliwością 
opracowania i wdrożenia jednoznacznych kryteriów oceny precyzyjnych me-
tod pomiaru wyników nauczania. 

Oddziaływanie uwarunkowań instytucjonalnych na jakość kapitału ludzkiego 
jest związane z tym, że proces poznania rozwĳ a się w interakcji z kulturowym 
dziedzictwem i doświadczeniem. Zdaniem D. Northa (2005, s. 187) w systemie 
zaawansowanego podziału pracy, redukcja niepewności wymaga przekonań in-
dywidualistycznych i relacji opartych na normach zewnętrznych. Dowodzą tego 
sukcesy systemów ekonomicznych opartych na konkurencyjnym porządku i upa-
dek Związku Radzieckiego, pomimo wielkiego postępu w dziedzinie edukacji. 
To właśnie indywidualistyczna wizja świata, konkurencyjny porządek tworzą 
warunki efektywnego wykorzystania kapitału ludzkiego i skutecznego planowa-
nia jego rozwoju. Nie należy się jednak łudzić, że w krajach borykających się 
z problemami niedorozwoju ekonomicznego i decydujących się na transformację 
gospodarki centralnie planowanej w system rynkowy, automatycznie wyłaniają 
się warunki sprzyjające dostosowaniu kapitału ludzkiego i inwestowania w niego 
do potrzeb otwartych rynków.
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Budowanie spójności społeczno-ekonomicznej w ramach porządku kon-
kurencyjnego jest ze względu na uwarunkowania instytucjonalne i związane 
ze strukturą i jakością zasobów kapitału ludzkiego i społecznego procesem 
złożonym, wymagającym reguł myślenia w kategoriach samoodpowiedzial-
ności i aksjologii uzasadniającej ekonomiczną zasadność i moralną słuszność 
wartościowania ze względu na korzyść klienta i dobro wspólne. Tych nowych 
reguł myślenia nie można upowszechnić w ramach czasowych jednego poko-
lenia. Niesprawne rynki gospodarki transformującej się dostarczają argumen-
tów, że korzyść własna może być maksymalizowana w oderwaniu od wkładu 
do wartości dodanej, kosztem niedostatecznie doinformowanych, nie posia-
dających dostatecznej siły konkurencyjnej, dostępu do źródeł władzy i wła-
sności. Funkcjonuje również ciągle pokolenie motywowane normami kolek-
tywistycznymi wywiedzionymi ze zetatyzowanego ładu politycznego, odwo-
łującymi się do altruizmu i równości w dostępie do dóbr, nie uzasadnionej 
kryteriami ekonomicznymi ani słuszności społecznej.

Paradoksy rozwoju kapitału ludzkiego

Produktem niespójności instytucjonalnej sfery rozwoju kapitału ludzkiego 
są rozmaite paradoksy jego rozwoju.

Największym zagrożeniem, jakie niesie ze sobą kapitalizm globalny dla 
społeczeństwa informacyjnego, jest problem wykluczenia ze społeczeń-
stwa. Dzieje się to głównie poprzez utratę pracy i zdeklasowanie do szere-
gów trwale bezrobotnych głowy rodziny. Przebywanie na bezrobociu przez 
okres dłuższy prowadzi do utraty posiadanych kwalifi kacji i bardzo często 
trudności dostosowawczych do szybkich zmian na rynku pracy. Członkowie 
rodzin osób trwale pozostających na bezrobociu tracą zwykle dostęp do no-
wych technologii cyfrowych. Stąd przyjmuje się, że przyczyną takiego wy-
kluczenia jest podział społeczeństwa na tych, którzy mają dostęp do technik 
cyfrowych i tych, którzy go nie mają. W tej interpretacji podkreśla się jedynie 
stronę techniczną zagadnienia. Prawdziwą przyczyną wykluczenia ze społe-
czeństwa jest trwałe bezrobocie i związane z nim nienadążanie za rozwojem. 
Problem ten dotyczy zarówno pojedynczych osób, mniejszych społeczności 
– na przykład pewnych grup zawodowych – jak i całych krajów. Mechanizm 
tego wykluczenia rodzi się w związku ze zbyt gwałtownymi zmianami w sto-
sunku do możliwości rozumienia ich przez pewną część społeczeństwa. Spo-
łeczność, która trwale traci pracę, nie nadąża w związku z tym za rozwojem, 
przestaje rozumieć reguły otaczającego ją świata – wymagania, jakie stawia 
jej członkom, w szczególności na rynku pracy, zjawiska gospodarcze, sposób 
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funkcjonowania państwa – zadania i obowiązki administracji, politykę we-
wnętrzną i międzynarodową, a także własne prawa i możliwości. Niedosto-
sowanie intelektualne oraz reakcja na nie środowiska społecznego prowadzi 
do samoizolacji bezrobotnych. Grupa ta zaczyna się uznawać za ludzi gorszej 
kategorii, rezygnować z ambicji, rządzić własnymi prawami i żyć własnym 
życiem. Ta izolacja jest równoznaczna z wykluczeniem z aktywnej, rozwĳ a-
jącej się części społeczeństwa, która w dodatku szybko oddala się w sposobie 
percepcji zmian i funkcjonowania w zmieniającym się otoczeniu. W rezulta-
cie powiększa się dystans rozwojowy między tymi grupami. 

Takie wykluczenie łatwo ulega dziedziczeniu, odbiera dzieciom już na star-
cie szanse na rozwój, a tym samym perspektywy trwałej pracy gwarantującej 
życie na odpowiednio wysokim poziomie. Problem długotrwałego przebywa-
nia na bezrobociu jest szczególnie dotkliwy dla osób w tak zwanym średnim 
wieku. Ponoszą one z jednej strony dużą odpowiedzialność za rozwój swojej 
rodziny, a z drugiej – mają naturalnie zmniejszoną wolę i zdolność do ada-
ptacji do nowych warunków, poznawania rzeczy nowych, akceptacji daleko 
idących zmian – na przykład zawodu, i ogólnie rzecz biorąc – rozwoju. Z ko-
lei ze względu na prognozowany silny spadek przyrostu naturalnego w kra-
jach rozwiniętych, znaczenie tej grupy wiekowej w społeczeństwie będzie 
szczególnie istotne. 

W obliczu zasygnalizowanych wyżej a nieuchronnych w GOW procesów 
najważniejszym wyzwaniem na drodze do globalnego społeczeństwa in-
formacyjnego stojącym przed szeroko rozumianym państwem jest głęboka 
przebudowa systemu edukacji. Społeczeństwo informacyjne stawia nowe wy-
zwania w kontekście inwestycji w kapitał ludzki i sposobu funkcjonowania 
ludzi na rynku pracy. Będą one wymagały nieustannego rozwoju w ciągu 
całego życia, a nie głównie w młodości. Będzie to konieczne w celu posiada-
nia zawsze aktualnej i przydatnej wiedzy, która będzie szybko się zmieniała. 
System edukacyjny – wypracowany w ostatnim stuleciu na potrzeby społe-
czeństwa industrialnego i nastawiony głównie na kształcenie dzieci i mło-
dzieży – nie przygotuje współczesnego człowieka do wyzwań społeczeństwa 
informacyjnego. Konieczne są tu nie tyle proste zmiany w funkcjonowaniu 
systemu, ile postawienie nowych celów przed systemem edukacyjnym i po-
zyskanie do ich realizacji nauczycieli wszystkich stopni. 

Trudne do przecenienia jest też znaczenie systemu edukacyjnego dla przy-
stosowania ludzi do nowych wymagań rynku pracy. Pozbycie się złudzeń, 
że w gospodarce rynkowej przedsiębiorstwo jest dla swoich pracowników jak 
wyrozumiali rodzice dla swoich dzieci, było szokiem dla dużej części społe-
czeństwa polskiego. Skrajnymi skutkami tego szoku są  bierność i frustracja, 
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albo przedsiębiorczość, inwestowanie w kapitał ludzki, zaradność i dyna-
mizm. Szeroko rozumiany, nowoczesny system edukacyjny musi kształto-
wać przedsiębiorczość i aktywne dostosowania. Ponadto musi przygotować 
ludzi do poruszania się i znajdowania swojego miejsca na światowym rynku 
pracy dostępnym przez sieć, do rozumienia ludzi innych kultur, z którymi 
przyjdzie im współpracować, do innowacyjności – dostrzegania szans i oce-
ny ryzyka podejmowania nowych działań. Poprzez edukację dostosowaną 
do wymagań GOW należy również przygotowywać ludzi do wykonywania 
pracy tymczasowej i ciągłego jej zdobywania. Rozwój systemu szkolenia 
ustawicznego jest związany integralnie z rozwojem pracy tymczasowej za-
równo po stronie popytu na pracę tymczasową, jak również jako „producent” 
ofert pracy tymczasowej.

W kapitalizmie globalnym, zwłaszcza zaś w sektorze GOW komunikowanie 
się jest jedną z dominujących form pracy. Nabiera ono znaczenia w warunkach, 
gdzie czas pracy jest określany swobodniej niż w ramach etatu realizowanego 
w codziennej wielogodzinnej pracy. Rozwój technologii informatyczno-teleko-
munikacyjnych i tercjalizacja gospodarki (przyspieszony w stosunku do prze-
mysłu rozwój usług) sprawiają, że ten sam pracownik będzie wykonywał pra-
cę dla coraz większej liczby pracodawców, przez coraz krótszy okres czasu. 
W tych okolicznościach stopień wyposażenia w wiedzę zdolną do posługiwania 
się technikami informatycznymi, stawania się obywatelem zdolnym do komu-
nikowania się będzie stanowił o szansach na rynku pracy. Aby przeciwdziałać 
negatywnym skutkom modernizacji gospodarki na rynku pracy, dyfuzji tech-
nologii informatyczno-telekomunikacyjnych i zaostrzającej się walki konku-
rencyjnej na otwartych rynkach, system edukacji, wychowania i innych form 
kształtowania kapitału ludzkiego musi nauczyć możliwie jak największą część 
społeczeństwa pracy zespołowej. Idzie tu zwłaszcza o kształtowanie umiejęt-
ności defi niowania wspólnych celów, negocjowania sposobów ich osiągnięcia, 
odpowiedzialności za terminowość i jakość pracy wykonywanej przez każdego 
z członków grupy, lojalności w stosunku do grupy oraz gotowości do zmia-
ny formy pracy, pogodzenia się z pracą tymczasową i nauczenia się zdoby-
wania jej. Postulaty związane ze stawaniem się obywatelem informującym się 
i komunikującym się i gotowym do zmiany formy pracy muszą być spełnione 
praktycznie bez ograniczeń wynikających z wieku, płci, wykształcenia, zawodu 
itp. Państwo musi w jak największym stopniu sprzyjać nie tylko rozwojowi ela-
stycznych form pracy, w tym pracy tymczasowej, ale również rozwojowi społe-
czeństwa obywateli komunikujących się i uczących się, gdyż poszczególni jego 
obywatele będą bardziej efektywni, zdolni do samoodpowiedzialności, podej-
mowania ryzyka zmiany zawodu i sposobu podejmowania pracy. 
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O niedostosowanej do wyzwań współczesności strukturze i jakości kapita-
łu ludzkiego w Polsce świadczą m.in. następujące fakty:
• Większość rodzin w Polsce składa się z ludzi o niskim i bardzo niskim lub 

złym wykształceniu z punktu widzenia potrzeb społeczeństwa postindu-
strialnego i informacyjnego.

• Znikomy odsetek dorosłych stać na nakłady czasu i zasobów pieniężnych 
do opanowania całkowicie odmiennego zawodu.

• Funkcjonuje 15–20 % analfabetów funkcjonalnych i około 20-25% półanal-
fabetów opuszczających szkoły podstawowe. Natomiast tylko 21% polskich 
uczniów rozumie proste teksty, a tylko 32% owych uczniów rozumie zarzą-
dzenia i polecenia (W. Pawnik, 2003, s. 25).

• Szkoły podstawowe i średnie są zwykle zorientowane na przekazywanie 
wiedzy, nie uczą poszukiwania, zdolności stawiania ważnych pytań i odpo-
wiedzi na nie, dokonywania krytycznego wyboru i osądu.

• Szybki rozwój szkolnictwa akademickiego nastawiony jest bardziej na ma-
sowe wydawanie dyplomów niż kształtowanie kompetencji.

• Powszechność postaw roszczeniowych, oczekiwania na dobrobyt bez oso-
bistych zasług.

• Kult zaścianka szlacheckiego z jego swarliwością, wyczekiwaniem i pi-
jaństwem oraz religijność zbyt często rozmijająca się z etycznością 
(Z. Kwieciński, 1999).
Zderzenie się takiego stanu kapitału ludzkiego z rewolucją informa-

tyczno-telekomunikacyjną, liberalizacją i wynikającymi z nich procesami 
przenikania standardów oferowanych przez kapitalizm globalny, sprawiło, 
że załamują się modele wychowania, deprecjacji ulegają tradycyjne ideały wy-
chowawcze, zasady życia społecznego. Wiedza i umiejętności kształtowane 
dla potrzeb gospodarki autarkicznej i etatystycznego państwa nie posiadały 
zdolności do działania w warunkach radykalnego otwarcia przestrzeni dla 
kapitalizmu, rynku politycznego i wymagań technologicznych rewolucji in-
formatyczno-telekomunikacyjnej. W takim świecie powstaje podatny grunt 
do czerpania z patologii i wzmacniania patologii.

Przy takiej kondycji kapitału ludzkiego ekspansja nowych wzorców życia 
prowadzi do szybko postępującego procesu różnicowania się szans życio-
wych i warunków życia, powszechnej niepewności jutra, szybkiego wzrostu 
bezrobocia do wskaźników najwyższych w Europie, zaniku norm moralnych, 
kryzysu sensu życia, a w konsekwencji rozszerzania się sfery ubóstwa, wyklu-
czenia i marginalizacji. Katastrofalne możliwości rozwoju kapitału ludzkie-
go ogromnej części polskich rodzin potwierdzają badania budżetów gospo-
darstw domowych (I. Dryl, 2005). Na tle tych procesów pogarszały się rów-
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nież fi nansowe warunki funkcjonowania sfery B+R. W drugiej połowie lat 
90. przekroczony został przyjmowany w ekspertyzach UNESCO fi nansowy 
próg śmierci oświatowej sformalizowanej edukacji i wychowania (4% PKB), 
w wyniku czego utrzymywane było chroniczne niedoinwestowanie szkol-
nictwa. Nadzwyczaj skromne publiczne środki fi nansowe były rozproszone 
tematycznie na aktywność przyczynkarską z reguły, prowadzoną w ramach 
badań własnych i działalności statutowej, najczęściej metodami chałupniczy-
mi. W tych warunkach nieuchronny był uwiąd szerokich badań interdyscy-
plinarnych, bez których niemożliwe jest sprzyjanie rozwojowi sfery wiedzy 
i holistycznym podejściom do procesów rozwojowych. Tak zorganizowany 
proces badawczy nie dawał podstaw do stawiania profesjonalnych, całościo-
wych diagnoz, koniecznych dla modernizacji intelektualnej, technicznej 
i społecznej dostosowanej do wymagań gospodarki opartej na wiedzy. 

Pomimo podejmowania prób reformowania procesu inwestowania w kapi-
tał ludzki, kolejne ekipy rządowe nie były w stanie przedstawić klarownej 
polityki naukowej i nie dysponowały spójną wizją rozwoju kapitału ludzkie-
go. Dodać również należy, że ośrodki naukowe nie przedstawiały większej 
aktywności w podejmowaniu całościowych i skoordynowanych badań nauko-
wych. Obserwowano przy tym patologie w sposobie wykorzystywania wyni-
ków i ekspertyz związane z instrumentalnym traktowaniem wyników badań, 
wykorzystywaniem ich dla celów ideologicznych, partykularnych interesów 
ośrodków władzy państwowej. 

Sięgające dziesięcioleci zaniedbania rozwoju zasobów ludzkich doprowa-
dziły do sytuacji, że  stoimy w obliczu równoczesnego realizowania trzech 
modernizacji w tym obszarze: ewolucyjnej, technokratycznej i refl eksyjnej 
(A. Giddens, 1994). Bez tej pierwszej opartej na upowszechnieniu wiary 
w naukę, postęp techniczny, oświatę powszechną, specjalizację naukową 
i zawodową, niemożliwe będzie poprawienie sytuacji na obszarach wiejskich 
i w środowiskach marginalizowanych. Modernizacja technokratyczna polega-
jąca na stosowaniu nauk ścisłych, zastępowaniu pracy zrutynizowanej przez 
systemy komputerowe, przeniesieniu naukowego modelu wydajności pracy 
na wszystkie obszary, także niegospodarcze, rozwoju masowej informacji 
i komunikacji musi zostać przyspieszona. Wymaga to jednak zmiany jakości 
zasobów ludzkich, niemożliwej bez uzdolnienia systemu edukacji sforma-
lizowanej wszystkich szczebli do dostarczania wiedzy zdolnej do działania 
w także w gospodarstwie domowym, małej czy średniej fi rmie oraz w sek-
torze samorządowym i rządowym, których kadry wydają się mieć znikome 
umiejętności w inicjowaniu tej modernizacji. Uzdrowienie tej sytuacji będzie 
niezwykle trudne, jeśli w ogóle możliwe, jeśli państwo nie przestanie trak-
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tować edukacji i nauki głównie jako obszaru kosztów, których należy się po-
zbywać poprzez systematyczny wzrost udziału środków na te cele z sektora 
prywatnego. W realiach polskich tą drogą nie wydaje się możliwe osiągnięcie 
wskaźników fi nansowania edukacji i nauki zalecanych przez strategię lizboń-
ską. Wielkim wyzwaniem jest również nieustanne podnoszenie kwalifi kacji 
w drodze ustawicznego kształcenia, dla którego powinny zostać uruchomio-
ne skuteczne bodźce fi skalne.

Aby jednak rozwój gospodarczy mógł służyć harmonizowaniu rozwoju 
wszystkich sfer bytu ludzkiego, potrzebna jest nowa refl eksyjna modernizacja 
kapitału ludzkiego. Jej uruchomienie wymaga włączenia oświaty w struktury 
sieciowe rynku, nowego typu organizacji jako formy zbiorowego uczenia się, 
nowego typu człowieka, myślącego krytycznie i twórczo, zdolnego nie tylko 
do rywalizacji, ale również do współdziałania. Nie wydaje się ona możliwa 
bez inwestowania w budowanie powszechnej świadomości wysokich kosztów 
działań ignorujących odpowiedzialność państwa za modernizację kapitału 
ludzkiego w kierunku: upowszechnienia postaw innowacyjnych, kreatyw-
ności, aktywności, samoodpowiedzialności i społecznej odpowiedzialności. 
Tymczasem zamiast systemowych reform w sektorach związanych z rozwo-
jem kapitału ludzkiego (oświaty, kształcenia nauczycieli, ochrony zdrowia) 
proponuje się dyskrecjonalne działania ukierunkowane na rozwiązywanie 
bieżących problemów, które rozniecają bój o wynagrodzenia. Sprzyja temu 
rynek polityczny, który w warunkach rewolucji informatyczno-tlekomunika-
cyjnej może łatwo przekształcać demokrację w mediokrację lansującą szum 
informacyjny wokół problemów pozornych, partykularnych w miejsce kom-
petentnego dialogu wokół rzeczywistych kwestii zintegrowanego rozwoju.

Redukowaniu deprecjacji kapitału ludzkiego nie sprzyjają:
• silne bodźce do emigracji zarobkowej z powodu niskich płac i popytu 

na pracę, 
• przyspieszenie procesu starzenia się społeczeństwa,
• nadal najwyższe w porównaniu z UE wskaźniki bezrobocia,
• silne regionalne zróżnicowanie wyposażenia w kapitał ludzki,
• dramatycznie zróżnicowanie inwestycji w kapitał ludzki między metropo-

liami, miastami i obszarami wiejskimi,
• niedopasowanie wykształcenia do potrzeb rynków pracy,
• brak polityki rządowej zmierzającej do modernizacji refl eksyjnej kapitału 

ludzkiego dotyczącej nauki, oświaty i wychowania,
• brak instytucji ułatwiających i przyspieszających efektywny transfer inno-

wacji do fi rm z instytutów B+R
• ekspansja neoliberalnej ideologii powiązana z negacją cywilizacji chrześci-
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jańskiej, które prowadzą do upadku kapitału społecznego, wzrost nieufno-
ści społecznej i osłabionej odpowiedzialności społecznej.
Nie jest możliwe redukowanie deprecjacji jakości kształcenia akademickie-

go i licealnego bez rezygnacji z nadmiernego jej ilościowego rozwoju opar-
tego na: 
• standaryzacji edukacji akademickiej ukierunkowanej na minima progra-

mowe (szybciej, skrótowo, coraz więcej wiedzy, ale mniej rozumianej),
• zewnętrznym systemie kontroli kształcenia ukierunkowanym na wskaźniki 

ilościowe pozbawionym efektywnej jakościowej kontroli wewnętrznej.

Wnioski pod adresem 
modernizacji kapitału ludzkiego

Współczesne wyzwania rozwojowe tworzą presję na transformację spo-
sobu realizowania spójności społeczno-ekonomicznej, czyli prioryte-
tów strategii rozwoju kraju (SKR) w kierunku wzrostu produktywności 
poprzez transfer nowych technologii, rozwój kapitału intelektualnego 
i sprawiedliwe nierówności społeczne. Dla realizacji tej strategii niezbęd-
na jest modernizacja refleksyjna kapitału ludzkiego. Wymaga ona odej-
ścia od myślenia w kategoriach wyizolowanych kryteriów ekonomicznych, 
społecznych i politycznych na rzecz myślenia holistycznego, respektują-
cego skutki sprzężeń między kryteriami wyboru dla zmian jakości życia 
w poszczególnych sferach bytu ludzkiego. W ramach porządku prawnego 
UE możliwa jest transformacja celu głównego SKR zdefiniowanej jako: 
podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczegól-
nych obywateli i rodzin poprzez odniesienie działań strategicznych pań-
stwa do harmonizowania rozwoju wszystkich sfer bytu ludzkiego. 

Spójność społeczno-ekonomiczna nie jest możliwa bez państwa dbają-
cego o porządek konkurencyjny i politykę społeczną respektującą bezpie-
czeństwo ekonomiczne rodzin za pomocą mechanizmów subsydiarności 
nie burzących motywacji do samoodpowiedzialności. Oznacza to potrze-
bę likwidacji instytucji chroniących przywileje nieuzasadnione efektyw-
nością ekonomiczną i społeczną odpowiedzialnością. Tymczasem ład in-
stytucjonalny w Polsce jest obciążony w dalszym ciągu postkomunistycz-
nym balastem reguł myślenia i działań tolerujących tego typu przywileje 
i pogoń za rent seeking. W takim środowisku społecznym liberalizacja jest 
narażona na jej wykorzystywanie w celu dodawania nowych przywilejów 
niemających związku z samoodpowiedzialnością, a tym bardziej społecz-
ną odpowiedzialnością. Powiększanie efektywności mikroekonomicznej 
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w oderwaniu od odpowiedzialności jest krótkowzroczną strategią niepro-
wadzącą do trwałej konkurencyjności i realizowania własnej korzyści po-
przez działania na rzecz klientów i dobra wspólnego. Te szkodzące długo-
okresowej efektywności ekonomicznej przywileje mogą wynikać z oporu 
przed kontrolowanym prawem porządkiem konkurencyjnym, państwem 
wyposażonym w efektywne narzędzia walki z korupcją, transparentno-
ścią prawa i unormowaniami umożliwiającymi uznaniowość, wprowa-
dzającymi standardy jakości życia, pracy, służby publicznej czy ochrony 
sprawdzonych doświadczeniem historycznym wartości aksjologicznych 
umacniających podmiotowość i godność jednostek i grup społecznych.

To, że globalizacja czy regionalizacja narzucają takie same wyzwa-
nia rozwojowe, niezależnie od specyfiki ekonomicznej, politycznej czy 
społecznej gospodarki krajowej, nie wymusza identyczności odpowiedzi 
na te wyzwania w odniesieniu do ich pilności, hierarchii, a tym bardziej 
metod ich osiągania. Wzrost produktywności działań jest znacznie pil-
niejszym wyzwaniem dla Polski i innych nowych krajów UE niż dla jej 
wcześniejszych sygnatariuszy. Podobnie jest z harmonizowaniem rozwo-
ju sektorów tradycyjnych i nowej gospodarki (ICT) czy likwidacją para-
doksów kapitału ludzkiego, instytucjonalnych barier przedsiębiorczości 
oraz budowaniem rządów prawa i społeczeństwa obywatelskiego.

W krajach obarczonych wysokim ryzykiem odpływu kapitału ludzkiego 
głównym problemem nie jest inwestowanie w rozwój ilościowy kapitału 
ludzkiego, lecz ograniczanie paradoksów jego rozwoju i tworzenie więk-
szej ilości lepszych jakościowo miejsc pracy. Podobnie w krajach obciążo-
nych zbyt wysokimi wskaźnikami bezrobocia polityka tworzenia miejsc 
pracy jest warunkiem podstawowym spójności społeczno-ekonomicznej, 
zaś niska skłonność do pracy wymaga rewizji polityki społecznej w kie-
runku wzmocnienia mechanizmów samoodpowiedzialności i eliminacji 
niesłusznych etycznie i niesprawiedliwych ekonomicznie przywilejów so-
cjalnych.

Wysokie i rosnące ryzyko zahamowania jakościowego rozwoju kapitału 
ludzkiego, ograniczenia innowacyjności, spadku aktywności produkcyjnej 
i wzrostu obciążenia sektora rynkowego świadczeniami emerytalno-rento-
wymi związane z depopulacją wymaga systemowej polityki prorodzinnej 
eliminującej istniejące mechanizmy dyskryminacji znacznej części kosztów 
tworzenia kapitału ludzkiego związanych z procesami demografi cznymi 
i wychowaniem młodego pokolenia.

Szkodliwe ekonomicznie i niesłuszne społecznie przywileje bywają też owocem 
tyranii większości manipulowanej przez pozbawione odpowiedzialności elity po-
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lityczne, medialne czy sądownicze (chronione immunitetami i nie poddane do-
statecznej kontroli przez zbyt słabe instytucje społeczeństwa obywatelskiego).

Państwo prawa dbające o porządek konkurencyjny i spójność społeczną nie 
może być państwem słabym, pozbawionym możliwości wypełniania funkcji 
w tym zakresie. Efektywne wypełnianie tych funkcji, jeśli są nawet dekreto-
wane przez ponadnarodowe regulację może być trudne ze względu na lokal-
ną specyfi kę kapitału społecznego, paradoksów rozwoju kapitału ludzkiego, 
poziomu rozwoju gospodarczego i innych czynników. Stąd nieprzypadkowo 
respektowane są w UE otwarte metody koordynacji. Są to wprawdzie pro-
cedury czasochłonne, grożące ryzykiem konsensusu i znacznymi kosztami 
transakcyjnymi, lecz powstaje pytanie, czy są dostępne inne skuteczne me-
tody harmonizowania rozwoju wszystkich sfer bytu ludzkiego. Alternatywą 
jest zapewne wyższa efektywność ekonomiczna w ramach globalnej konku-
rencji dla dysponujących przewagami technologicznymi, w zakresie kapita-
łu ludzkiego, społecznego czy rozwiązań instytucjonalnych. Zawsze jednak 
alternatywa ta jest obciążona problemami w zakresie spójności społecznej 
i większym marginesem ubóstwa, wykluczenia i syndromu bezradności.

Jednakże rozwój poprzez spójność społeczno-ekonomiczną nie może prowa-
dzić do ograniczania długookresowej produktywności, choć może pozostawać 
w sprzeczności z krótkookresowymi korzyściami biznesowymi. Ignorowanie 
społecznych determinant rozwoju nie może prowadzić do ekspansji gospodar-
ki opartej na wiedzy i sieciowych struktur rynku, nie może też upowszechniać 
strategii służenie klientom i społeczeństwu za pomocą innowacji wartości 
(W. Chan Kim, R. Mauborgne, 2005, s. 30-39), bez których na rynku po-
zostaje asymetryczna konkurencja i komercjalizacja wszystkich sfer bytu 
ludzkiego prowadząca do eskalacji zagrożeń w różnych wymiarach egzysten-
cji ludzkiej. W tym znaczeniu z polityki spójności społeczno-ekonomicznej 
wynikają fundamentalne wyzwania pod adresem modernizacji refl eksyjnej 
kapitału ludzkiego, jeśli sfera ekonomii ma służyć zharmonizowanej popra-
wie jakości życia we wszystkich sferach bytu ludzkiego. Tak ukierunkowana 
modernizacja kapitału ludzkiego wymaga:
• upowszechniania holizmu metodologicznego, przekonań o konieczno-
ści  myślenia kreatywnego, prospektywnego, strategicznego,

• upowszechnienia kształcenia ustawicznego w każdym momencie 
i okoliczności,

• wychowania ukierunkowanego na samoodpowiedzialność i społeczną 
odpowiedzialność, kulturę partnerstwa,

• odbudowy zaufania społecznego poprzez odbudowę sprawiedliwego 
państwa i efektywnego rządzenia.
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Rozwój zasobów ludzkich akcentowany w Narodowych Strategicznych 
Ramach Odniesienia 2007-2013 wymaga ukierunkowania procesu inwe-
stycji w kapitał ludzki na upowszechnianie postaw zorientowanych na: sa-
moodpowiedzialność oraz odpowiedzialność społeczną, innowacyjność, 
kreatywność, rozwój zintegrowany (zharmonizowany we wszystkich sfe-
rach bytu ludzkiego), aktywność zamiast pasywności i roszczeniowości. 
Dla realizacji tak ukierunkowanej modernizacji refleksyjnej kapitału 
ludzkiego niezbędne są odpowiednie zmiany instytucjonalne i fiskalne 
umożliwiające szybkie osiągnięcie 30% udziału inwestycji w szeroko ro-
zumiany kapitał ludzki (oświatę, zdrowie, naukę i kulturę) w PKB wg 
proporcji 1/3 budżet państwa i samorządowy + 1/3 sektor prywatny + 
1/3 gospodarstwa domowe.

Streszczenie 

Autor opracowania ujmuje spójność społeczno-ekonomiczną jako proces 
harmonizowania rozwoju wszystkich sfer bytu ludzkiego. Holistyczne 
ujęcie spójności społeczno-ekonomicznej jest warunkiem koniecznym 
poprawnej identyfikacji fundamentalnych jej determinant. Są one zwią-
zane ze strukturą kapitału ludzkiego, społecznego i ładu instytucjonalne-
go. Wzajemne sprzężenie tych determinant spójności społeczno-ekono-
micznej sprawia, że strategie rozwojowe umożliwiające harmonizowanie 
efektywności ekonomicznej i sprawiedliwych nierówności mogą powsta-
wać w środowisku rynków wspomaganych centralną koordynacją strate-
giczną. Aby sprostać wyzwaniom konkurencyjnym współczesności, musi 
być ona zorientowana na oprzyrządowanie rynków instytucjami ukierun-
kowanymi na usuwanie paradoksów rozwoju kapitału ludzkiego i źródeł 
deprecjacji kapitału społecznego oraz modernizację refleksyjną kapitału 
ludzkiego.
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Prezes Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim

Motto:

Naszą mądrość czerpiemy 
nie z przypominana przeszłości,
lecz z odpowiedzialności 
za przyszłość 

(George Bernard Shaw)

Memoriał
Polonia Quo Vadis? 1

Pytanie Polonia Quo Vadis? powinno wzniecić wielki płomień wyobraźni 
przyszłościowej obecnego pokolenia Polaków.

Pytanie to powinno być przedmiotem wielkiego programu badań nauko-
wych. Pytanie to powinno być kluczowym problemem polskiej myśli poli-
tycznej. Pytanie to powinno być przedmiotem myśli obywatelskiej obejmują-
cej znakomitą większość naszego społeczeństwa.

Mądrość, wyobraźnia i odwaga moralna winny nakłonić Polaków do pod-
jęcia problemu odpowiedzialności za przyszłość Polski w kontekście europej-
skim i globalnym.

Ta zinternalizowana świadomość odpowiedzialności za przyszłość Polski 
winna być głęboko zakodowana w całym systemie podejmowania decyzji 
w świecie polityki, gospodarki, edukacji, nauki i kultury.

W takim kontekście można sformułować trzy megaproblemy polskiego 
losu w XXI wieku: 

po pierwsze – jak rozwinąć wiedzę o przyszłości świata, Europy i Polski?
po drugie – jak wzniecić wielki płomień wyobraźni przyszłościowej Pola-

ków?
po trzecie – jak skłonić polskie społeczeństwo do internalizowanego po-

czucia odpowiedzialności za przyszłość Polski.
Chciałbym zaproponować, aby działalność Ministerstwa Rozwoju Regio-

nalnego, Program Rozwoju Regionów oraz Konferencja Październikowa pod-

1. Artykuł został oryginalnie wydrukowany w wersji angielskiej pt. The future of regions in the perspective 
of global change. Case studies w tomie serii REDEFO, Vol. 4, Part 2, Warszawa 2008.
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jęły próbę zainicjowania procesu, który uruchomi bardzo szeroką dyskusję 
naukową, polityczną i społeczną pt. Polonia Quo Vadis?2. Nie potrafi ę w tej 
chwili naszkicować kształtu tej dyskusji. To wymaga dalszej pogłębionej re-
fl eksji teoretycznej i  pragmatycznej. Chciałbym jednak wskazać na 10 źródeł 
inspiracji w procesach myślenia – Polonia Quo Vadis? 

I. Klub Rzymski, jako forum dyskusji o nowej ścieżce rozwoju świata – 
A New Path for Word Development3

II. Regio Futures Programme4

III. Węzły Gordyjskie jako instrument metodologiczny nowej futurologii5

IV. Doświadczenia wieku XX6

V. Enigma wieku XXI7

VI. Europa 20508

VII. Kapitał intelektualny Polski9

VIII. Polonia Quo Vadis? Trzy dwudziestolecia, pięć procesów transformacji.
IX. Polonia Quo Vadis? Polskie Węzły Gordyjskie
X. System Studiów Polonia Quo Vadis? Jako punkt zwrotny w dziejach 

polskiej myśli strategicznej10

I.

Konferencja Październikowa będzie otwarciem długookresowego procesu 
współpracy pomiędzy Klubem Rzymskim a Ministerstwem Rozwoju Re-
gionalnego oraz Polskim Towarzystwem Ekonomicznym. Klub Rzymski 

2. W latach 1992-1993 zorganizowałem kilka ciekawych spotkań dyskusyjnych pt. „Polonia Quo Vadis”. 
Zredagowałem i opublikowałem również tom Polonia Quo Vadis? EUROREG, Warszawa 1993, „Stu-
dia Regionalne i Lokalne”, zeszyt 12/45. Tom ten jest zdumiewająco aktualny w roku 2008. Dlatego 
warto rozpatrzyć inicjatywę II wydania tego tomu.

3.  Przygotowałem odrębną notatkę na temat Programu Klubu Rzymskiego – A New Path for World 
Development.

4.  Por P. Jakubowska, A. Kukliński, P. Żuber, Problematyka przyszłości regionów – w poszukiwaniu nowe-
go paradygmatu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.

5.  K. Rybiński, P. Opala, M. Hołda, Gordian Knots of the 21st century, Ministry of Regional Develop-
ment, Warsaw 2008, A. Kukliński, K. Pawłowski (eds), Futurology the challenges of the XXI century, 
Nowy Sącz 2008 (in print).

6. A. Gąsior-Niemiec, A. Kukliński, W. Lamentowicz (eds), Faces of  the 21st century,  REWASZ-Prusz-
ków 2008.

7. Ibidem.

8. Komitet Polska 2000 Plus, PAN, Europa w perspektywie roku 2050, Warszawa 2007.

9. Zespół Doradców Strategicznych Premiera, Raport o kapitale intelektualnym Polski, Warszawa 10 
lipca 2008.

10. Por. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, 
Polskie Forum Myśli Strategicznej, Warszawa 2008.
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tworzy obecnie wielki Program – A New Path for World Development – Nowa 
ścieżka rozwoju świata. Trzeba mówić o procesie wzajemnej inspiracji. Po-
lonia Quo Vadis będzie wchłaniała rezultaty Programu Klubu Rzymskiego, 
który będzie absorbował doświadczenia i wnioski wynikające z Programu 
Polonia Quo Vadis.

Mam nadzieję, że sposób myślenia Polonia Quo Vadis będzie inspiracją 
dla wielu innych krajów europejskich i pozaeuropejskich, i że Klub Rzymski 
przyczyni się do dyfuzji globalnej naszego myślenia o przyszłości Polski. 

II.

Osiągnięcia teoretyczne, metodologiczne i empiryczne Programu Przy-
szłość Regionów – (Regio Futures Programme, RFP) powinny stać się jed-
nym z ważnych źródeł inspiracji dla Programu Polonia Quo Vadis. Spo-
łeczności samorządowe, naukowe i biznesowe polskich regionów powinny 
wreszcie podjąć wyzwania zawarte w tomie Problematyka Przyszłości Re-
gionów11. Pytanie Quo Vadis powinno być przedmiotem poważnej refl ek-
sji naukowej i pragmatycznej w każdym polskim regionie, który musi stale 
opowiadać na pytania Quo Vadis. Każdy region powinien rozwĳ ać wiedzę 
o przyszłości, powinien rozwĳ ać swoją przyszłościową wyobraźnię, powinien 
wreszcie rozwĳ ać zintegrowane poczucie odpowiedzialności za przyszłość 
swojego regionu12. Ten proces myślenia o przyszłości regionów powinien 
być procesem trwałym i endogenicznym, a nie tylko procesem akcyjnego 
odpowiadania na prospektywne pytania Brukseli. Twórczy udział polskich 
regionów w Regio Futures Programme będzie wielkim pchnięciem (big push) 
dla nowego programu Polonia Quo Vadis. Polskie Regiony przygotowujące 
monografi e problemowe dla RFP będą rzeczywistym współpodmiotem od-
powiedzi na pytanie Polonia Quo Vadis13. 

III.

Jesteśmy świadkami procesu powstawania nowej futurologii XXI wieku. 
Wydaje się, że ważnym instrumentem metodologicznym tej nowej futuro-
logii jest Koncepcja Węzłów Gordyjskich. Zarys tej koncepcji znajdujemy 
w studium, którego autorami są  K. Rybiński, P. Opala i M. Hołda14. W na-
11. P. Jakubowska, A. Kukliński, P. Żuber, op. cit.

12. R. Galar, J. Waszkiewicz, Regions In one generation perspective, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 
Warszawa 2008.

13. P. Jakubowska, A. Kukliński, P. Żuber, op. cit.

14. K. Rybiński, P. Opala, M. Hołda, op. cit.



Prof. dr hab. Antoni Kukliński 

302

wiązaniu do tego studium określimy węzeł gordyjski jako metaforę problemu 
nierozwiązywalnego w kontekście konwencjonalnych struktur decyzyjnych 
danego miejsca i czasu. Rozwiązanie tego problemu może nastąpić tylko 
przez śmiałe niekonwencjonalne uderzenie nazwane rozwiązaniem aleksan-
dryjskim. W moim opracowaniu opisałem15 funkcjonowanie sekwencji dłu-
gie trwanie, bariery wzrostu, węzły gordyjskie, rozwiązania aleksandryjskie 
w europejskim kontekście doświadczeń Południowych Włoch, Wschodnich 
Niemiec i Wschodniej Polski. Koncepcja węzłów gordyjskich i rozwiązań 
aleksandryjskich może stać się ważnym instrumentem metodologicznym 
Program Polonia Quo Vadis.

IV. Doświadczenia wieku XX16

Punktem wyjściowym Programu Polonia Quo Vadis są doświadczenia świa-
ta, Europy i Polski w XX wieku. Jest to problem ogromny dysponujący kom-
petentną literaturą przedmiotu. Syntetyczne ujęcia holistyczne nie są jednak 
łatwo osiągalne. Panel II Konferencji Październikowej – Węzły Gordyjskie 
i Rozwiązania Aleksandryjskie – ocena XX wieku, podejmie próbę sformu-
łowania holistycznego i syntetycznego spojrzenia na wiek XX. W poprzed-
nim artykule mówiłem o dylemacie węzłów gordyjskich XX wieku. Niektóre 
z tych węzłów nie doczekały się aleksandryjskich rozwiązań i weszły do ob-
ciążeń bilansu otwarcia XXI wieku. Dzieje Polski w wieku XX były szczegól-
nie dramatyczne i tragiczne. Dwa razy odzyskiwaliśmy Niepodległość (1918, 
1989) i dwa razy tę Niepodległość traciliśmy (1939, 1945). Polska XX wieku 
była wielkim polem historycznych transformacji endogenicznych i egzoge-
nicznych. Ocena tych transformacji będzie przedmiotem Programu Polonia 
Quo Vadis. 

V. Enigma XXI wieku17

Enigma XXI wieku jest dramatycznym wyzwaniem dla Programu Polonia 
Quo Vadis, dla wiedzy, wyobraźni i odwagi intelektualnej i moralnej wiel-
kiego zespołu autorów, którzy będą tworzyć i rozwĳ ać ten Program. Jak już 
pisałem, mam nadzieję, że Program ten wznieci wielki promień wyobraźni 
przyszłościowej Polaków i upowszechni w wielkich kręgach polskiego spo-

15. A. Kukliński, Program Przyszłość Regionów – Węzły Gordyjskie i rozwiązania aleksandryjskie. Perspekty-
wy XXI wieku. Wstępna  wizja Konferencji Warszawskiej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, War-
szawa 2008.

16.  Por. A Kukliński, Program op. cit.

17.  Por. A Kukliński, Program op. cit.
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łeczeństwa poczucie odpowiedzialności za Przyszłość Polski. Program ten 
znajdzie złoty środek pomiędzy Scyllą nihilizmu futurologicznego N.N. Ta-
leba18 a Charybdą woluntaryzmu M. Godeta19. 

VI.  Europa 2050

Program Polonia Quo Vadis jest istotnym elementem w studiach nad 
przyszłością Europy. Z tego punktu widzenia bardzo wysoko należy 
ocenić publikację Komitetu Programu Polska 2000 Plus pt. Europa 
w perspektywie roku 205020. To jest pierwsza w literaturze polskiej 
próba quasi-holistycznego spojrzenia na losy Europy w perspektywie 
roku 2050. W intencji redaktorów i autorów omawianego tomu jest 
to jednocześnie dokumentacja tezy, że nauka polska chce wypowiadać 
się na temat przyszłości Europy, realizując następującą uchwałę Unii 
Europejskiej z dnia 09.06.2006 roku21:

Komisja powinna rozwinąć konkretną i realistyczną wizję Unii Europej-
skiej i jej drogi osiągnięcia trwałego rozwoju w perspektywie następnych 
50 lat. Wizja taka powinna być przygotowana w ujęciu partycypacyjnym 
i powinna identyfikować główne cele długookresowe i opisać pośrednie etapy 
i kroki wiodące do osiągnięcia tego celu. 

Niestety ani działania Unii Europejskiej, ani działania Polski w za-
kresie studiów nad przyszłością Europy nie charakteryzują się wiel-
kim dynamizmem intelektualnym i pragmatycznym. Cenne dzieło 
Komitetu Polska 2000 Plus zostało opublikowane w nakładzie 300 
egzemplarzy i jest zupełnie nieosiągalne na rynku księgarskim. Ko-
mitet nie zrealizował pierwotnego zamiaru opublikowania angielskiej 
wersji tomu, aby dokument polskiej myśli zaczął funkcjonować w skali 
europejskiej i globalnej. Reprezentuję pogląd, że treść tomu Europa 
w perspektywie roku 2050, nie uległa procesowi dezaktualizacji. Stąd 
postulat opublikowania II wydania polskiego oraz I wydania angiel-
skiego omawianego tomu. Postulat ten uzyskuje nową argumentację, 
traktującą tom Europa... 2050 jako jeden z punktów wyjściowych Pro-
gramu Polonia Quo Vadis.

18. N. N. Taleb, Black Sawin, Penguin Books, London 2007.

19. M. Godet, From Anticipation to action – A hand book of strategic perspective, UNESCO, Paris 1992.

20. Komitet Polska 2000 Plus, op. cit.

21. The Council of the European Union Review of the EU Sustainable Development Strategy, Brussels 
June 9 2006.
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VII. Kapitał intelektualny Polski

W dniu 10 lipca 2008 Zespół Doradców Strategicznych Premiera opubli-
kował Raport o kapitale intelektualnym Polski22. Jest to dzieło innowacyj-
ne w warstwie poznawczej i pragmatycznej. Jest to element renesansu pol-
skiej myśli strategicznej. Niesłuszny jest jednak pogląd, że dokument ten 
jest zakończeniem bardzo efektywnego a jednak jednorazowego osiągnięcia 
polskiej myśli strategicznej. Studia nad kapitałem intelektualnym Polski po-
winny być procesem wieloletnim o bardzo głębokiej strukturze poznawczej 
i pragmatycznej. Dlatego w moim przekonaniu Raport jest cennym aktem 
otwarcia określonego strumienia badań, które będą elementem systemu Po-
lonia Quo Vadis.

VIII. Polonia Quo Vadis?
Trzy dwudziestolecia, pięć procesów transformacji

System studiów Polonia Quo Vadis powinien objąć 60-cio lecie lat 1990-2050. 
Chciałbym rozwinąć moją pierwotną propozycję23 szkicowania trzech dwu-
dziestoleci:
• dwudziestolecia diagnostycznego lat 1990-201024,
• dwudziestolecia prospektywnego lat 2010-2030,
• dwudziestolecia sekularnego lat 2030-2050.

Wspólną cechą okresu lat 1990-2050 jest badanie pięciu procesów transfor-
macji Polski25:
• transformacja gospodarki,
• transformacja społeczeństwa,
• transformacja systemu politycznego,
• transformacja kultury,
• transformacja regionów.

Każdy z tych pięciu węzłów transformacji ma swoje własne w pewnym stop-
niu autonomiczne oblicze i własną dynamikę rozwojową. Wszystkie węzły 
transformacji funkcjonują w holistycznym układzie wyższego rzędu, któ-
remu na imię Polska. Można zastanawiać się nad tym, czy ta lista węzłów 
22. Zespół Doradców Strategicznych Premiera, op. cit.

23. Por. A. Kukliński, Program, op. cit.

24. Por. Polskie Forum Myśli Strategicznej, Warszawa 2008, PTE i Polskie Towarzystwo Współpracy 
z Klubem Rzymskim.

25. Por. Polonia Quo Vadis, op. cit., Warszawa 1993.
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transformacji nie powinna być rozbudowana, aby w sposób bardziej pełny 
uchwycić procesy transformacji Polski. Wydaje się jednak, że tak silna se-
lekcja węzłów transformacji będzie ułatwiała efektywną organizację systemu 
studiów Polonia Quo Vadis. Oczywiście zespół pięciu węzłów trzeba inter-
pretować szeroko, aby węzły te in toto stworzyły holistyczny obraz procesów 
transformacji Polski.  

IX. Polonia Quo Vadis?
Polskie Węzły Gordyjskie

Program Polonia Quo Vadis powinien wzniecić płomień wyobraźni 
przyszłościowej Polaków. Klasyczny język wiedzy konwencjonalnej i po-
prawności politycznej nie wznieci tego płomienia. Wehikułem wznieca-
jącym ten płomień może być koncepcja węzłów gordyjskich i rozwiązań 
aleksandryjskich operująca empirią i perspektywą lat 1990-2050.26 Nie 
podjęliśmy jeszcze szerszej dyskusji naukowej i politycznej posługującej 
się językiem węzłów gordyjskich i rozwiązań aleksandryjskich. Może war-
to podjąć próbę naszkicowania kilku sytuacji problemowych, które moż-
na określić mianem węzła gordyjskiego. W dwudziestoleciu 1990-2010 
można mówić o przecięciu aleksandryjskim trzech węzłów gordyjskich:
1) gordyjskiego węzła uzależnienia Polski od Sowieckiego Imperium,
2) gordyjskiego węzła tzw. realnego socjalizmu w Polsce poprzez aleksandryjskie 

cięcie systemu reform początku lat dziewięćdziesiątych,
3) gordyjskiego węzła geopolitycznej izolacji Polski poprzez aleksandryjskie cię-

cia przystąpienia do NATO i Unii Europejskiej. 
Dramat pierwszej dekady XXI wieku związany jest z szybko rosnącym węzłem 

gordyjskim inercji elit politycznych w zakresie woli i umiejętności uruchomienia 
nowej fali transformacji gospodarki społeczeństwa i państwa. Zastosowanie roz-
wiązań aleksandryjskich jest prawie niemożliwe, wobec presji populizmu stające-
go się dominującą doktryna polityczną w Polsce. Nawiązując do mego poprzed-
niego opracowania27, dodam, że tragicznym węzłem gordyjskim całego okresu 
1990-2050 jest dualna struktura polskiego społeczeństwa, polskiej gospodarki 
i polskiego systemu politycznego. Nie będę oczywiście twierdził, że są to przy-
kłady trafnie wpisujące się w analizę procesu dziejowego. Chcę tylko przedstawić 
pogląd, że w systemie studiów Polonia Quo Vadis warto posługiwać się pojęciem 
węzłów gordyjskich i rozwiązań aleksandryjskich.

26. Por. K. Rybiński, Węzły Gordyjskie XXI wieku, w: P. Jakubowska, A. Kukliński, P. Żuber (red.), Pro-
blematyka Przyszłości Regionów, op. cit.

27. Por. A. Kukliński, Problematyka, op. cit.
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X. System Studiów Polonia Quo Vadis? 
Jako punkt zwrotny w dziejach 
polskiej myśli strategicznej28

Potrzebne jest wielkie pchnięcie, aby uzyskać punkt zwrotny w dziejach 
polskiej myśli strategicznej XXI wieku. Tym wielkim pchnięciem jest 
błyskawiczne uruchomienie i realizacja wielkoskalowego procesu Progra-
mu Polonia Quo Vadis. Program trzeba uruchomić w roku 2008 i zrealizo-
wać wielkim dobrze zorganizowanym wysiłkiem myśli i czynu w roku 2009. 
Program powinien być realizowany przez Konsorcjum Kilkunastu Instytu-
tów organizujących działalność kilkudziesięciu, a może nawet kilkuset osób 
świata nauki, polityki i biznesu. Program ten trzeba widzieć jako holistycz-
ny system kilkunastu może a kilkudziesięciu studiów, które podejmą próbę 
udzielenia odpowiedzi na pytanie Polonia Quo Vadis? Ten system studiów 
powinien operować:

Primo – wielką skalą skoncentrowanego w czasie wysiłku poznawczego 
i pragmatycznego. 

Secundo – w tym systemie powinny pojawić się efekty mnożnikowe i ku-
mulacyjne.

Wielkie uderzenie efektu skali oraz efektów mnożnikowych i kumula-
cyjnych, które pojawią się w systemie Polonia Quo Vadis, powinno stać się 
źródłem punktu zwrotnego w rozwoju polskiej myśli strategicznej XXI 
wieku. System Polonia Quo Vadis musi być zauważony i poparty przez 
świat multimedialny. Powstaje szansa, aby wzniecić wielki płomień wy-
obraźni przyszłościowej Polaków. Metafora Quo Vadis ma piękne tradycje 
w historii kultury polskiej. Odwołanie się do tej tradycji w sformułowaniu 
Polonia Quo Vadis ma wielką szansę sukcesu naukowego, politycznego i oby-
watelskiego.

XI. Polonia Quo Vadis? 
– W poszukiwaniu Nowego Paradygmatu

Powinniśmy podjąć poszukiwania nowego paradygmatu studiów nad Przy-
szłością Polski. W nawiązaniu do mego udziału w dyskusji panelowej Polskie-
go Forum Myśli Strategicznej29 chciałbym przedstawić propozycje spojrze-
nia na trzy zwierciadła doświadczeń Polski w latach 1990-2050:

28. Por. Polskie Forum Myśli Strategicznej, op. cit.

29. Polskie Forum Myśli Strategicznej, PTE oraz Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzym-
skim, Spotkanie Forum 3 marca 2008. 
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• zwierciadło diagnostyczne lat 1990-2010,
• zwierciadło prospektywne 2010-2030,
• zwierciadło sekularne 2010-2050.

Diagnostyczne zwierciadło lat 1990-2010

Istnieje ogromna literatura przedmiotu oceniająca różne problemy trans-
formacji Polski na przełomie XX i XXI wieku30. Nie podjęto jednak próby 
spojrzenia holistycznego odpowiadającego na fundamentalne pytanie: Jak 
dysponowaliśmy klejnotem Odzyskanej Niepodległości w dwóch deka-
dach XX i XXI wieku. Pozytywny wymiar tego bilansu można zawrzeć 
w trzech tezach: 
1) Polska gospodarka adaptowała się do warunków światowej gospodarki 

kapitalistycznej, czy światowej gospodarki rynkowej. Jest to niewątpli-
wie osiągnięcie ogromne w kategoriach materialnych, instytucjonalnych 
i świadomościowych.

2) Polska gospodarka w dość dobrej kondycji wytrzymała szok rozwojowy 
związany z włączeniem Polski w struktury gospodarcze, społeczne i po-
lityczne Unii Europejskiej. Szczególnie ważny w tej dziedzinie jest ge-
niusz adaptacyjny polskiego przedsiębiorstwa. 

3) Polska gospodarka w omawianym dwudziestoleciu wykazała dość wyso-
ką stopę wzrostu – wyższą w porównaniu z Europą zachodnią i oczywi-
ście niższą w porównaniu z dynamicznymi krajami azjatyckimi.

Negatywny wymiar omawianego bilansu można zawrzeć w trzech tezach:
1) Polska gospodarka w omawianym dwudziestoleciu poddała się inercji 

klasycznego modelu gospodarowania kapitał – praca – ziemia. Omawia-
ne dwudziestolecie jest okresem zmarnowanych szans tworzenia pod-
staw dla długookresowego rozwoju gospodarki opartej na wiedzy31. De-
fi cyt myślenia strategicznego32 kolejnych Rządów Polskich Odrodzonej 
zasługuje na miano tragedii rozwojowej Polski. Wystarczy przypomnieć, 
że w omawianym dwudziestoleciu nie pojawiły się wielkie wizje polityki 
gospodarczej, innowacyjnej oraz naukowej i edukacyjnej, które by popro-
wadziły Polskę w kierunku świata gospodarki opartej na wiedzy. Porów-

30. Por. A. Kukliński, Economic transformation. Experiences and Prospects in Poland 1990-2010, in: H. 
Bünz, A. Kukliński, Globalization. Experiences and Prospects, Fredrich Ebert Stiftung, Warsaw 
2001.

31. Por. A. Kukliński (red.), Gospodarka oparta na wiedzy: wyzwania dla Polski XXI wieku, KBN, Warsza-
wa 2001.

32. Por. A. Kukliński, Strategic thinking metodogical and pragmatical refl exion, in: A. Kukliński, B. Skuza 
(eds), Turning points in the transformation of the global scene, The Polish Association for the Club of 
Rome, Warsaw 2006.
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nanie doświadczeń Polski i Finlandii nie pozostawia żadnych wątpliwości 
w sprawie tezy o zmarnowanych szansach.

2) W omawianym dwudziestoleciu w znacznym stopniu zmarnowali-
śmy szanse prospektywnej transformacji majątku narodowego Pol-
ski. Procesy tak zwanej prywatyzacji stały się sposobem zmniejsze-
nia narastającego deficytu budżetowego. Procesy prywatyzacji nie 
tworzyły nowego zasobu środków, które pozwoliłyby zrealizować 
wizję zdynamizowania rozwoju Polski. 

3) W omawianym dwudziestoleciu zarysował się głęboki kryzys pol-
skiej myśli strategicznej połączony z kryzysem polskich elit poli-
tycznych, naukowych, społecznych i gospodarczych.

W łańcuchu myślenia rozwojowego: przeszłość – teraźniejszość – przy-
szłość – przeważa w Polsce myślenie historyczne wywodzące teraźniej-
szość z doświadczeń przeszłości. Nie rozumiemy tego faktu, że w wa-
runkach XXI wieku przyszłość jest podstawowym instrumentem oceny 
teraźniejszości.

Powinniśmy stale odpowiadać nie na pytanie – czy teraźniejszość jest 
rezultatem procesów przeszłości, lecz na pytanie, w jakim stopniu de-
cyzje teraźniejszości tworzą przyszłość.

W skrajnym, może prowokacyjnym sformułowaniu powiem, że w XXI 
wieku futurologia będzie co najmniej równie ważna jak historia.

Prospektywne zwierciadło lat 2010-2030

Holistyczna, uczciwa odpowiedź na pytanie jak gospodarowaliśmy Klej-
notem Niepodległości Polski w latach 1990 – 2010 pozwoli sformułować 
pytania prospektywne określające szanse i zagrożenia lat 2010 – 2030.

W perspektywie metodologicznej taka próba porównania dwudziesto-
lecia diagnostycznego i dwudziestolecia prospektywnego jest innowa-
cyjnym bodźcem formułowania sądów porównawczych, oceniające na-
sze diagnostyczne i prospektywne dokonania. Identyczność horyzontu 
czasu i przestrzeni, wzmacnia intelektualny rygor naszej debaty.

Aby utrzymać symetryczny charakter prezentacji, warto podjąć próbę 
określenia 3 szans.

Pierwszą szansą jest umiejętność wmontowania gospodarki polskiej 
i polskiego przedsiębiorstwa w nowy świat multipolarnej gospodarki ka-
pitalistycznej XXI wieku. W wieku XX nasze umiejętności adaptacyjne 
ograniczały się do świata atlantyckiego – w wieku XXI – trzeba będzie 
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zrozumieć wyzwania świata azjatyckiego, a zwłaszcza wyzwania Chin 
i Indii33. 

Drugą szansą jest wykorzystanie rzeczywistego potencjału Polski w zakre-
sie gospodarki opartej na wiedzy. Ten potencjał jest ogromny. Potrzebna jest 
tylko polityczna i społeczna wola mobilizacji tego potencjału w ramach re-
nesansu polskiego myślenia strategicznego. Potrzebna jest wola efektywnego 
wykorzystania strumienia środków unĳ nych, aby stworzyć wielką infrastruk-
turę materialną i duchową dla gospodarki opartej na wiedzy.

Trzecią szansą jest wykorzystanie środków endo- i egzogenicznych w wiel-
kim procesie cywilizacyjnym wyrwania Polski z zaklętego kręgu europej-
skich peryferii34.

Chodzi nie tylko o uwarunkowania materialne, chodzi przede wszyst-
kim o struktury mentalne i świadomościowe Polaków, jako potencjalnych 
obywateli Europejskiego Centrum.

Na tle zarysowanych trzech szans podejmujemy próbę sformułowa-
nia 3 zagrożeń:
1) Pierwszym zagrożeniem jest kontynuowanie paraliżu polskiej myśli stra-

tegicznej, kwitnącego w klimacie rządów de facto – populistycznych – któ-
re myślą w skali następnych wyborów a nie następnej generacji.

2) Drugim zagrożeniem jest znaczna pokusa zmarnowania znaczącego frag-
mentu unĳ nych środków strukturalnych, które napłyną do Polski zwłasz-
cza w dekadzie lat 2010-2020. Doświadczenia Grecji i Południowych 
Włoch powinniśmy uważać za groźne memento.

Czy zmarnujemy unikalne szanse Polski w zakresie wykorzystania środków 
unĳ nych?

Trzecim zagrożeniem jest dualizacja polskiej gospodarki, polskiego społe-
czeństwa, polskiej nauki i kultury. Wewnątrz Polski może pojawić się groźna 
luka rozwojowa łamiąca spójność naszego kraju. 

Oczywiście ta próba bilansu szans i zagrożeń niesionych przez lata 
2010-2030, jest tylko bardzo wstępnym szkicem, który z pewnością znajdzie 
pogłębioną interpretację w naszej dyskusji strategicznej.

33. Porównaj następującą opinię R. Kagana: „Wiara w to, że za sprawą globalizacji na świecie zapanuje 
liberalny ład, okazała się złudna. Rozmaite autokracje świetnie przystosowały się do zglobalizo-
wanego rynku. Wolny świat musi więc skończyć z postawą bierności i zacząć wymuszać na nich 
polityczne zmiany.” R. Kagan, Autokracja w zglobalizowanym świecie, „Dziennik – Tygodnik Idei”, 
3.11.2007. Por. również: H. W. French, China’s New paradigm. A thriving dictatorship, IHT, November 
3-4 2007. A. Kukliński, Przyszłość Europy – Cztery dylematy – Pięć scenariuszy, w: A. Kukliński, K. 
Pawłowski (red.) Przyszłość Europy, op. cit.

34. Por. P. Żuber, W kierunku nowego modelu polityki regionalnej. Wyzwania XXI wieku, w: P. Jakubowska, 
A. Kukliński, P. Żuber, Problematyka Przyszłości Regionów, op. cit.
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Sekularne Zwierciadło lat 2030-2050

To jest wkroczenie na pole „invented future” – Przyszłości Wynalezionej. 
Punktem wyjścia jest obraz świata i Europy w roku 205035. Trzeba podjąć 
próbę odnalezienia w tym obrazie miejsca i pozycji Polski. Wyjściowa pozy-
cja Polski w roku 2030 będzie wynikała z konkluzji zwierciadła prospektyw-
nego lat 2010-203036. 

* * *

Tragicznym Węzłem Gordyjskim Polski w całym okresie lat 1990-2050 jest 
dualizacja polskiego  społeczeństwa, polskiej gospodarki, świata polskiej poli-
tyki, nauki i kultury. Ta wewnętrzna luka rozwojowa łamiąca spójność Polski, 
paraliżuje dynamikę procesów rozwojowych naszego kraju. Czy znajdziemy 
Rozwiązanie Aleksandryjskie tego Węzła Gordyjskiego? Czy Polska XXI 
wieku wyrwie się z zaklętego kręgu europejskiej peryferii? Musimy dyspo-
nować wiedzą i odwagą moralną, aby znaleźć odpowiedzi na te dramatyczne 
pytania Ergo Polonia Quo Vadis37?

35. Por. A. Kukliński, Eurofuturologia 2050, w: A. Karpiński (red.), Europa w perspektywie roku 2050. 
Komitet Polska 2000 Plus, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2007. Porównaj również: P. Sloterdĳ k, 
J. Staniszkis, Czy Polska przetrwa w Europie?, „Dziennik – Tygodnik Idei”, 3.11.2007.

36. Por. A. Kukliński, Program Przyszłość Regionów – Studium osiągalności, w: P. Jakubowska, A. Kukliń-
ski (red.), Problematyka Przyszłość Regionów, op. cit.

37. Por. A. Kukliński, The Dilemma Innovation versus imitation in historical and future oriented perspective – 
the case of Poland. in: A. Kukliński, C. Lusiński, K. Pawłowski (eds), Towards a New Creative and inno-
vative Europe REUPUS volume 5, Nowy Sącz 2007. Por. charyzmatyczna a jednocześnie dyskusyjna 
wypowiedź J. Krzemińskiego Zawiść i  niemoc. Dwie Polski i wiele konfl iktów, „Dziennik – Tygodnik 
Idei”, 30 sierpnia 2008. 
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Kraków, 5-6 czerwca 2008 r.
Prof. dr hab. Antoni Kukliński

Konferencja
„Kreatywna i innowacyjna 

Europa wobec wyzwań 
XXI wieku”

Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu
Prezes Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim

Projekt manifestu
konferencji 

krakowskiej
w sprawie konfederacji 

wspólnoty atlantyckiej
jako najważniejszego wyzwania

cywilizacji zachodniej xxi wieku

Europa i świat na początku XXI stulecia stają przed szeregiem trudnych 
wyzwań. Dlatego uczestnicy konferencji krakowskiej „Kreatywna i innowa-
cyjna Europa wobec wyzwań XXI wieku” zwracają się z gorącym apelem 
do środowisk opiniotwórczych Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej, aby zainaugurować szeroki ruch społeczny, polityczny 
i kulturalny, który skłoni zainteresowane elity polityczne i rządy do utwo-
rzenia Konfederacji Wspólnoty Atlantyckiej jako serdecznego i efektywnego 
porozumienia Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki.

W XXI wieku Unia Europejska i Stany Zjednoczone jako jednostki od-
rębne będą zbyt słabe, aby być osobno demiurgiem porządku globalnego. 
Jednakże połączone siły i zasoby Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych 
stworzą podmiot, który może być pozytywnym i stabilizującym demiurgiem 
tego porządku.

Konfederacja Wspólnoty Atlantyckiej, jako zintegrowany układ polityczny, 
gospodarczy i fi nansowy, będzie najważniejszym podmiotem sceny global-
nej XXI wieku oraz gwarantem porządku światowego. Konfederacja będzie 
co najmniej równorzędnym partnerem wielkich megapodmiotów sceny świa-
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towej, takich jak Chiny, Indie, Rosja i Brazylia. Powołanie i rozwój Konfede-
racji będzie decydującym instrumentem przezwyciężania obecnego, głębo-
kiego kryzysu Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych, jako najważ-
niejszych aktorów sceny globalnej. 
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Sprawozdanie z konferencji
„Kreatywna i innowacyjna Europa 

wobec wyzwań XXI wieku”
Kraków, 5–6 czerwca 2008

Organizatorzy konferencji:
• Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju – Departament Polityki Re-

gionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
• Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu

Przedmiotem konferencji krakowskiej 
była odpowiedź na cztery poniższe pytania

• Czy kreatywna i innowacyjna Europa może być jednym z centrów rozwoju 
świata XXI wieku?

• Czy Unia Europejska może być demiurgiem kreatywnej i innowacyjnej 
Europy?

• Czy Polska weźmie udział w rozwoju kreatywnej i innowacyjnej Europy?
• Czy Małopolska może zostać kreatywnym  i innowacyjnym regionem?

Przegląd potencjalnych odpowiedzi na cztery powyższe pytania pozwala za-
rysować dwa scenariusze rozwoju świata, Europy i Polski:

Scenariusz optymistyczny, jako zespół odpowiedzi pozytywnych 
Scenariusz pesymistyczny, jako zespół odpowiedzi negatywnych

Czy kreatywna i innowacyjna Europa może być jednym z centrów rozwoju świa-
ta XXI wieku? Czy Unia Europejska może być demiurgiem kreatywnej i inno-
wacyjnej Europy? W trakcie dwudniowej konferencji, którą otworzył w murach 
Collegium Maius Marszałek Marek Nawara, zaproszeni przedstawiciele świata 
nauki i polityki starali się znaleźć odpowiedź na te i inne pytania. 

W pierwszych słowach skierowanych do uczestników Marszałek Marek 
Nawara podkreślił, iż to znaczący sukces, że intelektualiści oraz naukowcy 
chcieli rozmawiać z młodym samorządem regionalnym o przyszłości Europy 
i świata.  

Współorganizatorem konferencji była Wyższa Szkoła Biznesu National-
Louis University, reprezentowana przez jej Prezydenta dra Krzysztofa Paw-
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łowskiego. Prof. dr hab. Antoni Kukliński z WSB-NLU, jako współpomysło-
dawca, w znaczący sposób wpłynął na kształt konferencji, która przybrała 
formę inspirującej debaty naukowej na najwyższym poziomie.

W gronie prelegentów znaleźli się m. in.: Poseł do Parlamentu Europej-
skiego, były Premier RP prof. dr hab. Jerzy Buzek, Minister Rozwoju Re-
gionalnego Elżbieta Bieńkowska, Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera dr 
Michał Boni, Prorektor UJ ds. Rozwoju prof. dr hab. Piotr Tworzewski, były 
Wicepremier RP prof. dr hab. Jerzy Hausner, przedstawiciele świata nauki 
i szkolnictwa wyższego, samorządu terytorialnego i lokalni liderzy.

W trakcie pierwszej sesji podjęto próbę odpowiedzi na pytanie „Czy kre-
atywna i innowacyjna Europa może być jednym z centrów rozwoju świata 
XXI wieku?”. 

Profesor dr hab. Roman Galar zaprezentował scenariusz optymistyczny 
– początek XXI stulecia konfrontuje Europę z szeregiem wyzwań. Niektóre 
z nich wynikają z zaniedbań wewnętrznych, inne z zagrożeń zewnętrznych, 
jeszcze inne z fatalnej koncepcji państwa opiekuńczego. W swoim wystąpie-
niu profesor przedstawił szereg konkluzji, które pozwolą odzyskać kreatyw-
ną i innowacyjną Europę. Źródłem przewagi konkurencyjnej Europy była 
zawsze wolność, a nie perfekcja (doskonałość się opłaca, bo pozwala lepiej 
eksploatować istniejące możliwości, ale to wolności potrzeba, aby odnaleźć 
nowe obszary możliwości). Dziś perfekcja króluje, a wolność usprawiedliwia 
niekonwencjonalne style życia (efektem jest upadek europejskiej kreatywno-
ści). Problem Europy polega na tym, że jej sektor badawczy i gospodarka 
są zbyt skrępowane, by konkurować z USA w eksploracji innowacyjnej, a jed-
nocześnie nie są dość perfekcyjne, by konkurować z Azją w eksploatowaniu 
innowacji. Kluczem do przyszłości Europy jest zrestartowanie jej bezkon-
kurencyjnego niegdyś napędu innowacyjnego. Potrzeba w tym celu nie tyle 
gonienia Ameryki, co refl eksji nad własną kulturą.

Scenariusz pesymistyczny przedstawiony przez prof. dra hab. Witolda 
Orłowskiego – wskazał na liczne słabości dzisiejszej Europy, takie jak: zróż-
nicowanie gospodarcze państw europejskich, bariery językowe, różnorodne 
postawy i oczekiwania mieszkańców poszczególnych krajów wobec władzy, 
zbyt skomplikowany system podatkowy czy starzejące się społeczeństwo.

Powyższe czynniki powodują zjawiska, które przyczyniają się do osłabienia 
pozycji Europy na świecie. Są to m. in.:  brak innowacyjności, wysokie po-
datki, ucieczka przedsiębiorców, ucieczka wykwalifi kowanej pracy, ucieczka 
talentów, słabnący wzrost, pogorszenie poziomu życia czy utrata dystansu 
do liderów (Azja). Dodatkowo zagrożenie dla Europy mogą stanowić pro-
blemy z: imigracją, integracją społeczną, współpracą między krajami, a tak-
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że terroryzm. W efekcie tych niebezpiecznych zjawisk Europa może stać 
się peryferyjnym kontynentem emerytów, stagnacji, konfl iktów społecznych 
i zacofania technologicznego.

Wszystkie powyższe argumenty wskazują, iż Europa w niedługim czasie 
może stać się mało innowacyjnym kontynentem. Scenariusz optymistyczny 
zakładał, iż wkrótce Europa odzyska konkurencyjność, stabilność demogra-
fi czną, ograniczy system opieki socjalnej, który hamuje jej prężny rozwój 
oraz wypracuje „europejski model kariery i konsumpcji”, co pozwoli jej stać 
się dynamicznym i konkurencyjnym regionem gospodarczym na świecie.

Podczas drugiej sesji zastanawiano się, „Czy Unia Europejska może być 
demiurgiem kreatywnej i innowacyjnej Europy?”. 

Scenariusz optymistyczny autorstwa prof. dra hab. Antoniego Kuklińskie-
go zakładał, iż przekształcenie de facto istniejącej Atlantyckiej Wspólnoty 
Gospodarczej w Konfederację Wspólnoty Atlantyckiej dałoby możliwość 
stworzenia megapodmiotu polityczno-gospodarczego, który nawet w po-
łowie XXI wieku byłby większym mocarstwem, aniżeli Chiny lub Indie. 
W XXI wieku Unia Europejska i Stany Zjednoczone jako jednostki odrębne 
będą zbyt słabe, aby być osobno demiurgiem porządku globalnego. Jednakże 
połączone siły i zasoby Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych stworzą 
podmiot, który może być pozytywnym i stabilizującym twórcą i organizato-
rem tego porządku. Konfederacja Wspólnoty Atlantyckiej, jako zintegrowa-
ny układ polityczny, gospodarczy i fi nansowy, będzie najważniejszym pod-
miotem sceny globalnej XXI wieku oraz gwarantem porządku światowego. 
Powołanie i rozwój Konfederacji będzie decydującym instrumentem prze-
zwyciężania obecnego, głębokiego kryzysu Unii Europejskiej oraz Stanów 
Zjednoczonych, jako najważniejszych aktorów sceny globalnej. 

Koncepcja pesymistyczna, którą zaprezentował dr Krzysztof Rybiński, 
wskazywała na błędy popełniane przez decydentów europejskich w dzisiej-
szych czasach. Ich negatywne skutki Europa odczuje już za 20-30 lat, kiedy 
to „Chindie” będą o wiele dynamiczniejszym i bardziej kreatywnym regio-
nem niż Europa. 

Starzenie się Europy ma powolny, ale dramatyczny wpływ na wydajność 
pracy, oszczędności i fi nanse publiczne. Przesunęła się również siła głosów 
w kierunku starego pokolenia, co blokuje reformy. Tak ceniona przez nas 
demokracja w XX w., w XXI w. staje się narzędziem do blokowania reform. 
W Europie panuje krótkowzroczność polityczna (najpierw obrona rynku pra-
cy – trend zapoczątkowany w Europie przez rząd Berlusconiego we Wło-
szech w 2008 roku, potem chaotyczne reakcje na i tak szybko rosnącą liczbę 
imigrantów). Brakuje polityki „mądrej migracji”, świadomego stwarzania do-
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brych warunków pracy dla osób o odpowiednim wykształceniu z krajów o wy-
sokim przyroście naturalnym (nie dostrzeżono jeszcze faktu, że e-szkolenia 
przez Internet mogą służyć do przygotowania mieszkańców innych krajów 
do imigracji – służą do nauki języków, poznawania zwyczajów, historii, szko-
lenia w brakujących w kraju zawodach).

Niski wskaźnik dzietności, starzenie się ludności, a w konsekwencji niska 
wydajność pracy, brak reform, krótkowzroczność polityczna oraz niskie wy-
datki na badania i ICT spowodują, iż standard życia w Europie będzie się 
obniżał wraz z upływem czasu, a euro straci wyraźnie na znaczeniu na rzecz 
azjatyckiej waluty. 

Drugi dzień konferencji otworzyła Minister Rozwoju Regionalnego Elż-
bieta Bieńkowska, wskazując na rolę polityki spójności w kształtowaniu in-
nowacyjnej Polski. Tematami przewodnimi drugiego dnia (III i IV sesji)  
były  następujące pytania „Czy Polska weźmie udział w rozwoju kreatywnej 
i innowacyjnej Europy?” oraz „Czy Małopolska może zostać kreatywnym 
i innowacyjnym regionem?”.

Podczas trzeciej sesji uczestnicy zwrócili uwagę na kilka czynników, któ-
re pozwolą Polsce na udział w rozwoju kreatywnej i innowacyjnej Europy, 
w szczególności dzięki stworzeniu dzieciom „ery cyfrowej” – warunków dla 
ich szansy rozwojowej poprzez udział w gospodarce opartej na wiedzy. 

Dr Jan Olbrycht zarysował scenariusz optymistyczny przyszłości Polski 
w odniesieniu do rozwoju kreatywnej i innowacyjnej Europy. Innowacyjność 
powinna być głównym europejskim „produktem” eksportowym, a niebaga-
telną rolę w tym zakresie powinny odgrywać państwa położone na wschod-
niej granicy, wspomagane przez państwa od niej oddalone. Dlatego niezbęd-
ne wydaje się stworzenie właściwych warunków dla rozwoju innowacyjności 
w kraju – warunków prawnych, organizacyjnych i fi nansowych. Konieczne 
jest dostrzeganie i promowanie wybitnie uzdolnionych osób, stwarzanie im 
możliwości kształcenia się i rozwoju, a przede wszystkim uproszczenie ście-
żek kariery zawodowej. Tworzenie dobrej atmosfery dla kreatywności, dbanie 
o wysoki prestiż osób wyróżniających się pod tym względem jest niezbęd-
nym warunkiem korzystnych zmian. Konieczne jest promowanie współpracy 
różnych podmiotów: kreujących nowe idee, rozwiązania technologiczne i or-
ganizacyjne oraz tych, które mogą i powinny je wdrażać. Pilnym jest takie 
przygotowanie regulacji podatkowych, które będą sprzyjać przedsięwzięciom 
innowacyjnym, z natury rzeczy obarczonym różnym poziomem ryzyka.

Dr Michał Boni w swoim wystąpieniu podkreślił również, jak ważnym 
zadaniem jest budowa systemu wsparcia dla generacji drugiego powojenne-
go wyżu demografi cznego (start zawodowy, migracje–powroty), stworzenie 
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Programu 50+ (pierwszy powojenny wyż demografi czny), budowanie zrę-
bów „silver economy”, a także pobudzanie aktywności życiowej seniorów, 
bezpieczny system emerytalny i opieka pielęgnacyjna. 

Zaproszeni prelegenci wskazywali także konkretne działania i postawy, ta-
kie jak: orientacja na rynki globalne i eksport, inwestycje w infrastrukturę 
na poziomie wyższym niż 2–3% PKB, docelowo na poziomie 5%–8% PKB, 
rozwój informatyzacji, wyższe nakłady na edukację, zaufanie do mechani-
zmów rynkowych oraz długookresowy wzrost (prymat przyszłości nad te-
raźniejszością – solidarność pokoleń) – stabilne 5% PKB, a także zmiana 
modelu polityki społecznej (Aktywna Polityka Społeczna Równych Szans 
zapobiegliwość/praca przed transferami i konsumpcją). 

Wszystkie te czynniki mają wpłynąć na wzrost konkurencyjności polskiej 
gospodarki, poprawę jakości życia Polaków oraz pozwolą na usprawnienie 
państwa, efektywności jego funkcji, a także wzrostu kapitału społecznego.

Nie zabrakło także głosu krytycznego, który w postaci scenariusza pesymi-
stycznego przedstawił dr Krzysztof Pawłowski. Zauważył, że mamy w Polsce 
sytuację stwarzającą wyraziste zagrożenie na przyszłość i uniemożliwiają-
cą budowanie efektywnej gospodarki opartej na wiedzy. Polska gospodar-
ka charakteryzuje się obecnie bardzo niskim wskaźnikiem innowacyjności 
oraz bardzo niskim wskaźnikiem kapitału intelektualnego. Niedostrzeganie 
tych faktów lub naiwna wiara, że wolny rynek wymusi w następnych latach 
wzrost innowacyjności gospodarki stawia bardzo złą ocenę polskim polity-
kom. Należy jednocześnie zauważyć, że największą winę za obecny poziom 
kreatywności i innowacyjności Polski ponoszą instytucje państwa i jego kla-
sa polityczna. Jako odpowiedź na pytanie postawione przez organizatorów 
konferencji „Czy Polska weźmie udział w rozwoju kreatywnej i innowacyjnej 
Europy” prelegent jednoznacznie odpowiedział: Bez zasadniczej moderni-
zacji instytucji publicznych Polska nie ma szans aby wziąć udział w rozwoju 
kreatywnej i innowacyjnej Europy.

W odpowiedzi na drugie pytanie Marszałek Województwa Małopolskiego 
Marek Nawara przedstawił optymistyczną koncepcję rozwoju Małopolski 
jako regionu opartego na czterech fi larach, do których zaliczyć trzeba: edu-
kację i naukę – zwłaszcza na poziomie akademickim, gospodarkę, sprawny 
samorząd lokalny oraz mocne społeczeństwo obywatelskie. 

Pierwszy fi lar to małopolskie środowisko akademickie, nakłady na dzia-
łalność badawczo-rozwojową, liczna kadra pracowników naukowych. Drugi 
to małopolska gospodarka oparta na małych i średnich przedsiębiorstwach, 
dodatni wskaźnik migracji oraz młode społeczeństwo małopolskie.

Bardzo ważnym elementem jest sprawny samorząd, który skutecznie apli-
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kuje i wykorzystuje środki europejskie. Ostatni fi lar to mocne społeczeństwo 
obywatelskie, kierujące się ludzką solidarnością,  a także związane z nim pra-
wa, jak i obowiązki. 

W pesymistycznym scenariuszu (zaprezentowanym przez dra hab. Alek-
sandra Noworóla) zostały zaprezentowane potencjalne zagrożenia dla roz-
woju innowacji w Małopolsce. Należy do nich zaliczyć,  w szczególności: 
niedostrzeganie roli sektora B+R jako ważnego partnera MŚP w jej inten-
syfi kacji, braku zrozumienia istoty i znaczenia innowacji przez pracowników 
przedsiębiorstw, niedostateczną liczbę nowych rozwiązań MŚP w Małopol-
sce oraz zbyt małą ilość fi rm z zagranicznym kapitałem, wymuszających 
rozwój innowacyjnych przedsięwzięć, a także niską świadomość, możliwości 
i konieczności korzystania z ochrony patentowej dla takich rozwiązań.

Przyczyną tego stanu rzeczy są różnice w potrzebach naukowców i przed-
siębiorców, słaby obieg informacji, nieznajomość oferty jednostek pośredni-
czących (otoczenia biznesu), niechęć do ryzyka inwestycji w innowacje, róż-
nice w podejściu do badań i ich wdrażania, stereotypy obu grup. 

Prof. dr hab. Jerzy Buzek – Poseł do Parlamentu Europejskiego i były Pre-
mier RP, podjął  się próby podsumowania zagadnień omawianych podczas 
konferencji z punktu widzenia doświadczeń, jakie nabył sprawując funkcje 
premiera rządu polskiego i parlamentarzysty europejskiego. 

W swoim wystąpieniu przedstawił m.in. koncepcję „zalążkowych fi rm” 
powstających przy największych ośrodkach naukowych, które tworzą podsta-
wy innowacyjnej gospodarki Polski – małe i średnie przedsiębiorstwa oparte 
na pracy studentów i naukowców. 

Doborowe grono referentów i uczestników konferencji stworzyło w trakcie jej 
trwania klimat inspirującej polemiki naukowej, która pozwoliła zdefi niować 
kluczowe ogniwa w procesie rozwoju kreatywnej i innowacyjnej Europy, Pol-
ski oraz Małopolski XXI wieku.
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