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Od Redakcji

Kraków staje się zauważalnym ośrodkiem myśli strategicznej. Istotnym ele-
mentem tego procesu jest triada Konferencji Krakowskich odbywających 
się w latach 2008-2009-2010, organizowanych przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego – Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju 
oraz Wyższą Szkołę Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu. Oto 
tytuły konferencji:
1) Kreatywna i innowacyjna Europa wobec wyzwań XXI wieku
2) Polska wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku
3) Polonia quo vadis?

Wspólna trajektoria Konferencji Krakowskich jest refl eksją nad enigmą XXI 
wieku w układzie świat-Polska. W szczególnosci stara się ona podjąć bogatą 
tematykę zawartą w Raporcie Zespołu Doradców Strategicznych Premiera 
RP pt.: Polska 2030. Staramy się utrwalić wyniki konferencji zarówno w for-
mie gutenbergowskiej jak i elektronicznej.

Pierwszy tom pokonferencyjny ukazał się na początku 2009 roku. Tytuł 
tomu – Kreatywna i innowacyjna Europa wobec wyzwań XXI wieku – znalazł 
piękną i kompetentną, czasem nawet charyzmatyczną prezentację w 25 arty-
kułach przygotowanych przez znakomitych autorów.

Drugi tom pt.: Polska wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku, który przekazuje-
my obecnie do rąk czytelnika, jest próbą odpowiedzi na pięć pytań kształ-
tujących się na tle rozwoju wielocywilizacyjnej i wielobiegunowej sfery XXI 
wieku. Są to pytania następujące:
1. Jak określić kluczowe dylematy sceny globalnej XXI wieku?
2. Jak wzmocnić potencjał adaptacyjny i kreatywny Polski jako podmiotu 

sceny globalnej?
3. Jak interpretować przeszłość i przyszłość Krakowa jako ośrodka cywiliza-

cji europejskiej?
4. Czy aktualna doktryna terytorialna OECD (Przeglad terytorialny Polski) 

ujmuje problematykę wielocywilizacyjnego świata XXI wieku?
5. Czy Raport Banku Światowego (WDR 2009: Reshaping Economic Geogra-

phy) stanowi już nowe spojrzenie na przestrzeń globalną XXI wieku?



Od Redakcji

Ten wielobiegunowy i wielocywilizacyjny świat XXI wieku jest wielkim wy-
zwaniem intelektualnym i pragmatycznym dla polskiej jak i europejskiej my-
śli strategicznej. Wyzwanie to zostało podjęte przez wybitny zespół autorów 
tomu drugiego, którzy stworzyli w naszym przekonaniu publikację będącą 
pewną nowością w polskiej i europejskiej literaturze przedmiotu. Oczywiście 
fi nalny sąd w tej sprawie pojawi się w krytycznych ocenach czytelników tomu 
drugiego, a w dalszej perspektywie czytelników całej krakowskiej triady.

***

Przekazując tom drugi do rąk rosnącego kręgu czytelników, składamy wyra-
zy serdecznego podziękowania dla wszystkich osób i instytucji, które tworzy-
ły proces organizacji Drugiej Konferencji Krakowskiej oraz tomu pokonfe-
rencyjnego, w szczególności zaś dziękujemy autorom artykułów zamieszczo-
nych w tomie drugim za ich twórczy trud. Tom drugi otwiera drogę do tomu 
trzeciego, który ukaże się w 2010 roku.

Antoni Kukliński
Krzysztof Pawłowski

Jacek Woźniak

Kraków, październik 2009
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Prof. dr hab. Jerzy Buzek
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, b. Premier RP

Gospodarka oparta na wiedzy, głupcze!

Unia Europejska, szukając swojej pozycji na arenie światowej oraz chcąc być 
jednym ze światowych liderów, musi pamiętać, iż tylko silnie rozwinięta, inno-
wacyjna gospodarka pozwoli Europejczykom sprostać cywilizacyjnym wyzwa-
niom. O tym uczy historia świata. Przywódcy Europy muszą mieć świadomość, 
iż tylko najbogatsze społeczeństwa są w stanie wpływać na kulturę dzisiejszej 
cywilizacji. Świadczą o tym wpływy osiągane już przed wiekami przez Inków, 
czy – bardziej współcześnie – Stany Zjednoczone Ameryki, Japonię, a już 
wkrótce świetnie rozwĳ ające się gospodarczo Chiny.

Dwa wyzwania stojące dziś przed Unią Europejską to wzmocnienie dzia-
łań politycznych oraz konkurencyjność gospodarcza. Polityczne wzmocnienie 
wspólnoty europejskiej, w tym przyjęcie Traktatu Lizbońskiego, jest warunkiem 
koniecznym dla tworzenia trwałych podstaw rozwoju gospodarczego. Z kolei 
postępująca globalizacja oraz obecny kryzys wymagają podjęcia dodatkowych 
działań skierowanych na budowę konkurencyjności unĳ nej gospodarki.

Odpowiadając na oba wyzwania i szukając dróg dojścia do politycznej 
i gospodarczej siły, Unia Europejska musi w pierwszej kolejności zmierzyć 
się z dwoma kluczowymi i bardzo dziś realnymi zagrożeniami: problemami 
demografi cznymi i migracjami ludności oraz energią i ociepleniem klimatu. 
Bez stawienia czoła i pokonania tych zagrożeń nie jesteśmy w stanie zdobyć 
realnej przewagi cywilizacyjnej.

Z problemami demografi cznymi zmaga się dziś niemal cały świat. W Euro-
pie po raz pierwszy liczebność ludzi spada i ta tendencja będzie się utrzymywać. 
Prognozuje się, iż w roku 2050 liczba ludności Europy spadnie do poziomu 
z 1960 roku. Przy korzystnej dla Europejczyków prognozie przeciętnej długości 
życia i jednoczesnym małym współczynniku urodzeń, ludność będzie starzeć 
się w bardzo szybkim tempie. Rodzi to ogromne zagrożenie dla obecnego sys-
temu emerytalnego, a bez rozwiązania problemu młodych emerytów Europa 
nie ma szans w perspektywie najbliższych dziesiątków lat. 

Problem energii i ocieplenia klimatu z roku na rok budzi coraz większe emo-
cje i dyskusję. Musimy zdać sobie sprawę, iż walka z globalnym ociepleniem 
wpłynie na naszą cywilizację i styl życia każdego Europejczyka. Jeżeli przyjąć, 
że Unia Europejska chce być jednym ze światowych liderów, musi stawić czoła 
zagrożeniom, które niesie ze sobą ocieplenie klimatu, w tym przede wszystkim 
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emisja dwutlenku węgla.  Obecnie toczone są dyskusje nad tym, czy prawdzi-
wa jest teza o determinującym wpływie produkowanego przez ludzi dwutlenku 
węgla na wzrost globalnego ocieplenia. Dysputy te są jednak bezcelowe. Należy 
zaufać opiniom specjalistów – oceanologów, klimatologów, glacjologów – i za-
cząć działać, ograniczając szkodliwe emisje gazów cieplarnianych. 

Unia Europejska, będąca liderem w walce ze światowym ociepleniem, świet-
nie zdaje sobie z tego sprawę. Przyjmując w grudniu 2008 roku podczas szczytu 
w Brukseli założenia Pakietu Energetyczno-Klimatycznego Rada Europejska 
postawiła cztery zasadnicze cele w tym zakresie w perspektywie 2020 roku: 
redukcję o 20% emisji gazów cieplarnianych, ograniczenie o 20% zużycia ener-
gii, 20% udziału energii odnawialnych oraz 10% udziału energii odnawialnych 
w transporcie drogowym (Program 20-20-20-10). W wypracowanym wówczas 
porozumieniu podkreślono również fakt, iż to węgiel pozostaje kluczowym su-
rowcem energetycznym dla Unii na następne dziesięciolecia.

Rozwiązania problemu globalnego ocieplenia szukano również podczas zor-
ganizowanej w grudniu 2008 roku w Poznaniu Międzynarodowej Konferencji 
Klimatycznej ONZ. Poczynione wówczas ustalenia muszą zostać sfi nalizowane. 
Wspólnota Europejska ma w grudniu tego roku ostateczną szansę na osiągnięcie 
międzynarodowego porozumienia w sprawach klimatycznych, podczas kolejnej 
konferencji w Kopenhadze. To ostatni dzwonek na podjecie decyzji o realizacji 
działań mających na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla.

Europejska cywilizacja industrialna rozwinęła się w Anglii na bazie węgla 
i dziś współczesna Europa do węgla – choć w innej formie – wraca. Gdy pięć lat 
temu rozpoczynałem swoją pracę w Parlamencie Europejskim, czyste technolo-
gie węglowe pozostawały poza sferą zainteresowania Unii Europejskiej. Dzisiaj 
w ofi cjalnych dokumentach jest to jeden z najważniejszych tematów objętych 
unĳ nymi programami. 

W wyniku ustaleń ze wspomnianego już szczytu Rady Europejskiej, tylko dla 
Polski na modernizację energetyki węglowej zostanie przeznaczone 60 mld zł. 
To dla nas szczególnie istotne, gdyż mówiąc o polskich możliwościach aktywne-
go udziału w budowaniu nowoczesnej gospodarki innowacyjnej Europy, szcze-
gólny nacisk należy położyć właśnie na energetykę. Dla naszego kraju wielką 
szansą może stać się zaangażowanie małopolskich i śląskich środowisk ba-
dawczo-rozwojowych w działalność międzynarodowego konsorcjum w ramach 
projektu „Wspólnota Wiedzy i Innowacji” w dziedzinie energetyki. Ewentualny 
wybór projektu, w który zaangażowani są polscy partnerzy – przede wszystkim 
liderująca im Akademia Górniczo-Hutnicza – pozwoli nam na uzyskanie do-
stępu do innowacyjnych technologii i przede wszystkim pieniędzy na badania. 
To są dziś nasze największe szanse rozwojowe. Budowany pod przewodnictwem 
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AGH węzeł ma realną szansę obecności Polaków w tworzeniu i wdrażaniu naj-
nowocześniejszych rozwiązań technologicznych w zakresie energetyki. 

Dzisiaj brakuje Europie tego podstawowego surowca energetycznego – wę-
gla. Dlatego w coraz szerszym stopniu należy wykorzystywać pierwotne źródła 
energii, tj. energię odnawialną, paliwa kopalne i energetykę nuklearną. Musimy 
wreszcie zacząć energię oszczędzać. Dzisiejsza energetyka odnawialna to ener-
getyka rozproszona. W polskich warunkach oznacza to utworzenie biogazowni 
czy też farm wiatrowych w każdej wsi. Mogą one stanowić nie tylko nowe, opar-
te na wysokich technologiach miejsca pracy dla młodych, dziś uciekających ze 
wsi ludzi, ale przede wszystkim cywilizacyjny wzrost i rozwój polskich obszarów 
wiejskich w ciągu najbliższych dwudziestu lat. Nie można również zapominać 
o energetyce nuklearnej, która przeżywa dziś swoisty renesans. W Polsce pierw-
sza tego typu elektrownia powstanie najprawdopodobniej w regionie Żarnowca, 
co oznacza dla tego obszaru kilkanaście tysięcy miejsc pracy. To kolejna wielka 
polska szansa cywilizacyjna i rozwojowa. 

Aktywność wspólnoty europejskiej ukierunkowana jest z jednej strony na 
likwidację barier i zagrożeń, z drugiej – na stawianie czoła najważniejszym, 
wspomnianym już wyzwaniom. Obecny kryzys należy traktować jako epizod 
na drodze długotrwałego rozwoju gospodarczego, który to epizod w perspek-
tywie kilku lat nie będzie już tak istotny. Walka z opóźnieniem gospodar-
czym powinna opierać się na inwestowaniu w badania i rozwój, nowe tech-
nologie, edukację i gospodarkę opartą na wiedzy, czyli po prostu realizację 
strategii lizbońskiej. 

Kraje znajdujące się w czołówce pod względem nakładów państwa na badania, 
przeznaczają na nie 1% PKB. Na tym tle nieustannie ganiona pod tym wzglę-
dem Polska wydaje o połowę mniej – 0,5% PKB. Nie jest to jednak różnica po-
rażająca. Za największy polski problem w tej dziedzinie należy uznać nie wiel-
kość środków publicznych przeznaczonych na badania, ale nikły udział w nich 
środków prywatnych przedsiębiorstw. To pod tym względem Polska znajduje 
się ciągle w unĳ nym „ogonie”. 

Cała Unia Europejska wypada natomiast słabo pod względem ilości za-
rejestrowanych patentów – to dużo mniej niż Japonia i Stany Zjednoczone, 
mimo że wskaźnik udziału środków publicznych w patentach jest u wszyst-
kich trzech podmiotów niemal identyczny. I tutaj należy więc zmobilizować 
europejskich przedsiębiorców i przekonać ich, że opłaca się współuczestni-
czyć w tych procesach. 

Na szczeblu unĳ nym najważniejszym programem fi nansującym programy 
badawcze jest 7. Program Ramowy, obsługiwany przez parlamentarną Komi-
sję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, w której miałem zaszczyt zasia-
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dać w poprzedniej kadencji Parlamentu Europejskiego. 7. Program Ramowy 
to dziś kwota 54 mld euro na lata 2007-2013, która obrazuje wzrost dotychcza-
sowych nakładów na badania i technologie. Powszechne jest oczekiwanie, by 
tendencja ta została utrzymana. Musimy również zmienić sposób defi niowania 
problemów kohezyjnych i sposobu wykorzystywania funduszy strukturalnych 
i spójnościowych. Oczywiście trudno będzie skłonić społeczność europejską, 
by większość z tych środków przeznaczona została nie na infrastrukturę, ale 
działania prorozwojowe. Mimo to należy cały czas walczyć, by rozdyspono-
wując dostępne środki, ich znaczną część przeznaczać na projekty zgodne ze 
strategią lizbońską. W obecnej perspektywie fi nansowej określono minimalne 
(5%) i maksymalne (60%) wartości środków, które należy przeznaczyć na dzia-
łania prolizbońskie. Niestety takie wyznaczenie przedziału sprawia, że często 
na działania prorozwojowe wydaje się w granicach 7% dostępnych pieniędzy, 
natomiast pozostała kwota jest przeznaczona na twardą infrastrukturę. 

Polski rząd stosunkowo dobrze rozdysponował dostępne nam środki. Wy-
starczy przyjrzeć się nakładom skierowanym na realizację programów In-
nowacyjna Gospodarka i Kapitał Ludzki. Jednak to nie wystarczy. Musimy 
poprawić naszą nie najlepszą pozycję we wspomnianym 7. Programie Ramo-
wym, tak aby połączyć wysiłki z najwyższych europejskich technologicznych 
pułapów z możliwościami funduszy strukturalnych. Wzmocnienie tej syner-
gii zależy nie tylko od uczelni, ale i od środowisk przemysłowych. Tylko to 
pozwoli nam na równe szanse w cywilizacyjnym wyścigu w skali europejskiej, 
a może nawet światowej. 

Konieczne są reformy, jednak reformy nigdy nie opłacały i nie będą opłacać 
się politykom, gdyż ich korzyści są zbyt długoterminowe. Mało która reforma 
prowadzi do sukcesu w czasie 3-4 lat. Dlatego należy położyć przede wszystkim 
nacisk na edukację społeczeństwa, tak aby coraz więcej osób dostrzegało, iż 
długoletnia perspektywa jest konieczna i niezbędna do osiągnięcia zadowalają-
cych i trwałych efektów. 

Budując swoją potęgę Unia Europejska musi przeanalizować sukces Stanów 
Zjednoczonych Ameryki. Wszechobecna amerykanizacja kultury nie wynika 
bowiem z jej wyższej nad europejską jakości i wartości, ale z połączenia potęgi 
militarnej, gospodarczej i politycznej Stanów Zjednoczonych Ameryki. Trudno 
jeszcze dziś ocenić, jaka będzie sytuacja USA po wyjściu z obecnego kryzysu, 
jednak Europa powinna myśleć o własnym rozwoju. Dzisiaj szanse europejskie 
są ogromne. To jest dla Europy, a także dla Polski, nadzwyczajny moment, któ-
ry można wykorzystać. Ale musimy pamiętać, że silna gospodarka jest prawdzi-
wym motorem cywilizacyjnego wzrostu i potęgi. Gospodarka oparta na wiedzy, 
głupcze! – to motto na dziś dla europejskich przywódców.
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Roman Ciepiela
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

W stronę przyjaznej Polski

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce publikację będącą zbiorem tekstów 
zainspirowanych Konferencją Krakowską „Polska wobec wyzwań cywilizacji 
XXI wieku”, którą w dniach 18-19 czerwca 2009 roku w Krakowie już po raz 
drugi zorganizował Samorząd Województwa Małopolskiego. Tematyka za-
równo ubiegłorocznego, jak i ostatniego spotkania oscylowała wokół wyzwań, 
które stoją przed współczesnym człowiekiem zarówno w skali globalnej, eu-
ropejskiej, jak też samej Polski i Małopolski. Mimo podobieństwa tematów, 
kontekst obydwu spotkań był jednak zupełnie odmienny.  W ciągu ostatnie-
go roku wiele zmieniło się w otaczającej nas rzeczywistości, a nowe zjawiska 
zrodziły nowe pytania, na które musimy odpowiedzieć, i nowe wyzwania, 
którym musimy sprostać. Takie spotkania stwarzają okazję do skonfrontowa-
nia idei i wyobrażeń ludzi świata nauki z pragmatycznym podejściem osób 
odpowiedzialnych za rządzenie państwem czy regionem. Generalne wyzwa-
nia cywilizacyjne są bowiem nie tylko impulsem, ale i zobowiązaniem dla 
praktyków, polityków, aby rozwój zaplanować i sprawić, by jakość życia Pola-
ków była coraz wyższa. Aby cele strategii przekuć w czyn.

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj” mówił premier Donald Tusk podczas ofi -
cjalnej prezentacji Raportu Polska 2030, opracowanego przez Zespół Do-
radców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, który działa pod kierow-
nictwem dr Michała Boniego, ministra w Kancelarii Premiera. Raport ten, 
określany jako „projekt cywilizacyjny” dla naszego kraju, wyznacza i defi niuje 
cele, do których powinniśmy dążyć w perspektywie najbliższych dwudziestu 
lat. Prezentacja dokumentu, która odbyła się na dzień przed rozpoczęciem 
naszej konferencji, rozpoczęła proces tak bardzo potrzebnej Polsce refl ek-
sji nad systemem zarządzania strategicznego państwem. Planując spotkanie 
krakowskie, nie spodziewaliśmy się, iż w naszych rozważaniach będziemy 
mieli szansę odnieść się do tak jeszcze świeżego dokumentu. Przedstawio-
na w raporcie wizja państwa jest wyzwaniem pokoleniowym. Ostatnie dwa-
dzieścia lat pokazało, iż jesteśmy w stanie – jako naród – sprostać wielkim 
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celom i wyzwaniom. Wszak – że zacytuję głównego pomysłodawcę naszej 
konferencji, profesora Antoniego Kuklińskiego – Polska jest krajem, „który 
ma wielkie szanse, aby w kontekście Unii Europejskiej przezwyciężyć bariery 
europejskiej peryferii i wejść do układów europejskiego centrum w nadziei, 
że centrum to pozostanie istotnym fragmentem policentrycznego, globalne-
go centrum XXI wieku”.

Małopolska w aktywny sposób chce włączyć się w rządowy plan strate-
gicznego zarządzania rozwojem kraju. Podejmowane na poziomie rządo-
wym działania i planowane przedsięwzięcia są istotnym punktem odnie-
sienia dla toczących się obecnie prac nad  Strategią Rozwoju Województwa 
Małopolskiego do roku 2020. Świadomi zmian w otoczeniu prawnym, jak 
i w sferze realnych procesów społeczno-gospodarczych, już kilka miesięcy 
temu podjęliśmy działania skierowane na weryfi kację i aktualizację założeń 
zawartych w tejże strategii jak i programach wojewódzkich. Opracowywa-
ny przez nas pakiet planowania strategicznego ma na celu zharmonizowa-
nie wszelkich działań podejmowanych na szczeblu województwa, tak by 
w pełni odpowiadały one wymogom strategicznego zarządzania rozwojem. 
To wielkie wyzwanie, dlatego staramy się włączyć w ten proces wszystkich 
Małopolan – tylko wspólnie możemy tak zaplanować rozwój naszego regio-
nu, by był on dla nas miejscem przyjaznym do życia i do pracy. Musimy 
razem spróbować odpowiedzieć na pytania: Jakie działania należy podjąć, 
by zbudować innowacyjny region, a mieszkańcom zapewnić pełny dostęp 
do wysokiej jakości usług publicznych? Jaką rolę w rozwoju województwa  
powinien odgrywać Kraków i czy ma on szansę stać się ważnym węzłem 
rozwoju Polski, Europy, a nawet w skali globalnej? I wreszcie – na co zwra-
ca uwagę minister Boni – jak uniknąć dryfu rozwojowego? Jak nie poddać 
się fali stosunkowo szybkiego, ale chaotycznego rozwoju? Jak rozwój ten 
dobrze zaplanować, by nie był on wynikiem przypadku, ale rezultatem da-
lekowzrocznej, przemyślanej strategii?

Szukając odpowiedzi na powyższe pytania, warto inspirować się wskazów-
kami podanymi przez zebranych na Drugiej Konferencji Krakowskiej zna-
mienitych polskich intelektualistów. Trzeba bowiem podkreślić, iż tylko dys-
kusja w gronie naukowców i przeprowadzona przez nich weryfi kacja działań 
proponowanych przez polityków, może ustrzec nas przed popełnieniem błę-
du. Nie możemy zawieść nadziei społecznych, zarówno już dziś, jak i w per-
spektywie wskazywanej przez Raport Polska 2030 i aktualizowanej Strategii 
Małopolski, mającej sięgać roku 2020. 
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Elżbieta Bieńkowska
Minister Rozwoju Regionalnego

Wykorzystać atuty regionów.
Strategia Ministerstwa wobec 
wyzwań w polityce regionalnej

Uważam, że każdy region ma wewnętrzne atuty, które musi wykorzystać 
w 100%. Zadaniem Ministerstwa, ale też władz w regionach, jest je dostrzec 
i wypromować. Dlatego naszym podstawowym celem było zbudowanie sys-
temu strategicznego zarządzania rozwojem regionalnym. Systematycznie dą-
żymy do tego celu, między innymi aktywnie uczestnicząc w pracach OECD 
dotyczących polityki regionalnej.

W toku podejmowanych tam dyskusji wykształciło się przekonanie o ko-
nieczności formowania dwutorowej polityki wsparcia dla regionów. Naszym 
obowiązkiem w nadchodzącym czasie będzie więc wspieranie zarówno woje-
wództw mocnych i konkurencyjnych, jak i tych słabszych – głównie regionów 
Wschodniej Polski. W każdym z nich występuje bowiem lokalny potencjał 
wiedzy, umiejętności, czy specjalizacji. Niezbędne jest zatem wypracowa-
nie rozwiązań służących prowadzaniu krajowej polityki regionalnej w sposób 
zintegrowany z polityką rozwoju.

Musimy bowiem pamiętać, że mimo iż jesteśmy coraz bliżej rozwinię-
tych krajów europejskich, to jednak w samej Polsce różnice się pogłębiają. 
Szczególnie te między wschodem a zachodem, między regionem stołecznym 
a resztą Polski. Ale wyjątkowo bolesne są dysproporcje wewnątrzregionalne 
pomiędzy powiatami czy subregionami. 

Ten stan rzeczy wymusza na nas kształtowanie takiej polityki rozwoju, 
która będzie godzić wspieranie biegunów wzrostu, a jednocześnie będzie 
przyczyniać się do poprawy konkurencyjności i rozwoju regionów słabiej roz-
winiętych. Aby to osiągnąć, musimy wzmocnić gospodarkę opartą na wiedzy 
i poprawić infrastrukturę transportową. 

Kolejny ważny element, który powinien być uwzględniony w Strategii to 
rozwój obszarów wiejskich w kierunku większego zróżnicowania prowadzo-
nej działalności. Równocześnie nie należy zapominać o konieczności wzmac-
niania roli miast, które są przecież siłą napędową naszej gospodarki. 

Inna istotna kwestia to konieczność opracowania niezależnej od polityki 
spójności UE krajowej polityki regionalnej. W programowaniu rozwoju spo-
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łeczno-gospodarczego kraju występuje istotna luka w segmencie polityki re-
gionalnej, która dotyczy braku odpowiedzi na wyzwania podyktowane prze-
słankami krajowymi. Ministerstwo kończy właśnie prace nad strategicznym 
dokumentem, który tę lukę wypełni. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalne-
go zostanie w najbliższym czasie przedstawiona do konsultacji społecznych

Jak zatem widzimy, resort rozwoju regionalnego poświęcił dużo uwagi na 
identyfi kację i analizę wyzwań, przed jakimi obecnie stoi Polska. Szukamy 
też najskuteczniejszych sposobów podnoszenia długookresowej konkuren-
cyjności zarówno kraju, jak i regionów. Najłatwiej osiągniemy to inwestując 
w nasze wewnętrzne zasoby – kapitał ludzki i innowacyjną przedsiębiorczość. 
Zadaniem ministerstwa, ale też regionów, jest wspieranie dyfuzji wiedzy 
oraz jej wykorzystania przez sektor małych i średnich przedsiębiorstw. 

Podsumowując – wszystkich nas czeka w najbliższym czasie intensywna 
praca, i w moim przekonaniu przyczyni się ona do rozwoju kraju w dłuższej 
perspektywie. Już teraz Polska pochwalić się może jedną z najwyższych stóp 
wzrostu gospodarczego w OECD, do czego bez wątpienia przyczynił się tak-
że znaczny napływ środków w ramach funduszy Unii Europejskiej.
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Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

Głosy regionów

W polityce regionalnej warto stawiać sobie pytania i wskazywać kluczowe 
problemy, przed którymi stajemy nie tylko dzisiaj, ale w perspektywie 20- 30 
lat. Wśród wyzwań, przed którymi stoi dziś współczesna Europa, a więc 
i Polska, należy wymienić przede wszystkim wciąż narastającą presję ze stro-
ny globalizującej się gospodarki, wzrost cen energii oraz zagrożenia zwią-
zane z bezpieczeństwem energetycznym oraz zmianami klimatycznymi. 
W obszarze zmian społecznych szczególnie niebezpieczne stają się zjawiska 
coraz szybszego starzenia się społeczeństwa oraz narastanie negatywnych 
skutków migracji. Wszystko to sprawia, iż zmuszeni jesteśmy do bardziej 
strategicznego i długofalowego planowania swoich działań, nie tylko w ska-
li całej Unii Europejskiej, ale również poszczególnych regionów. Dla samo-
rządu województwa istotne jest podkreślanie głosu regionów, odnoszącego 
się do wątków poruszanych w toczącej się w Europie dyskusji o przyszłości 
polityki spójności, prezentowanych obecnie na forum Komisji Europejskiej. 
Polityka spójności jest bowiem kluczowym instrumentem tworzącym pod-
stawy stabilnego i trwałego wzrostu Unii Europejskiej, co warunkuje spro-
stanie konkurencji w wymiarze globalnym. Znajomość aktualnych trendów 
oraz postulatów jej reformy jest podstawą prowadzenia skutecznego procesu 
planowania strategicznego na poziomie regionalnym i lokalnym. 

Do najważniejszych postulatów podnoszonych aktualnie przez przedstawi-
cieli regionów należy poparcie dla terytorialnie zorientowanych strategii roz-
woju, na które powinna skierowana być duża część budżetu UE (integracja 
planowania rozwoju społeczno-gospodarczego z planowaniem przestrzen-
nym) oraz promowania idei spójności terytorialnej, opartej na integrowaniu 
celów związanych z efektywnością ekonomiczną, spójnością społeczną oraz 
równowagą ekologiczną. Ważną sugestią jest również potrzeba wzmacnia-
nia zintegrowanego podejścia do problematyki rozwoju obszarów wiejskich, 
polegającego na likwidacji nieefektywnego podejścia sektorowego, w którym 
instrumenty Polityki Spójności oraz instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej 
stosowane odrębnie nie gwarantują optymalnej realizacji celów interwencji 
publicznej skierowanej na rozwój obszarów wiejskich. 
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Regionom zależy również na wprowadzeniu zasady koncentracji na ogra-
niczonej liczbie priorytetowych obszarów interwencji, co wzmocniłoby efekt 
synergii. Koncentracja środków na wąskiej grupie priorytetów umożliwiłaby 
osiągniecie „masy krytycznej” zapewniającej widoczne rezultaty interwencji 
publicznej ukierunkowanej na osiąganie trwałych rezultatów podejmowanych 
prac. Z pewnością jednym z priorytetowych obszarów interwencji powinno 
być wsparcie działań związanych z rozwojem gospodarczym i wykorzysta-
niem innowacyjności, co mogłoby zapewnić regionom długofalowy wzrost.

W dyskusji dotyczącej długofalowego i strategicznego planowania prowa-
dzonej polityki trzeba również podkreślić konieczność zmiany w postrzega-
niu polityki regionalnej (w tym polityki spójności), rozumianej dotychczas 
jako polityki kompensacji niedorozwoju, prostej redystrybucji środków dla 
obszarów słabiej rozwiniętych. Przyjmując, iż rozwój ze swej natury wyka-
zuje tendencje do koncentracji, należy też zwiększyć znaczenie interwencji 
realizowanej w układach funkcjonalnych, przekraczających niekiedy granice 
administracyjne.

Musimy pamiętać, iż przyszłość polityki regionalnej – w perspektywie po 
2013 roku – będzie w dużej mierze zależeć również od sposobu wykorzysta-
nia szans, przed którymi polskie regiony stoją obecnie – zwłaszcza, jeżeli 
chodzi o efektywność wykorzystania środków europejskich, rozumianą jako 
efektywność nie w sensie kosztowym, ale jakościowej realokacji środków. Bio-
rąc pod uwagę możliwość znaczącego ograniczenia strumienia środków eu-
ropejskich w następnej perspektywie – dzisiejsza aktywność regionów oparta 
na redystrybucji tych środków powinna zmierzać do tworzenia warunków 
stymulujących trwały rozwój i przyciąganie inwestycji oraz przełamywania 
barier i likwidacji czynników blokujących rozwój. Nasze wysiłki musimy 
skoncentrować również na redukcji trwałego niewykorzystywania potencjału 
gospodarczego na poziomie lokalnym oraz przeciwdziałania utrwalaniu się 
strukturalnego wykluczenia społecznego w regionach.  

Dyskusja o przyszłości polityki regionalnej i kształcie europejskiej polity-
ki spójności trwa. Naszym wspólnym interesem jest prowadzenie lobbingu 
na rzecz utrzymania dotychczasowych środków przeznaczonych na spójność 
europejskich regionów. W tym celu musimy wykazać, iż nie tylko chcemy, ale 
i potrafi my korzystać z przyznanej nam pomocy. Planując rozwój w perspek-
tywie następnych lat, już teraz musimy skoncentrować się na wzmacnianiu 
potencjałów wewnętrznych naszego regionu i wspólnie wyznaczyć cele stra-
tegiczne na najbliższe dziesięć lat. Pamiętajmy, że rozwój regionu to już nie 
tylko domena samorządu województwa, ale wszystkich tych, którzy z w nim 
mieszkają i pracują.
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Polska wobec wyzwań cywilizacji 
XXI wieku. Problematyka Drugiej 

Konferencji Krakowskiej. 
Próba otwarcia dyskusji

Pierwsza Konferencja Krakowska była niewątpliwym sukcesem nauko-
wym i społecznym. Podjęcie istotnego tematu „Kreatywna i innowa-
cyjna Europa wobec wyzwań XXI wieku” w charyzmatycznym zderze-
niu scenariuszy optymistycznych i pesymistycznych jest udaną próbą 
wzmacniania roli Krakowa i Polski na scenie wielkiej dyskusji o przyszło-
ści Europy. Verba volant, scripta manent, exempla trahunt  – dysponujemy 
obecnie pięknym tomem postkonferencyjnym, który jest jednocześnie 
pierwszym tomem Biblioteki Małopolskiego Obserwatorium Polityki 
Rozwoju1. Warto pomyśleć o drugim nakładzie tomu, aby przekazać go 
placówkom szkolnictwa średniego i wyższego. Trzeba kształtować nowe 
pokolenie Polaków aktywnie myślących o przyszłości Europy i Unii 
Europejskiej jako naszej Unii. Tom postkonferencyjny nie może znik-
nąć na półkach konwencjonalnego kręgu kilkuset uczonych i polityków. 
Tom ten musi zapalić serca, umysły i wyobraźnię młodzieży polskiej. 
Tom ten powinien również stać się zarzewiem dyskusji o filozofii Pol-
skiej Prezydencji Unii Europejskiej Anno Domini 2011. Konferencja 
Krakowska nie powinna być wydarzeniem jednorazowym, powinna stać 
się procesem długookresowego myślenia o przyszłości Świata, Europy 
i Polski. Dlatego propozycja Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Małopolskiego oraz WSB-NLU w Nowym Sączu zorganizowania 
Drugiej Konferencji Krakowskiej „Polska wobec wyzwań cywilizacji 
XXI wieku” zasługuje na wszechstronne i entuzjastyczne poparcie. 
W takim kontekście chciałbym przedstawić pewien szkic problematyki 
Drugiej Konferencji Krakowskiej jako próbę otwarcia dyskusji nad fascy-
nującym zagadnieniem „Polska wobec wyzwań cywilizacji zachodniej XXI 
wieku”. W dyskusji tej widzę wzajemne powiązania siedmiu tematów:

1. A. Kukliński, K. Pawłowski, J. Woźniak (red.), Kreatywna i innowacyjna Europa wobec wyzwań XXI wieku, 
Kraków 2009.
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I. Dwie wizje XXI wieku
II. Zderzenia cywilizacji i nowy kształt ładu światowego XXI wieku
III. Potencjał kreatywny i adaptacyjny Polski wobec wyzwań nowego syste-

mu cywilizacji oraz nowego porządku globalnego
IV. Przeszłość i przyszłość Krakowa jako ośrodka cywilizacji europejskiej
V. OECD – Przegląd Terytorialny Polski. Doktryna OECD wobec wy-

zwań cywilizacji XXI wieku
VI. Dynamiczna transformacja przestrzeni globalnej w świetle Raportu 

Banku Światowego 2009
VII. Samuel P. Huntington jako profetyczny umysł XXI wieku

I. Dwie wizje XXI wieku

Warto porównać dwie wizje XXI wieku w interpretacji dwóch wielkich cha-
ryzmatycznych autorów amerykańskich. Wizję Samuela P. Huntingtona2: 
Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego oraz wizję Thomasa L. 
Friedmana3 Płaski Świat. Krótka historia XXI wieku. Proponuję, aby Druga 
Konferencja Krakowska podjęła dyskusję nad następującymi tezami.

Teza Thomasa L. Friedmana „Świat jest płaski” jest fałszywa. Na naszych 
oczach, w klimacie wielkiego kryzysu lat 2008-2012 znika wizja płaskiego 
świata, tworzonego przez określony system globalizacji, który należy już do 
przeszłości. Wiek XXI wyłoni nowy system globalizacji adaptowany do wa-
runków niepłaskiego świata.

Teoria Samuela P. Huntingtona, że świat XXI wieku będzie sceną zderze-
nia cywilizacji i tworzenia nowego porządku globalnego jest prawdziwa. Teza 
ta powinna stać się wiodącą osią naszego myślenia o XXI wieku. 

II. Zderzenia cywilizacji i nowy kształt ładu światowego 
XXI wieku

Druga Konferencja Krakowska będzie twórczą i krytyczną interpretacją dzie-
ła Samuela P. Huntingtona. W tym kontekście chciałbym sformułować na-
stępujące tezy:

Na naszych oczach ginie oświeceniowa wizja jednej uniwersalnej cywiliza-• 
cji – de facto cywilizacji zachodniej będącej dominującą cywilizacją świata 
w długim trwaniu lat 1500-2000.

2. S. P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 2000. Tytuł oryginału 
The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Simmon and Schuster, New York 1996.

3. T. L. Friedman, The World is fl at. A brief history of the XXI century, Ferrar Straus, New York 2005, 
zob. również wydanie polskie. 
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Na naszych oczach powstaje wizja i rzeczywistość nowego systemu obej-• 
mującego wiele cywilizacji. Ten nowy system wielu cywilizacji będzie gene-
rował nieuchronne zderzenia cywilizacji.
Na naszych oczach powstaje wizja i rzeczywistość nowego wielobieguno-• 
wego porządku globalnego XXI wieku, który będzie układem amortyzują-
cym zderzenia cywilizacji, aby zderzenia te nie doprowadziły do realizacji 
katastrofi cznego scenariusza unicestwienia ludzkości. 

Te trzy tezy są próbą interpretacji dzieła Samuela P. Huntingtona, podkre-
ślającej związek zderzeń cywilizacji4 z dramatyczną koniecznością tworzenia 
nowego porządku globalnego, który będzie amortyzował te zderzenia. 

Druga Konferencja Krakowska może wykorzystać ładunek intelektualny 
i pragmatyczny zawarty w tercecie poglądów Kukliński5 – Orłowski6 – Rybiń-
ski7 pt. „Procesy tworzenia i destrukcji porządku globalnego”. Dramatyczna 
problematyka zderzeń cywilizacji i porządku światowego jest szczególnym 
wyzwaniem dla naszej wiedzy i wyobraźni w warunkach Wielkiego Kryzysu 
lat 2008-2012.

III. Potencjał kreatywny i adaptacyjny Polski wobec 
wyzwań nowego systemu cywilizacji oraz nowego 
porządku globalnego

Trzeba zinterpretować wspaniałe tradycje Polski Jagiellońskiej jako wspól-
noty wielu narodów, wielu cywilizacji i wielu religii. Polska Jagiellonów jest 
jednocześnie piękną kartą federalizmu europejskiego. 

Chciałbym sformułować paradoksalną tezę, że Polska XVI wieku była or-
ganizmem cywilizacyjnym lepiej przygotowanym do sprostania wyzwaniom 
XXI wieku aniżeli Polska wieku XX.

Wydaje się, że hinc et nunc polskie społeczeństwo i polskie elity polityczne 
zupełnie nie rozumieją wyzwań świata XXI wieku jako świata wielu cywiliza-
cji i wielu biegunów mocy geopolitycznej8.

4. Por. P. Mazurkiewicz, K. Wielecki (red.), „Inny” człowiek w „innym”: społeczeństwie. Europejskie Dys-
kursy, Centrum Europejskie UW, Warszawa 2008.

5. A. Kukliński, Procesy tworzenia i destrukcji porządku globalnego, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębior-
stwie” nr 3 (8), SGH, Warszawa 2008.

6. W. M. Orłowski, Relacje „przeciw trójkątowi”, ibidem.

7. K. Rybiński, Liderom świata brakuje wizji, ibidem.

8. A. Kukliński, K. Pawłowski (eds), Futurology – The challenges of the XXI century, WSB-NLU,
 Nowy Sącz 2008.
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Polskie społeczeństwo, a zwłaszcza Polska młodzież muszą zinternalizo-
wać nową wizję świata XXI wieku. Trzeba gruntownie zmienić system edu-
kacji, a zwłaszcza system nauczania geografi i i historii. 

Problematyka Drugiej Konferencji Krakowskiej może być odczytywana 
jako próba wyrwania Polski ze ślepego zaułka paraliżu myśli strategicznej, 
oderwanej od długookresowej rzeczywistości XXI wieku. Ta myśl strategicz-
na musi przyjąć oczywistą tezę, że pozycja Polski w wielocywilizacyjnym 
i wielobiegunowym świecie XXI wieku zależy od roli Polski w kształtowaniu 
silnej quasi-federalnej Unii Europejskiej jako wielkiego aktora sceny global-
nej. Dla Polski XXI wieku nie ma zbawienia poza Unią Europejską. Nie 
znaczy to oczywiście, że Polska nie musi podjąć ogromnego, endogennego 
trudu cywilizacyjnej transformacji kraju, który ma wielkie szanse, aby w kon-
tekście Unii Europejskiej przezwyciężyć bariery europejskiej peryferii i wejść 
do układów europejskiego centrum w nadziei, że centrum to pozostanie 
istotnym fragmentem policentrycznego, globalnego centrum XXI wieku. 

IV. Przeszłość i przyszłość Krakowa jako ośrodka 
cywilizacji europejskiej

To jest bardzo ciekawy temat z pogranicza nauki i literatury pięknej, który 
z pewnością znajdzie interpretację kompetentnej wiedzy i żywej wyobraźni. 
W tym kontekście warto zwrócić uwagę na dwie wizje Krakowa:
Primo – Kraków jako stolica wielocywilizacyjnej Polski Jagiellonów;
Secundo – Kraków jako ośrodek cywilizacji europejskiej Anno Domini 2038. 
Czy rzeczywiście świat przyszłości Krakowa XXI wieku obejmuje „pochód pro-
testujących mieszkańców krakowskiego getta afrykanerów, który głosili hasła 
znane jeszcze z wcześniejszego XX wieku „pracy i chleba9”? Czy ten fragment 
Pierwszej Konferencji Krakowskiej będzie najbardziej profetycznym fragmen-
tem tej Konferencji? Weryfi kacja tego obrazu przekracza skalę naszej wiedzy 
i wyobraźni. W każdym jednak przypadku trzeba podjąć wyzwanie sformuło-
wania zarówno optymistycznej jak i pesymistycznej wizji Krakowa XXI wieku.

V. OECD – Przegląd Terytorialny Polski. Doktryna OECD 
wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku

Na przełomie lat 2008/2009 pod auspicjami OECD oraz Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego ukazała się cenna publikacja Przeglądy terytorialne 

9. K. Rybiński, Czy UE mogła być demiurgiem kreatywnej i innowacyjnej Europy, w: A. Kukliński, K. Paw-
łowski, J. Woźniak (red.), op. cit., s. 119.
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OECD. Polska10. Publikacja ta powinna być przedmiotem specjalnej uwagi 
Drugiej Konferencji Krakowskiej w następującym kontekście: OECD opu-
blikowało wielotomową serię przeglądów terytorialnych wybranych krajów 
członkowskich. W serii tej można znaleźć odbicie określonej doktryny 
OECD ujmującej terytorium jako zjawisko gospodarcze i instytucjonalne. 
W tym duchu zredagowany jest również tom polski, który ma niekwestio-
nowane walory poznawcze i pragmatyczne. 

Druga Konferencja Krakowska powinna jednak poddać omawiany 
tom ocenie krytycznej, podkreślającej, że doktryna analizy terytorialnej 
danego kraju powinna być nie tylko doktryną ekonomiczną i instytucjo-
nalną. Doktryna ta powinna ujmować terytorium Polski jako przestrzeń 
procesów cywilizacji. Zobaczymy, czy Druga Konferencja Krakowska 
podejmie próbę ukształtowania cywilizacyjnej szkoły myślenia o tery-
torium Polski.

VI. Dynamiczna transformacja przestrzeni globalnej 
w świetle Raportu Banku Światowego 2009

Raport Banku Światowego11 (2009) zasługuje na najwyższą ocenę z punktu 
widzenia Drugiej Konferencji Krakowskiej. Raport ten powinien być szybko, 
dobrze i pięknie wydany w języku polskim, w wielkim nakładzie kształ-
tującym w umysłach młodzieży polskiej obraz cywilizacyjnej przestrzeni 
globalnej XXI wieku. Trzeba przełamać zaklęty krąg profesjonalnego świata 
polskich regionalistów, który notabene powinien szybko zaabsorbować angiel-
ski oryginał Raportu. 

Popularyzacja i interpretacja Raportu Banku Światowego 2009 powinna 
być specjalnie ważną misją Drugiej Konferencji Krakowskiej. 

VII. Samuel P. Huntington jako profetyczny umysł XXI wieku

Niedawno zmarły Samuel P. Huntington należy do grona wielkich profeso-
rów Harvard University. Druga Konferencja Krakowska może być uznana 
za homagium dla Jego naukowej i profetycznej osobowości.

Jeśli Druga Konferencja Krakowska będzie uznana za sukces polskiej myśli 
naukowej i pragmatycznej, to trzeba przygotować dwa tomy postkonferen-
cyjne, jeden w języku polskim, drugi w języku angielskim. Wśród autorów 

10. OECD – MRR, Przeglądy terytorialne OECD. Polska, OECD 2008.

11. World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography, overview, Washington D.C. 2008. 
W opracowaniu mówimy nie o overview, ale o pełnym tekście Raportu 2009.
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tomu angielskiego mogą wystąpić eminentni autorzy zagraniczni komentu-
jący dzieło S. P. Huntingtona. 

Tom The Clash of Civilizations and the global order of the XXI century. A tri-
bute to Samuel P. Huntington mógłby ukazać się w 2010 roku i stać się nie-
kwestionowanym sukcesem wydawniczym Urzędu Marszałkowskiego  Woje-
wództwa Marszałkowskiego oraz WSB-NLU.

Konkluzje

Nie wiem, w jakim stopniu opracowanie to jest zbiorem tez prawdziwych 
czy też fałszywych. To jest w istocie sprawa drugorzędna. Pierwszorzędną 
sprawą jest dopowiedź na dwa pytania. 
Primo  – czy problem ,,Polska wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku” jest pro-
blemem rzeczywistym, czy problemem pozornym?
Secundo – czy moje opracowanie tworzy pewien klimat Drugiej Konferencji 
Krakowskiej, klimat aprobaty lub sprzeciwu, klimat kontrowersyjnej dysku-
sji? Jeśli potrafi my udzielić odpowiedzi pozytywnej na te dwa pytania, to 
mój trud autorski nie był daremnym trudem. Do wszystkich potencjalnych 
czytelników niniejszej publikacji zwracam się z gorącą prośbą o krytyczną 
ocenę mego opracowania.
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Cywilizacja 
zakładnikiem 

konkurencyjności

Wprowadzenie

Zadanie postawione uczestnikom panelu Dylematy cywilizacji XXI wieku 
przez profesora Antoniego Kuklińskiego obejmowało porównanie dwóch wi-
zji XXI wieku, wyartykułowanych przez Samuela P. Huntingtona1 i Thomasa 
L. Friedmana2. Trudno mi się nie zgodzić z opinią Kuklińskiego, że pogląd 
Friedmana „Świat jest płaski” staje się coraz bardziej wątpliwy, natomiast 
teza Huntingtona o nadciągającym konfl ikcie cywilizacji staje się coraz bar-
dziej prawdopodobna.

Popularność, z którą spotkało się dzieło Thomasa L. Friedmana wydaje się 
zdumiewająca. Książkę czyta się jak manifest „pop-globalizacji”. Warsztat pi-
sarski robi wrażenie: potoczysty tekst, wiele faktów i liczb, odkrywcze wizje, 
optymistyczne prognozy. Niemniej:

narracja przypomina fi lm „17 mgnień wiosny”;• 
wiele faktów ma wymiar głównie towarzyski;• 
wiele liczb budzi wątpliwości (czy 1 funt to 2 kg?);• 
wizja powszechnego pokoju i dobrobytu, bo wszyscy będą w strachu, że • 
utracą intratne zamówienia na części do amerykańskich laptopów, jest nieco 
naiwna;
chyba nie uwzględniono, że intratne zamówienia będą fi nansowane przez • 
samych wykonawców... 

Aplauz dla takiej „lib-propagandy” wydaje się wyraźnym symptomem cywi-
lizacyjnego rozchwiania Zachodu. Inny Friedman szydził wcześniej: wszyscy 
konkurują, wszyscy wygrywają i wszyscy zdobywają nagrodę3.

1. S. P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Wydawnictwo Muza, Warszawa 1997.

2. T. L. Friedman, The World is Flat, New York 2005.

3. M. i R. Friedman, Wolny wybór, Sosnowiec 1994.
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Wątpliwy politycznie Huntington prezentuje się znacznie ciekawiej:

Kształt przyszłości wykracza poza hurraoptymizm.•  Opcje są przekonywują-
co wyrażone w tytułach: Jeden świat: euforia i harmonia. Dwa światy: My i Oni. 
Totalny chaos.
Sporo trzeźwych konstatacji• . (…) zwarte jednolite państwo, będące rzekomo 
normą od czasu traktatu westfalskiego z 1648 roku, przechodzi stopniowo do histo-
rii, wyłania się zaś wielowarstwowy ład międzynarodowy bardziej przypominający 
ten, jaki panował w średniowieczu. 
Niemniej,•  niepokojąca metodologia: (…) model bardziej złożony byłby bliższy 
rzeczywistości niż model prostszy. Oznaczałoby to jednak poświęcenie uproszczenia 
na rzecz realizmu... 
Poza tym, • nieoczekiwany rozwój sytuacji. To brak kompetencji ekono-
micznej Zachodu, bardziej niż wojny kresowe, może zdestabilizować glo-
balny porządek.

W szczególności przekonujący jest sposób, w jaki Huntington defi niuje cy-
wilizację:

Cywilizacja jest największą jednostką kulturową. To najszersza płaszczyzna • 
identyfi kacji. Powyżej znajduje się tylko to, co odróżnia człowieka od innych 
gatunków. 
Cywilizacja to najdłuższa ze wszystkich historii. Cywilizacje to organizmy • 
kulturowe, a nie polityczne. Systemy polityczne to przejściowe formy na po-
wierzchni cywilizacji. 
Cywilizacje ewoluują. Wyłaniają się w odpowiedzi na wyzwania. Przejawiają • 
zdolności adaptacyjne. Charakteryzuje je dostosowanie i kreatywność.
Ogólnie, konotacje terminu „cywilizacja” są pozytywne. • 

Tezy wypowiedzi

Zasadnicze tezy mojej wypowiedzi można sformułować następująco:
Odpowiednio uwarunkowana konkurencyjność jest motorem rozwoju cywilizacji.• 
Konkurencyjność pozbawiona ograniczeń zachowuje się jak armata urwana • 
z uwięzi.
Współczesność Zachodu, zdominowana przez nieograniczoną konkurencję • 
o konsumpcję, pieniądze i władzę jest niestabilna.
Upraszczając, Zachód przejada zasoby kapitału społecznego wytworzonego głów-• 
nie przez chrześcĳ aństwo i marnuje bogactwa natury udostępnione głównie przez 
XIX-wiecznych innowatorów.
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Globalizacja zniosła bariery utrudniające emancypację innych cywilizacji, czy-• 
niąc z nich konkurentów w dostępie do zasobów środowiska.
Przy obecnym poziomie technologii możliwość harmonĳ nego i powszech-• 
nego wzrostu konsumpcji na modłę XX-wiecznego Zachodu jest praktycznie 
wykluczona. 
Obecna dynamika innowacyjna i kierunki rozwoju technologii stwarzają nikłe • 
szanse na szybkie przełamanie tego impasu.
Alternatywą destrukcyjnego konfl iktu cywilizacji jest zmiana modelu życia Za-• 
chodu, obejmująca przeorientowanie i złagodzenie konkurencyjności.

Obecny kryzys dezawuuje szereg powszechnie adorowanych recept na sukces. 
Uwidacznia potrzebę refl eksji nad atrakcyjnością i trwałością cywilizacji Za-
chodu: Na czym polegały, czym są i czym powinny się stać? 
1. Przejawy konkurencyjności

Konkurencyjność jest wszechobecna we wszelkiego typu procesach rozwo-
jowych. Przykłady to:

Ewolucja• . Mechanizmy selekcji rozwiązań (wynikających z mutacji 
i krzyżowania).
Dynamika małpiego stada• . Dążenie do dominacji (i przypodobania się 
dominującemu).
Rozwój społeczeństw• . Napęd demokracji, nauki i rynku (bazujących na 
wolnych inicjatywach).
Samorealizacja• . Motor indywidualnego sukcesu (wymierny społecznie).

Wiadomo jednak, że sama konkurencyjność nie wystarcza. Potrzebna jest 
również kooperacja.

2. Kulturowe ograniczenia konkurencyjności
Konkurencyjności towarzyszyły zawsze ograniczenia. Funkcjonowały one 
zarówno w pierwotnych jak też w nowoczesnych społeczeństwach:

Społeczeństwa pierwotne• . Systemy tabu. Inercja tradycji. Ograniczenia 
indywidualnych ambicji. Procedury inicjacyjne.
Wielkie religie• . Nacisk na wewnętrzne formowanie osobowości, poświęce-
nie i raczej na transcendentną niż teraźniejszościową satysfakcję. 
Średniowiecze• . Posty, „Pokój Boży”, przepisy cechowe, ograniczenia bu-
dowlane.
Rynek• . Adam Smith o moralności i o bogactwie społeczeństw. Purytań-
skie ograniczenia u korzeni kapitalizmu.
Demokracja• . Moderowanie przez rytualizację konfl iktu politycznego.
Nauka• . Otwartość na krytykę. Podległość popperowskiej falsyfi kacji.

Ostatnie dekady upłynęły jednak pod hasłem bezwzględnej intensyfi kacji 



Prof. dr hab. inż. Roman Galar

32

konkurencyjności. Należy postawić pytanie o długookresowe konsekwencje 
zniesienia wcześniejszych ograniczeń.

3. Skutki nieskrępowanej konkurencyjności
Niekorzystne skutki nieokiełznanej konkurencyjności obserwujemy w wielu 
obszarach:

Degradacja kapitału społecznego.•  Ekspansja karierowiczów. Ludzie, 
którzy chcą się wybić kosztem innych ludzi. Gry o sumie ujemnej.
Redukcja różnorodności. • Skutek forsowania „najlepszych rozwiązań”. 
Różnorodność jest pożywką dla kreatywności, ale też przeszkodą w osią-
ganiu korzyści ekonomii skali. Potrzeba kulturowego analogu bioróżno-
rodności. Quasi-różnorodność wizerunkowa nie wystarczy. 
Regres kreatywności• . Rezultat skupienia badań na komercyjnie obiecu-
jących kierunkach. Spadająca wydajność sfery badań i rozwoju. Defi cyt 
innowacji przełomowych. Patenty i własność intelektualna ograniczają 
swobodę innowatorów. Rozwĳ anie najnowszych technologii utrudnia 
powstawanie jeszcze nowszych. 
Ostateczne rozwiązania.•  Dążenia do uwiecznienia osiągniętego sukce-
su. Ostateczny sukces w eliminowaniu konkurentów oznacza jednak kres 
samej konkurencyjności. Przemyślne zabiegi korporacji mające na celu 
blokowanie „dysruptywnych” innowacji.
Dryft zwycięzcy.•  Brak alternatywnych rozwiązań utrudnia uczenie się na 
błędach. Brak korekcyjnych sprzężeń zwrotnych utrudnia dostosowania. To 
może tłumaczyć dlaczego globalizacja tak szybko znalazła się w dryfcie.

W wielu sytuacjach pojawia się też wątpliwość dotycząca natury konku-
rencyjności. Czy jest to wciąż konkurencyjność prowadząca do lepszych 
dostosowań całej populacji, czy też raczej konkurencyjność pasożyta, na-
stawionego na eksploatację żywiciela?

4. Uwarunkowanie do konkurencyjnego sukcesu
Wbrew opiniom, że nieograniczona konkurencyjność leży w charakterze 
każdej istoty ludzkiej, wykreowanie takich postaw wymaga nieustających 
działań w zakresie inżynierii społecznej:

Edukacja „chytrusa” i egoisty.•  Metody marketingowego prania mózgów. 
Kontrkulturowe kierunki akademickie. Redukowanie natury ludzkiej do 
chciwości i pożądania. Dążenie do sukcesu akceptowalnym usprawiedli-
wieniem podłości.
Edukacja konsumenta• . Stymulowanie emocji i wyciszanie rozsądku. So-
lipsyzm w wersji pop (czyli: świat jest taki, jakim się nam wydaje). Kult 
Cargo i regres człowieczeństwa.
Współcześniactwo• . Skłonność do zapominania o przeszłości, ignorowania 
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przyszłości i koncentrowania się na bezpośrednich korzyściach. Inwazja 
ruchów jednej sprawy. Indywidualistyczne zachowania stadne.
Prymat jednoznaczności przekazu.•  Redukowanie obrazu świata. Zwy-
cięska konkurencja prawdy z prostotą. Perswazyjność 30-sekundowa. 
Zanikające przymiotniki (mądry, odpowiedzialny, rzetelny, skromny, 
uczciwy). Zapomniana zasada „złotego środka”.

Geneza obecnego kryzysu sygnalizuje, że pasożytnicze recepty na sukces 
indywidualny mogą prowadzić do katastrofalnego wyniszczenia żywiciela, 
czyli społeczeństwa.

5. Kryteria konkurencyjności
Pozbawiona hamulców konkurencja wymaga wprowadzania usuwających 
wątpliwości kryteriów:

Obiektywizm kryteriów. • Paradoksalna obsesja postmodernistyczna. Ła-
twiej wygrać, układając kryteria niż je spełniając. Złowroga rola agencji 
ratingowych w kryzysie. 
Synkretyzm kryteriów• . Wieloczynnikowe kryteria ważone redukują i li-
nearyzują, a tym samym zniekształcają przestrzeń wyborów. Potencjał 
innowacyjny istotnie ograniczony.
Wsobność kryteriów• . Instytucje ustalające kryteria kierują się własną 
wygodą i interesem, ignorując użyteczność zewnętrzną. Borykamy się 
ze wsobną edukacją, wsobną służbą zdrowia i wsobnym systemem fi -
nansowym.
Funkcje kryterialne.•  Po owocach ich poznacie je – dziś dominuje rozpo-
znawanie po ziarenkach. Obietnice wygrywają przetargi, dostają granty 
i kredyty. Kompletność aplikacji badana jest drobiazgowo w odróżnieniu 
od integralności aplikanta. Lata 70. XX wieku: doniesienia o sukcesach 
nauki zostają zdominowane przez zapowiedzi sukcesów.
Sportowa wizja świata• . Liczy się jednoznaczny, wymierny rezultat (choć-
by rozstrzygały milimetry i milisekundy). Sytuacja jak w piłce nożnej: 
jasne kryteria i niezbędne instytucje; praktycznie wszystkie mecze „usta-
wione”; kibice wierzą, że to tylko błędy i wypaczenia. 

Ludzie są zbyt inteligentni, by poddać się procedurom: uprawiają mimikrę, 
wyszukują luki, ukrywają się w gąszczu przepisów. W rezultacie warto zadać 
sobie pytanie, w jakim stopniu rzeczywistość odkleiła się już od modeli?

6. Podstawowy błąd XX stulecia
Oświecenie wykreowało „naukowy” obraz świata. Jak teraz wiemy, był to obraz 
pseudonaukowy, bo wykluczający przypadek i mechanicystyczny. W XX wieku 
ten obraz się upowszechnił, co stwarza dziś fundamentalne problemy:

Powierzchowna interpretacja darwinizmu• . Fatalna metafora „przeży-
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wania najlepiej przystosowanych”. Mieszanie skutków z przyczynami. 
Mylenie sukcesu jednostkowego z populacyjnym (społecznym). Po praw-
dzie, selekcja naturalna wycina dziś ludzi sukcesu.
Wyręczanie historii• . Straszliwe konsekwencje determinizmu historycz-
nego. Odradzał się w różnych wersjach: cywilizacyjnej (kolonizacja), kla-
sowej, rasowej, a teraz ekonomicznej. W każdym przypadku spektaku-
larne sukcesy początkowe prowadziły do totalnej klęski.
Miękka selekcja.•  Ignorowanie rozległej przestrzeni między wyborem 
najlepszego i byle czego. Sprawność adaptacyjna ewolucji uwarunkowana 
jest miękką selekcją. Dominujące rozwiązania są złym punktem wyjścia 
do znalezienia lepszych dominujących rozwiązań. Przenikające kulturę 
narracje o głupim Jasiu, który okazuje się mądrzejszy.
Bariera pojęciowa• . Nierozumiany aspekt rzeczywistości. Trudno pojąć 
miękką selekcję, bo historycznie nie było po co. Gwarantowały ją błędy 
i opóźnienia w przekazie informacji. 

Rewolucja informacyjna stworzyła narzędzia kuszące możliwością realizacji 
utopii społeczeństwa w pełni „doskonałego”, bez błędów i wypaczeń. Czy 
możliwy byłby totalitaryzm bez mediów i telegrafu? 

7. Wolność i doskonałość
Wolność i doskonałość odbierane są jako idee pozytywne. Czasami za-
uważa się, że pełna wolność wyklucza doskonałość i prowadzi do anarchii. 
Rzadko dostrzega się, że pełnia doskonałości (osiągana przez twardą kon-
kurencyjność) wyklucza wolność i prowadzi do zastoju.

Specyfi ka cywilizacji.•  Historyczne stereotypy: Zachód jest raczej cy-
wilizacją wolności, Wschód – raczej cywilizacją perfekcji. Przełożenie 
wolności na kreatywność zadecydowało o dominacji Zachodu w perspek-
tywie ostatnich stuleci.
Przemiana kulturowa• . Rozwój technik informacyjnych stwarza bezpre-
cedensowe możliwości kontroli. Perfekcja nową idée fi xe Zachodu: nor-
my, standardy, ISO 9000, procedury i przepisy. Ta zmiana otworzyła 
Wschodowi drogę do odzyskania historycznej dominacji.
Ryzyko miarą wolności• . Kosztowny miraż konkurencyjności bez ryzyka. 
Fałszywa pewność odpowiedzialna za kryzys. Hodowcy „Czarnych Ła-
będzi” – profesjonaliści przepakowujący małe lokalne ryzyka w kolosalne 
ryzyko globalne4. 
Inspiracje modelowe. • Konkurencyjność symulowana komputerowo 
ujawnia szereg niebanalnych prawidłowości5. Konieczny kompromis 

4. N. N. Taleb, The Black Swan. The Impact of the Highly Improbable, Random House, 2007.

5. R. Galar, Freedom, perfection and adaptive saddles, in: S. Kwiatkowski, P. Houdayer (eds), Intellectual 
entrepreneurship through or against institutions, Warsaw 2004.
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między eksploatacją znanych rozwiązań i poszukiwaniem jeszcze lep-
szych rozwiązań. Opcje skrajne prowadzą do chaosu lub zastoju.

Jak otworzyć przestrzenie konstruktywnej wolności w sproceduralizowa-
nym społeczeństwie? To pytanie wydaje się fundamentalne dla przezwy-
ciężenia kryzysu Zachodu.

8. Bezkolizyjność cywilizacji 
Historyczne doświadczenia związane ze zderzeniami cywilizacji są drama-
tyczne. Próba wytworzenia uniwersalnej cywilizacji opartej na poprawności 
politycznej raczej się nie powiedzie. Huntington wskazuje na możliwości 
ograniczania skali tych zderzeń:

Modus Vivendi• . Samoograniczenie cywilizacyjnego prozelityzmu. Żyć 
i dać żyć. Rozpoznanie sfer wpływu. Koncentracja na fundamentalnych 
wartościach wspólnotowych. Moderowanie konkurencyjności współpracą. 
Stabilizowanie wojen kresowych. • Konfl ikty na peryferiach cywilizacji 
nabierają intensywności poprzez ingerencję graczy globalnych. Zmniej-
szenie współczynnika wzmocnienia konfl iktu. Małe państwo, ale rów-
nież małe cywilizacje i mały świat. Duże wspólnoty lokalne.
Współżycie cywilizacyjnie zróżnicowanych wspólnot• . Model synkre-
tyczny, asymilacyjny i mozaikowy. Cywilizacje mozaikowe – stabilniej-
sze? Czy w historii I Rzeczypospolitej można odnaleźć wzorce na sta-
bilną cywilizację wielokulturową? Konieczne w tym celu ograniczenia 
przestrzeni konkurencyjności wewnętrznej.

Powodzenie takiego projektu zależy od powściągnięcia zapędów ekspan-
sjonistycznych napędzanych ideologią konkurencyjności. Czy uda się te 
ambicje opanować?

9. Cywilizacja czasu wolnego
Stabilizacja cywilizacji Zachodu przez ograniczenie konkurencyjności wy-
maga zasadniczego przewartościowania roli czasu wolnego, który redukuje 
się coraz bardziej do roli czasu konsumpcji i wypoczynku.

Główny paradoks XX wieku• . Nastąpił kolosalny wzrost wydajności, 
a średni czas pracy nie uległ skróceniu. Choć kobiety masowo poszły 
do pracy. Choć 20% zatrudnionych może wyprodukować wszystko, co 
jest do sprzedania. 
Powrót ograniczeń środowiskowych• . Uaktywnienie ograniczeń na kon-
sumpcję. Dzielenie się pracą. Perspektywa „inżynierii społecznej”: jak 
najtaniej dla środowiska uzyskać obecne poziomy niezadowolenia i fru-
stracji bogatych? 
Przestrzeń wolności• . Między pracą dla pieniędzy i rozrywką za pienią-
dze. Konteksty sprzyjające ludzkiej inteligencji i dobroci. Przestrzeń kul-
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tury i współdziałania. Arystoteles o mistrzostwie w muzyce: usiłowania 
niegodne ludzi wolnych, przystające raczej niewolnikom6.
Wymierny sukces i obiektywne szczęście• . Wybór między szczęściem 
obiektywnym i subiektywnym. Modele życia: Colas Breugnon versus Ba-
ron de Coubertin7. Powrót miękkiej tożsamości i lokalnych kryteriów. 
Złagodzenie konkurencyjności• . Stawiane sobie cele, jako cele więżące 
człowieczeństwo. Wyzwolenie korporacyjnych niewolników. Maksyma-
lizacja sumy dostępnej satysfakcji przez dekompozycję układów konku-
rencyjnych. Powrót do Mediocristanu8.

Czy uda się naszym dzieciom zastąpić życiem własnym podglądanie życia 
innych? 

Uwagi końcowe

Dylematy cywilizacji XXI wieku są słabo widoczne z polskiej perspektywy.
Żabia perspektywa.•  Nasz horyzont poznawczy przesłaniają relacje euro-
pejskie, w najlepszym razie amerykańskie. Reszta świata istnieje głównie 
w przestrzeni medialnych ciekawostek.
Polski zaścianek.•  Upokarzająca koncentracja na tym, co można ugrać od 
Unii Europejskiej. Brak refl eksji nad tym, co można ugrać razem z Unią. 
Utylitarne podejście, jak do krowy: jedni chcą ją doić, drudzy gdzieś na niej 
dojechać, jeszcze inni chcieliby ją zarżnąć. 
Unĳ ny zaścianek.•  Anachroniczna obawa przed „wyzwaniem amerykańskim” 
przesłania resztę świata. Obsesyjny nacisk na konkurencyjność wewnątrzcy-
wilizacyjną.
Istota sprawy.•  Relację między Zachodem a resztą świata. Układ sił może się 
radykalnie przebudować w ciągu jednego pokolenia. Zapewne powinien się 
przebudować. Powinniśmy myśleć w kategoriach cywilizacji Zachodu, do-
strzegając uprawnione aspiracje innych cywilizacji.

Szanse Zachodu na utrzymanie wiodącej roli w globalnym koncercie cywilizacji 
zależą od trzech procesów: (1) rozwinięcia kooperacji wewnątrzsystemowej, 
(2) odzyskania napędu innowacyjnego, (3) regeneracji tkanki cywilizacyjnej. 
Szanse te blokowane są przez nadmierną konkurencyjność.

6. Arystoteles, Polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

7. R. Galar, Confl icting visions: Colas Breugnon versus Baron de Coubertin, in: A. Kukliński and B. Skuza 
(eds), Europe in the perspective of global change, Warsaw 2003.

8. N. N. Taleb, The Black Swan, op. cit.
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Dylematy późnej
nowoczesności

Społeczeństwo nowoczesne w tej jego wersji, w jakiej żyjemy obecnie w Pol-
sce, zrodzone w XVIII wieku w Europie północno-zachodniej i dokonujące 
w ciągu dwóch stuleci ogromnej ekspansji do najdalszych zakątków świata, 
ma kilka fundamentalnych cech: 

industrializacja i kapitalizm w ekonomii,• 
urbanizacja i mobilność w strukturze społecznej, • 
masowość w edukacji i kulturze,• 
demokratyzacja i apoteoza państwa narodowego w polityce,• 
konsumpcjonizm, hedonizm i więzi instrumentalne w życiu codzienym,• 
wiara w naukę i technologię w świadomości społecznej.• 

Przez długi czas refl eksję o nowoczesności zdominowała idea postępu: wierzono 
powszechnie, że ten sposób urządzenia życia ludzkiego jest zasadniczo dosko-
nalszy od tradycyjnych form społecznych. Słowem, że zrodził się „nowy wspa-
niały świat”. Jednakże już w XIX wieku pojawiły się głosy krytyczne, wskazują-
ce na ciemniejszą stronę nowoczesności, jej nieuchronne koszty. Karol Marks 
protestował przeciwko rosnącemu rozwarstwieniu klasowemu społeczeństwa 
na bieguny bogactwa i nędzy, władzy i poddaństwa, rodzącemu fenomen alie-
nacji. Ferdinand Toennies ubolewał nad rosnącą indywidualizacją i zanikiem 
spontanicznych wspólnot międzyludzkich, naturalnego Gemeinschaft. Emile 
Durkheim ostrzegał przed anomią, czyli chaosem wartości i norm; J. Ortega 
y Gasset dostrzegał jakościowe ubożenie duchowe społeczeństwa w warun-
kach ilościowego umasowienia kultury. Później wielu autorów podejmowało 
zagadnienie szczególnie częstych i destrukcyjnych konfl iktów i wojen, jakie 
towarzyszą formacji nowoczesnej. Inni ostrzegali przed zniszczeniem środowi-
ska naturalnego i wyczerpaniem zasobów surowcowych przez eksploatatorską 
gospodarkę opartą jedynie na motywacji zysku i  instrumentalnej racjonalno-
ści. W miarę rozwoju formacji nowoczesnej ujawniało się coraz więcej wyzwań 
i dylematów  wymagających rozwiązania. W naszych czasach, które bywają 
zwane fazą „późnej nowoczesności” dylematy te, a ściślej ich negatywna strona, 
nadają ton debacie publicznej, bowiem dobrodziejstwa nowoczesności są trak-
towane jako coś oczywistego i bezdyskusyjnego. 
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Są dwa poziomy, na których taka debata się toczy. Najczęściej – na poziomie 
wielkich procesów makrospołecznych: globalnych tendencji ekonomicznych, 
politycznych, militarnych, cywilizacyjnych i związanych z nimi zagrożeń. Tak 
na przykład toczy się obecna debata o kryzysie. Daleko rzadziej zauważa się, 
że wszystkie te procesy są istotne dla zwykłych obywateli tylko poprzez swoje 
przejawy w skali mikro: w codziennym życiu, w banalnych doświadczeniach 
i przeżyciach, w relacjach z innymi ludźmi. Kiedy przyjmiemy taki punkt wi-
dzenia, dostrzeżemy, że nasze życie codzienne nieustannie napotyka ambiwa-
lencję, czyli takie sytuacje, w których realizują się równocześnie wartości pozy-
tywne i negatywne, a mówiąc prościej, w których coś jest zarazem dobre i złe. 
I to jest właśnie największy dylemat naszego czasu: jak wykorzystać wspaniałe 
zdobycze nowoczesności, zmniejszając zarazem ich dysfunkcje, uboczne kon-
sekwencje, słowem społeczne koszty. A składa się na ten ogólny dylemat wiele 
dylematów szczegółowych, objawiających się w różnych dziedzinach życia co-
dziennego. Przyjrzyjmy się dwunastu takim dziedzinom. 

Po pierwsze, zmiana, nowość, innowacja stały się w naszych czasach po-• 
wszechnie uznanymi wartościami. Technika, obyczaje, mody zmieniają 
się nieustannie. Kilkuletni komputer jest już obiektem muzealnym, tra-
dycyjny styl życia dowodem nienadążania za nowoczesnością. Zdarzają się 
też zmiany wszechogarniające, fundamentalne i radykalne – ustrojowe re-
wolucje, takie jak nasz rok 1989. Cieszymy się zmianami, a równocześnie 
mamy silną potrzebę bezpieczeństwa egzystencjalnego, ciągłości, rutyny, 
powtarzalności i przewidywalności. 
Po drugie, w relacjach międzyludzkich, kontaktach, więziach społecznych • 
nastąpiło ogromne pomnożenie grona partnerów i ogromne ułatwienie ko-
munikacji. Internet i telefony komórkowe pokonały wszelkie przestrzenne 
i czasowe ramy porozumiewania się: możemy w każdej chwili połączyć 
się z każdym, niezależnie od tego, gdzie się znajduje. Ale z drugiej strony 
komunikacja stała się bardziej powierzchowna, często anonimowa, pozba-
wiona głębszych sensów i emocjonalności. Wkroczyła też do naszej sfery 
prywatności, czyniąc nas nieustannie dostępnymi dla innych, niewolnika-
mi przykutymi do sieci. 
Po trzecie, przekształcenia w intymnej stronie życia, gdzie sex zastępuje • 
miłość, kohabitacja i partnerstwo – związki małżeńskie, a obsesja kariery 
zawodowej prowadzi nawet do rezygnacji z zakładania rodziny i rosnącej 
liczby „singli” – to z jednej strony godna pochwały liberalizacja czy eman-
cypacja, ale z drugiej zubożenie emocjonalne, osłabienie więzi społecz-
nych, „samotność w tłumie” i erozja prawidłowych mechanizmów socjali-
zacyjnych i wychowawczych wobec młodego pokolenia. 
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Po czwarte, w dziedzinie pracy większa dorywczość i zmienność zatrud-• 
nienia, zamiast „posady”, coraz to nowe „projekty”, oznacza z jednej strony 
większą wolność i możliwość wyboru, ale kosztem bezpieczeństwa, pew-
ności i przewidywalności życiowej kariery, oraz trudności nieustannego 
przekwalifi kowania się i adaptowania do nowych środowisk.
Po piąte, w dziedzinie edukacji, jej masowość, wielokrotne pomnożenie • 
liczebności uczniów czy studentów, to oczywiście powód do chwały, ale 
nieuchronnie cierpi na tym jakość kształcenia, możliwość bezpośredniego  
kontaktu z wychowankami, przekazywania wartości i osobistych wzorów, 
a nie tylko wiadomości. 
Po szóste, ogromna oferta niebywale zróżnicowanych dóbr konsumpcyj-• 
nych, to znów wzbogacenie szans wyboru i realizacji wszelkich możliwych 
gustów, ale z drugiej strony odsunięcie na drugi plan satysfakcji wyższego 
rzędu, duchowych raczej niż materialnych, związanych z przeżyciem ra-
czej niż użyciem, akcentem na „być” a nie tylko na „mieć”.  
Po siódme, gwałtowny rozwój nauki i techniki będący podstawą wielkiego • 
postępu cywilizacyjnego, przynosi też zagrożenia: nowe formy ryzyka, cho-
roby cywilizacyjne, naruszenie fundamentów etycznych, możliwość wyko-
rzystania osiągnięć technicznych czy medycznych dla złowrogich celów. 
Po ósme, postępujący proces globalizacji otwierający ludziom najszerszy • 
świat – czy to realnie przez możliwości podróżowania, czy wirtualnie przez 
okno telewizji czy mediów, niesie także pewne niebezpieczeństwa: ryzyko 
technologiczne, cywilizacyjne, klimatyczne, militarne, ekonomiczne zyskuje 
niespotykaną skalę, nieprzejrzystość globalnych procesów, np. przepływów 
fi nansowych czy siatek terrorystycznych rodzi nastroje niepokoju, poczucie 
obcości, a homogenizacja kultury podważa poczucie jasnej tożsamości. 
Po dziewiąte, masowe, niezależne i pluralistyczne media otwierają nieogra-• 
niczone możliwości wyboru informacji, ale zarazem ich komercyjna logika 
prowadzi do wyolbrzymiania i jednostronnego przedstawiania czarnych 
stron życia, co wzmacnia nastroje niepokoju, a nawet prowadzi do „pa-
niki moralnej”, czyli uogólniania jednostkowych przypadków nieprawości, 
zbrodni, korupcji i przekonania o ich powszechności. 
Po dziesiąte, w świecie polityki, jej demokratyzacja i ogromna rola kon-• 
trolna i korygująca niezależnej „czwartej władzy” czyli mediów, prowadzi 
jednak także do teatralizacji życia politycznego, jak powiadają niektórzy 

„mediokracji”, a więc polityki reaktywnej walczącej o popularność i usiłu-
jącej każdorazowo odpowiadać na wyrażane przez media zapotrzebowanie 
społeczne, tracąc tym samym autonomię i powstrzymując się od reform 
koniecznych, słusznych, ale nie przynoszących aplauzu. 
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Po jedenaste, masowy akces do wszelkich życiowych przyjemności: • 
indywidualnej motoryzacji, podróżowania, turystyki, rozrywki; to 
oczywiście fantastyczna zdobycz społeczeństw rozwiniętych, ale 
równocześnie jakość tych przyjemności ulega degradacji: samochody 
w korkach i bez szans zaparkowania, lotniska przewalających się tłu-
mów i kolejek, egzotyczne plaże zabudowane hotelowymi wieżowcami 
i zapełnione gęstym tłumem plażowiczów, miasta turystyczne, gdzie 
trudno przejśc ulicami itp. 
Po dwunaste, tożsamość jednostki, nasze poczucie kim jesteśmy, z kim • 
nam po drodze, do jakich zbiorowości przynależymy nie jest już nam 
przypisane przez urodzenie, a stało sie przedmiotem własnej konstrukcji 
spośród ogromnej liczby dostępnych opcji: karier, stylów życia, zawodów, 
miejsc zamieszkania, upodobań, orientacji religĳ nych czy seksualnych. To 
oczywiście znów przejaw godnej uznania wolności. Ale równocześnie tra-
cimy pewność na własny temat, mocno zakorzenione bezpieczeństwo on-
tologiczne, stałość i konsekwencję zwaną dawniej charakterem. 

To z pewnością niepełna lista dylematów, wybranych tylko dla ilu-
stracji tej nieuchronnej ambiwalencji naszego codziennego bytowania. 
Oczywiście ekspansja nowoczesności jest nie do powstrzymania, ale 
celowa polityka państwowa, a także nacisk oddolnych ruchów spo-
łecznych powinien wyraźniej niż dotąd skupiać się na ograniczaniu 
negatywnych stron nowoczesności, bez utraty jej niewątpliwych osią-
gnięć. I na ratowaniu tego, co w tradycji społecznej było dobre i jest 
aktualne, mimo że dawne. O tym, że jest to możliwe, niech świadczy 
dziesięć przykładów: 

polityka proekologiczna skutecznie eliminująca najgorsze formy zanie-• 
czyszczeń i degradacji przyrody, 
szybkie pociągi w Europie Zachodniej rozładowujące zbyt zagęszczony • 
ruch samochodowy i lotniczy, 
wygodny transport rowerowy i związany z tym styl życia w miastach (np. • 
holenderskich czy skandynawskich), 
coraz doskonalszy transport publiczny – metro, autobusy, kolejki dojazdo-• 
we (np. w Japonii), 
energia wiatrowa, czy silniki hybrydowe jako sposób na ograniczanie eks-• 
ploatacji surowców i zatrucia środowiska, 
nowy kształt księgarni powiązanych z kawiarniami, klubami, miejscami • 
wydarzeń artystycznych – skutecznie broniący nawyków czytania przed 
ekspansją komunikacji elektronicznej, 
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programy blokujące „spam” w Internecie i broniące przed agresją reklamy • 
i naruszaniem prywatności, 
nowe ruchy społeczne o zasięgu globalnym odbudowujące wspólnoty mię-• 
dzyludzkie w obronie ważnych wartości – harmonii z naturą ,  pokoju, praw 
człowieka, godności i nienaruszalności cielesnej, równości płci,
organizacje obrony konsumentów przed natręctwem marketingu, reklamy, • 
fetysza nowości i niewoli sztucznych potrzeb konsumpcyjnych, 
odrodzenie dawnych i pojawienie się nowych form religĳ ności nawet w kra-• 
jach wysoce zsekularyzowanych. 

Jeśli tylko innowacyjność ludzka skupi się bardziej na takich i podobnych 
sposobach korygowania rozpędzonej nowoczesności, będzie się nam wszyst-
kim żyło lepiej i przyjemniej. 
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Kilka uwag dotyczących 
wyzwań cywilizacyjnych 

stojących przed Polską

1. Wprowadzenie

Refl eksja nad współczesnymi zmianami cywilizacyjnymi nie stanowi za-
sadniczego obszaru mojej działalności. Jestem praktykiem działającym 
głównie w obszarze szkolnictwa wyższego, często przedstawiam się jako 
przedsiębiorca, ale i były polityk, przyjąłbym z zadowoleniem, gdyby ktoś 
nazwał mnie przedsiębiorcą intelektualnym (S. Kwiatkowski...). Stałe prze-
bywanie wśród młodych ludzi (studentów, ale i współpracowników, z któ-
rymi pracuję nad różnymi projektami) zmusza mnie do częstego myślenia 
o przyszłości mojej Ojczyzny, tej dużej – Polski, ale i tej lokalnej – Sądec-
czyzny. Proszę więc potraktować poniższe uwagi jako przyczynek, a nie 
dojrzałe intelektualne refl eksje dotyczące wyzwań cywilizacyjnych, które 
narzuciły mi się po wysłuchaniu wystąpień II Konferencji Krakowskiej.

2. Nowy wymiar patriotyzmu polskiego

Uważam się za bardzo szczęśliwego człowieka. W swoim dorosłym życiu 
(mam 63 lata) przeżyłem tak niesamowite i duże zmiany – polityczne, go-
spodarcze, cywilizacyjne, że można by spokojnie obdarować nimi kilka po-
koleń. Często powtarzam, że historycy w przyszłości mogą określić moje 
pokolenie jako to, które przeżyło w swoim życiu najbardziej niezwykły czas 
przemian (i to pozytywnych) w całej historii Polski. W przeszłości, szcze-
gólnie odległej – zmiany (nawet gdy były bardzo istotne) dotyczyły tylko 
nielicznych ludzi z każdego pokolenia, obecnie udział w zmianach dotyczy 
już zdecydowanej większości narodu czy społeczeństwa.

Na moje osobiste losy najsilniej wpłynęły trzy procesy zmian, które można 
śmiało nazwać rewolucyjnymi:

rewolucja solidarnościowa, która doprowadziła da odzyskania niepodległo-• 
ści w 1989 roku i uruchomienia procesu tworzenia gospodarki wolnorynkowej;
rewolucja mentalna polskiego społeczeństwa, która w ciągu kilku lat w la-• 
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tach 90. XX wieku zmieniła powszechnie i zasadniczo wartościowanie 
zasobów, uznając, że wykształcenie dzieci bądź samodzielne sfi nansowa-
nie studiów jest najcenniejszą inwestycją, jakiej można dokonać;
rewolucja informacyjna, szczególnie rozpowszechnienie Internetu • 
i jego zastosowania, które w sposób znaczący zwiększyły efektywność 
działania.
Mam narastające przekonanie, że jestem człowiekiem pokolenia, które 

musi przewartościować istotę polskiego patriotyzmu, bo to, co było jego 
istotą w przeszłości (obrona państwa polskiego, odzyskanie niepodległości, 
duma z bohaterów – często niestety przegrywających czy wręcz tracących 
życie za Polskę ) nie będzie (w co głęboko wierzę) potrzebne w przyszłości 
i trudno będzie (i już obecnie jest to trudne) budować patriotyzm wokół 
tamtych, szczęśliwie już spełnionych celów.

Dumę z bycia Polakiem, nie zapominając o tożsamościowych korzeniach 
polskości – my, ludzie pokolenia wyrosłego w czasach, gdy ten tradycyjny 
polski patriotyzm był dość powszechny – powinniśmy obecnie budować 
wokół spraw wygranych, wzorami powinni być ludzie, organizacje, którzy 
lub które uzyskały duże (bądź małe) sukcesy wpływające na nasze wspólne 
dobro. I nie chodzi tu tylko o sukcesy gospodarcze. Ten nowy polski pa-
triotyzm moim zdaniem powinniśmy budować wokół celu głównego, jakim 
jest osiągnięcie takiego poziomu życia społecznego, gospodarczego i poli-
tycznego, który umożliwi Polakom satysfakcję z życia w Polsce i poczucie 
dumy z bycia Polakiem. 

Brakuje mi wśród polskiej klasy politycznej ambicji osiągnięcia przez 
Polskę pozycji lidera w różnych aspektach życia gospodarczego, społecz-
nego i politycznego, Wciąż dominuje postawa podążania za najlepszymi 
– nie znalazłem żadnych polskich strategii, w których cel stanowiłoby 
osiągnięcie pozycji lidera w jakiejkolwiek dziedzinie ludzkiej aktywności. 
Nasze członkostwo w Unii Europejskiej nic tu nie zmienia. Obserwując 
i analizując działania UE, jej instytucji i urzędników widać, że dla zdecy-
dowanej większości Unia nie jest celem samym w sobie, tylko narzędziem 
dla osiągnięcia celów bardziej jednostkowych, w tym celów stawianych so-
bie przez poszczególne państwa członkowskie lub organizacje społeczne 
czy gospodarcze. 

Obecnie myślenie i dyskutowanie o narodzie europejskim, w którym roz-
topią się narody państw członkowskich jest nierealne przez co najmniej na-
stępne kilkaset lat. My Polacy nie jesteśmy w złej pozycji – mamy z czego 
być dumni już teraz i jest na czym budować nowy patriotyzm – wystarczy 
przytoczyć dwa symbole, które zasadniczo wpłynęły na życie większości Po-
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laków, w tym życie obecnego młodego pokolenia. To „Solidarność” początku 
lat 80. XX wieku i postać Jana Pawła II. W obu przypadkach ich przesłanie 
odwoływało się do korzeni chrześcĳ ańskich polskiej tożsamości narodowej 
i zarówno „Solidarność” jak i osoba Jana Pawła II zdecydowanie wpłynęły 
na losy Europy pod koniec XX wieku. Tak więc naród polski uzyskał istotne 
dodatkowe i pozytywne rozpoznanie – wśród narodów europejskich.

Można spotkać opinie kwestionujące potrzebę wzmacniania postaw patrio-
tycznych w mocno globalizującym się świecie. Uważam, że człowiek pozba-
wiony korzeni, silnej identyfi kacji z zasady radzi sobie gorzej w życiu. Patrio-
tyzmu nie da się nauczyć tylko w szkole, do tego potrzeba znacznie więcej 
– ale mamy obecnie narzędzie (tak silne jak nigdy dotąd) do wpływania na 
opinię publiczną – są nim media. Trzeba tylko to zrozumieć i chcieć. 

W bardzo odległej przeszłości patriotyzm, poczucie przynależności do 
określonego narodu, był najsilniejszy wśród ówczesnych elit – szlachty, 
a później także mieszczaństwa. Można chyba zaryzykować stwierdzenie, 
że arystokracja była zawsze silniej „zglobalizowana” – czyli w tamtych 
czasach – europejska. Szczególnie w czasach utraty niepodległości po-
stawy patriotyczne, poczucie odpowiedzialności za przetrwanie narodu 
i odrodzenie polskiej państwowości było silne wśród ówczesnych polskich 
elit. Polskie elity w czasach odległych, przyjmując bardzo optymistyczne 
założenia, stanowiły zaledwie jeden lub kilka procent ogółu społeczeństwa. 
W czasach współczesnych świadomość przynależności narodowej jest po-
wszechna, ale uczucia patriotyczne, wykraczające poza standard kibicowania 
sportowym drużynom narodowym już nie tak powszechne. Patrząc w przy-
szłość – sprawą istotną jest budowa na nowy sposób odpowiedzialności za 
polski naród i państwo polskie wśród współczesnych polskich elit, a więc 
– przekładając ich defi nicję na czasy współczesne – wśród osób wykształco-
nych, osób mających wykształcenie wyższe, pracujących w zawodach, w któ-
rych głównym zasobem jest wiedza i umiejętność jej uzyskiwania i użycia.

Jeżeli przyjrzeć się dzisiejszemu pokoleniu Polaków przed 40. rokiem 
życia, to wykształcenie wyższe w grupie dorosłej, tj. pomiędzy 23. a 40. 
rokiem życia ma minimum 25% populacji, ale zaledwie część tych osób 
pracuje w zawodach „samodzielnych” (np. uczeni, prawnicy, publicyści, 
dziennikarze, artyści) lub na stanowiskach kierowniczych w szeroko rozu-
mianej gospodarce. To są ludzie mający największy wpływ na opinię pu-
bliczną, ale i najsilniej mogący wpływać na losy kraju. 

Chciałbym zwrócić uwagę na dokonujący się w tej grupie proces „domyka-
nia” albo wyraźnego podwyższenia barier wejścia do tej grupy społecznej, 
którą można nazwać współczesną elitą elit. To jest szczególnie widoczne 
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wśród trzech grup zawodowych – polityków, menedżerów wyższych szcze-
bli oraz dziennikarzy. W początku lat 90. XX wieku bariery wejścia do tych 
grup były bardzo niskie – duże i bardzo szybkie kariery robili ówcześni 
ludzie przed 30. rokiem życia lub trzydziestolatkowie. Gwałtowny rozwój 
gospodarki wolnorynkowej, ale i administracji publicznej zasypał wszyst-
kich, którzy spełniali minimalne warunki (np. ukończone studia, dobra 
znajomość języka angielskiego i mocna wola ciężkiej pracy), niezależnie od 
pochodzenia społecznego, jakości ukończonych szkół i uczelni. Obecnie, 
szczeble kierownicze są zajęte (wręcz zablokowane) jeszcze na wiele lat 
przez ówczesnych „trzydziestolatków” i wejście obecnie do tej grupy, szcze-
gólnie przez osoby „przebĳ ające” się od dołu, z rodzin niewykształconych 
i ze wsi lub małych miast, jest dużo trudniejsze. Można wręcz powiedzieć, 
że bariery wejścia do elit nawet dla bardzo uzdolnionych pochodzących 
spoza warstw uprzywilejowanych znowu wyraźnie wzrosły. 

3. Jak stać się społeczeństwem wiedzy

W czasach współczesnych rośnie znaczenie wiedzy jako zasadniczego za-
sobu, którym dysponuje ludzkość. Powszechnie znanym faktem jest to, że 
najwyższą rentowność uzyskują te sektory gospodarki światowej, które są 
najmocniej oparte na użyciu wiedzy i innowacji. W tym fakcie upatruję szan-
sę dla Polski. Niewątpliwie przyszłość należy do tych społeczeństw, które 
najszybciej i najmocniej przekształcą się w społeczeństwa wiedzy. Można 
stwierdzić, że obecna struktura społeczna i poziom wykształcenia polskiego 
społeczeństwa uniemożliwia przekształcenie nas Polaków w społeczeństwo 
wiedzy, że bagaż komunizmu (jeszcze w 1990 roku mniej niż 7% dorosłych 
Polaków miało wykształcenie wyższe) będzie jeszcze długo ciągnął nas 
w dół. Ale społeczna rewolucja mentalna lat 90. XX wieku spowodowała, że 
wskaźnik skolaryzacji na poziomie szkolnictwa wyższego od kilkunastu lat 
jest wyższy niż w większości państw europejskich, co oznacza, że w ciągu 
życia jednego pokolenia dogonimy, a może i wyprzedzimy najbardziej wy-
kształcone społeczeństwa państw UE. Do tego potrzebna jest determinacja 
polskich rządów, aby z edukacji i rozwoju badań naukowych uczynić głów-
ne narzędzie do budowania potencjału przewagi konkurencyjnej dla Polski. 
Przykład Finlandii, która w momencie silnego kryzysu (czy wręcz zapaści 
gospodarczej) na początku lat 90. XX wieku postawiła na edukację, pokazu-
je, że to jest możliwe, a efekty przychodzą w zaskakująco krótkim czasie. 

Moja uczelnia WSB-NLU jest autorem projektu DIAMENT („Dostrzec 
i Aktywizować Możliwości, Energię i Talenty”), który dzięki wsparciu 
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fi nansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego za-
czynamy obecnie realizować wspólnie z Małopolskim Centrum Doskona-
lenia Nauczycieli. W ciągu pięciu lat wypracujemy, a później przetestuje-
my w skali jednego województwa system wzmocnienia postaw kreatywnych 
i przedsiębiorczych wśród najmłodszych uczniów szkoły podstawowej oraz 
system wychwytywania, a następnie rozwoju uczniów wybitnie uzdolnio-
nych. Mam głęboką nadzieję, że rezultaty będą tak dobre, że po pięciu 
latach system zostanie wprowadzony do wszystkich szkół województwa 
małopolskiego, a następnie zostanie wdrożony w pozostałej części Pol-
ski. Temu powinno towarzyszyć zasadnicze „przeoranie” polskiej oświaty 
– odejście od nauczania encyklopedycznego do uczenia umiejętności, w tym 
umiejętności pozyskiwania i selekcjonowania informacji. To wymaga zasad-
niczych zmian w sposobie kształcenia nauczycieli. 

Moim zdaniem, zmiany w systemie oświaty i uruchomienie prawdziwej 
konkurencji w systemie szkolnictwa wyższego i badań naukowych jest naj-
większym wyzwaniem, przed którym obecnie stoi Polska. Zawartość wypo-
wiedzi nie pozwala na rozwinięcie tematu, ale jedno z możliwych rozwiązań 
opisałem w książce: Społeczeństwo wiedzy – Szansa dla Polski (Wydawnictwo 
Znak, Kraków 2004).

4. Zapaść demografi czna

Problem demografi czny nie jest wyłącznie polskim problemem. „Wyprze-
dziły” nas w tym państwa „starej Europy”, które „wskaźnikowo” mają lep-
sze obecnie rezultaty niż Polska, ale w dużej mierze poprzez istotny import 
imigrantów z państw pozaeuropejskich.

W Polsce trudno mówić tylko o złej tendencji demografi cznej. W latach 
80. XX wieku rodziło się w każdym roku ponad 600 tysięcy młodych Pola-
ków (rekord to 701 tysięcy w 1980 roku), w latach dwutysięcznych rodziło się 
około 350 tysięcy dzieci rocznie, dopiero rok 2008 wykazał bardziej istotny 
wzrost – do 389 tysięcy urodzonych w tym roku dzieci. Można ocenić, że 
„echo” wyżu demografi cznego z lat 80. XX wieku podniesie liczbę urodzeń 
w Polsce do czterystu kilkudziesięciu tysięcy rocznie, ale ta liczba nie prze-
kroczy 500 tysięcy/rok. W rezultacie, pomimo przewidywanego wzrostu 
średniego czasu życia Polaków, dojdzie do wyraźnego zmniejszenia ludności 
Polski oraz do wyraźnego przesunięcia struktury społecznej w stronę istot-
nego wzrostu udziału procentowego osób starych w polskim społeczeństwie. 
To spowoduje niewątpliwie głębokie zmiany cywilizacyjne.

Niż demografi czny rozpatrywany w krótko- i średniookresowej per-
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spektywie niesie pewne korzyści – np. potencjalne zmniejszenie poziomu 
bezrobocia. Niż demografi czny rozpatrywany w dłuższej perspektywie 
zagraża postawom życia społecznego i gospodarczego, np. może zagrozić 
stabilności funduszy emerytalnych, a przez to doprowadzić wręcz do kata-
strofy gospodarczej. Kilka państw zachodnioeuropejskich czy USA, prze-
ciwdziałając trwałym skutkom obniżenia wskaźnika dzietności rodzimych 
społeczeństw, zdecydowały się na mniej lub więcej kontrolowany import 
siły roboczej. W Europie z uwagi na odizolowanie państw komunistycznej 
Europy Środkowej i Wschodniej ten import był możliwy głównie z Turcji 
i państw Afryki Północnej (w Wielkiej Brytanii i Holandii także z Azji). 
Rezultat jest znany – obok pozytywnych efektów ekonomicznych „prze-
oranie” kulturowe tradycyjnych społeczeństw, tworzenie społeczeństwa 
wielokulturowego, w którym obok siebie (ale bardzo często w dużej izo-
lacji) żyją grupy społeczne różniące się istotnie kulturą, religią, obyczaja-
mi. Można stwierdzić – w Europie nie udało się to, co niewątpliwie było 
jednym z ważnych czynników sukcesu amerykańskiego – stworzyć „tygla”, 
w którym kształtuje się naród amerykański.

Przed Polską współczesną stoi wyzwanie – mądrego skorzystania z do-
świadczeń innych – zdaniem autora Polska powinna otworzyć się szero-
ko na napływ ludności z Europy Wschodniej – bliskiej nam kulturowo, 
i w ten sposób uzupełnić braki na rynku pracy. To niewątpliwie znacznie 
bezpieczniejsze rozwiązanie i nawiązujące do historycznych doświadczeń 
I Rzeczpospolitej. Mam jednak narastające wrażenie, że ten temat jest 
przemilczany jako niepoprawny politycznie. 

5. Czy we współczesnym świecie istnieje narodowa tożsa-
mość gospodarcza?

Polska ma za sobą dwudziestoletni okres transformacji gospodarczej – po-
wrotu go gospodarki wolnorynkowej. Ten okres można podzielić na kilka 
etapów, zaczynając od pierwszego – najłatwiejszego, tzn. wyeliminowania 
socjalistycznych absurdów gospodarczych i wprowadzenia swobody two-
rzenia firm prywatnych. Bardzo istotnym etapem był okres prywatyzacji 
i inwestycji w Polsce kapitału zagranicznego – dla niego ważny czynnik 
angażowania się w Polsce stanowił relatywnie pusty rynek wewnętrzny 
oraz tania i mocno umotywowana i względnie dobrze wykształcona „siła 
robocza”. Ostatnim silnym czynnikiem rozwoju stało się nasze pełne 
członkostwo w Unii Europejskiej i związane z tym ogromne środki. Moż-
na jednak stwierdzić, że większość czynników, które wpływały na wzrost 
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gospodarczy w Polsce w ostatnich dwudziestu latach, przestają już silnie 
działać lub przestaną wkrótce działać – np. trudno dzisiaj mówić o pu-
stym rynku czy tanich pracownikach. Może też dojść do przenoszenia 
dalej na wschód niektórych działających w Polsce fabryk produkcyjnych 
czy centrów usługowych należących do międzynarodowych korporacji, je-
śli dojdzie tam – np. na Ukrainie czy Białorusi do stabilizacji politycznej 
oraz umocnienia prawa gospodarczego. W tej sytuacji zadaniem polskich 
polityków, a szczególnie polskich rządów jest poszukanie nowych, rodzi-
mych czynników rozwoju gwarantujących uruchomienie długoterminowo 
działających mechanizmów wzrostu gospodarczego. W tym miejscu po-
nownie trzeba powiedzieć o niezbędnych inwestycjach w edukację, szkol-
nictwo wyższe i badania naukowe i uczynienie z nich podstawowego, dłu-
gookresowego obszaru rozwoju. Ale warto tu też wspomnieć o jeszcze 
jednym długoterminowo działającym mechanizmie rozwojowym – sekto-
rze firm rodzinnych. To firmy rodzinne w długim czasie najbardziej sta-
bilizują wzrost gospodarczy. Te firmy tworzone przez ludzi tutaj miesz-
kających, nawet gdy urosną do dużych korporacji z oddziałami rozrzu-
conymi w świecie, pozostawią (w większości przypadków) centra zysków 
tam gdzie mieszkają ich twórcy i właściciele. To przeważnie blisko siedzib 
głównych tworzy się ośrodki badawcze, biura konstrukcyjne – te części 
firmy, które przynoszą największą wartość dodaną. Z przykrością trzeba 
stwierdzić, że dotychczas żaden polski rząd po roku 1989 nie przyjął ja-
snej polityki wspierania rodzimej, w tym rodzinnej przedsiębiorczości. 
W Unii Europejskiej reguły prawne muszą być jednakowe dla wszystkich, 
ale jest oczywistym faktem, że najgorzej ma tzw. zwykły, mały przedsię-
biorca – bo jego najmocniej doświadcza każda kontrola, jemu najtrudniej 
zdobyć kredyt czy środki na innowacje lub badania.

Nawet w ramach równych reguł gospodarowania można stworzyć specjal-
ne programy wspierające rozwój fi rm rodzimych i rodzinnych, np. przez 
uruchomienie programu zapewniającego środki na tworzenie własnych 
centrów badań i rozwoju dla fi rm średnich. Ważne jest też wzmocnienie 
pozytywnego obrazu przedsiębiorcy w oczach społeczeństwa – można 
to uzyskać np. poprzez coroczne nagrody Prezydenta i Premiera RP dla 
najlepszych przedsiębiorstw rodzinnych. Mieszkam i pracuję w mieście, 
w którym nie licząc pracowników administracji publicznej i sektora oświa-
ty, najwięcej pracowników (ponad cztery tysiące) zatrudniają trzy fi rmy 
rodzinne – A. Wiśniowski, Fakro (własność rodziny Florków), Konspol 
(własność rodziny Pazganów). Firma Koral ma duże centrum produkcyjne 
w Rzeszowie, ale siedziba fi rmy jest w mieście rodzimym braci Koral, tj. 
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w Nowym Sączu. Działa i nadal rozwĳ a się w Nowym Sączu następnych 
kilkadziesiąt fi rm rodzinnych – jeszcze formatu lokalnego, ale też kojarzo-
nych z konkretnymi osobami związanymi stale z Sądecczyzną. To przywią-
zanie do rodzinnego miasta i regionu powoduje, że tak często Nowy Sącz 
wśród przyjezdnych budzi pozytywne reakcje. 

6. Czy szanse rozwoju mają tylko metropolie i obszary 
najbliżej ich położone?

Prognozy i wnioski wypływające z analizy świata rozwiniętego w ostatnich 
pięćdziesięciu latach są jednoznaczne – rozwój Polski w przyszłości odbywać 
się będzie głównie przez rozwój metropolii. Nastąpi w przyszłości dalsza kon-
centracja ludności w wielkich metropoliach i tzw. obszarach metropolialnych 
(umownie są to obszary, z których można w ciągu jednej godziny dojechać 
do centrum miasta), tam też (z uwagi na uczelnie i instytucje badawcze) kon-
centrować się będą badania naukowe. Co oczywiste, metropolie nadal będą 
„wysysać” najzdolniejszych młodych ludzi z ośrodków prowincjonalnych. 
Tam też, z uwagi na komfort życia koncentrują się i koncentrować będą in-
westycje zagraniczne. Proces metropolizacji jest niezwykle „konsekwentny” 
– wystarczy spojrzeć na historię gospodarczą Polski w ostatnich dwudziestu 
latach. Najpierw, przez co najmniej 10-12 lat rozwój koncentrował się w War-
szawie, od kilku lat widać niezwykłe przyspieszenie (wzmocnione środkami z  
Unii Europejskiej) kilku dużych miast, takich jak Kraków, Wrocław, Poznań. 
Co istotne, w świetle Strategii Lizbońskiej w Unii Europejskiej, następuje 
stopniowe odchodzenie od tzw. polityki „zrównoważonego rozwoju” (która 
okazała się mało skuteczna) na rzecz wspierania i wzmacniania najsilniej-
szych regionów, co dodatkowo wzmocni proces metropolizacji.

Często przedstawiam siebie jako człowieka z prowincji – mieszkam w No-
wym Sączu nie dlatego, że się tu urodziłem, ale ze świadomego wyboru. 
Uważam, że wielkość Nowego Sącza – 80 tysięcy mieszkańców – i jego 
otoczenie stwarzają wyjątkowo atrakcyjne warunki do życia i rozwoju. Tak 
samo twierdzi bardzo wielu ludzi, którzy uzyskali w swoim życiu zawodo-
wym sukces i mogliby bez obawy przenieść się do Krakowa lub Warsza-
wy. Mieszkańcy Nowego Sącza dość boleśnie odebrali reformę regionalną 
z 1998 roku i utratę statusu miasta wojewódzkiego. Wielu obawiało się 
marginalizacji. Osobiście jej nie widzę, a obecnie uruchomione projekty 
(np. Miasteczka Multimedialnego) rokują, że w przyszłości pozycja i zna-
czenie miasta znacznie wzrośnie. Niewątpliwie jednak obecnie decyduje 
się to, które z miast małych i średnich stworzą sobie możliwość stabilne-
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go i trwałego rozwoju, a których pozycja będzie marginalizowana, liczba 
mieszkańców zacznie spadać, a miasta stopniowo zaczną zamierać.

Dobrym, pozytywnym przykładem jak energiczna grupa zdeterminowa-
nych na stworzenie sobie (a przy okazji i innym) możliwości znalezienia 
w swoim mieście atrakcyjnych miejsc pracy, a poprzez to rozwój miasta jest 
na terenie Polski Południowej Mielec. Miasto, którego rozwój był związany 
z budowanym w II Rzeczpospolitej Centralnym Okręgiem Przemysłowym, 
było w latach 80. XX wieku miastem opartym na jednym dużym przedsię-
biorstwie – w tym przypadku Polskie Zakłady Lotnicze. Większość wiel-
kich, socjalistycznych „zakładów przemysłowych” po wprowadzeniu gospo-
darki wolnorynkowej opartej na prawdziwym pieniądzu, w latach 90. XX 
wieku upadła lub przeszła restrukturyzację powodującą m.in. zwolnienie 
z pracy większości pracowników. Tak też stało się w Mielcu. Tam jednak 
grupa byłych pracowników PZL Mielec weszła do samorządu lokalnego, 
zdobyła władzę i wykorzystała ją do stworzenia skutecznych narzędzi roz-
woju lokalnego (Mielecka Agencja Rozwoju Regionalnego, Specjalna Strefa 
Ekonomiczna o powierzchni ponad 600 ha!). Stan dzisiejszy to 71 fi rm 
w  SSE (166 zezwoleń wydanych fi rmom na prowadzenie działalności go-
spodarczej) oraz około 12,5 tysiąca nowych miejsc pracy, ponadto bardzo 
niskie bezrobocie i wyraźna stabilna rozwojowa pozycja miasta. Ale zespół 
osób – autorów tego sukcesu nie osiadł „na laurach”, bo rozumie, że pozo-
stanie w miejscu oznacza cofanie się w przyszłości. Już teraz władze mia-
sta i MARR poszukują nowych obszarów rozwoju gospodarki opartej na 
wiedzy. Przykład Mielca, a wierzę, że także przykład inicjatyw podjętych 
w Nowym Sączu przez WSB-NLU pokazuje pozytywny sposób reagowania 
na jedno z ważnych wyzwań cywilizacyjnych, przed którym stoi Polska – 
tzn. skoncentrowanie rozwoju jedynie w metropoliach przy postępującej 
marginalizacji i stopniowym „stepowieniu” prowincji.





55

Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska
Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Globalna niepewność 
a trwałość rozwoju

Wprowadzenie

Niebywały dynamizm przemian technologicznych, ekonomicznych, społecz-
nych i politycznych, jakich obecnie doświadcza świat, i zglobalizowane go-
spodarki krajowe sprawia, że jednym z najtrudniejszych wyzwań dla ekono-
mistów staje się racjonalne kształtowanie przyszłości. Trudności prognozo-
wania i racjonalnego kształtowania przyszłości to jeden z węzłów gordyjskich 
współczesności. Pod wpływem bezprecedensowej dynamiki postępu techno-
logicznego i innowacji technicznych, ekonomicznych, w tym fi nansowych 
i społecznych oraz politycznych gospodarka światowa staje się coraz mniej 
stabilna, coraz bardziej „przemieszczalna”, a kolejne fale innowacji prowadzą 
nie tylko do pożądanej „kreatywnej rekonstrukcji” czy destrukcji twórczej, 
lecz także destrukcji przynoszącej nieodwracalne, bądź trudno odwracalne, 
dalekosiężne skutki społeczne, gospodarcze, ekologiczne i przestrzenne, ra-
dykalnie zmieniające sytuację i warunki bytowania ludzi, przedsiębiorstw, 
instytucji i krajów. 

Coraz częściej przedsiębiorstwa, kraje i całe regiony gospodarki globalnej za-
skakiwane są przez nieoczekiwane sploty wydarzeń oraz negatywnych, trud-
nych do przewidzenia i opanowania zjawisk społecznych, gospodarczych, eko-
logicznych, w tym klimatycznych i innych. Spektakularnym tego dowodem 
jest obecny, zapoczątkowany w 2007 roku globalny kryzys fi nansowy i dy-
namizm destrukcji, jaką przynosi. Takie tytuły analiz tej problematyki jak: 
Turbo capitalismus. Plajta ostatniej utopii, lub Czeka nas epokowa zmiana mówią 
same za siebie1. Jeden z głównych ekspertów ekonomicznych Peter Bofi nger, 
wskazuje, że kryzys fi nansowy zniszczył mit Wall Street, a teraz wstrząsa 
świadomością społeczną2. Odzwierciedla to skomplikowaną sieć powiązań 
w zglobalizowanej i globalizującej się coraz bardziej gospodarce światowej. 

1. G. Steingart, Plajta ostatniej utopii, „Forum”, nr 41, 2008; P. Bofi nger, Czeka nas epokowa zmiana, 
„Forum”, nr 41, 2008.

2. P. Bofi nger, Czeka nas epokowa zmiana, ibidem.
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Występuje tu swego rodzaju „efekt domina”, czemu towarzyszą rozmaite 
patologie w gospodarce, społeczeństwie i polityce, przy czym szczególnie 
groźne są konfl ikty, wynikające z cywilizacyjnego podziału i skrajnego zróż-
nicowania świata3. Antoni Kukliński zadaje dramatyczne, a może tragiczne 
pytanie, czy wiodącym supermocarstwem świata 2050 roku będzie liberal-
no-demokratyczna cywilizacja zintegrowanego układu Ameryki i Europy, 
czy też tym supermocarstwem będą autokratyczne, imperialne Chiny4.

Zmieniający się burzliwie świat i „zmiany pojęciowe w końcu XX i po-
czątkach XXI wieku są tak głębokie, że wymagają też zupełnie nowe-
go spojrzenia w przyszłość, nowej futurologii. Wstrząsy, jakich obecnie 
doświadcza świat uwydatniają wyraziście, że zabrakło wizji i wyobraź-
ni strategicznej oraz analizy futurologicznej, nowej futurologii, co m.in. 
postuluje Andrzej P. Wierzbicki. „Wprawdzie samo pojęcie futurologii 
zostało zakwestionowane przez tezy o końcu historii oraz doktrynę neoli-
beralną, ale jasne jest dzisiaj, że doktryna ta straciła swe znaczenie po re-
wolucji informacyjnej, na początku nowej epoki różnorodnie zwanej spo-
łeczeństwem usługowym, poprzemysłowym, informacyjnym, sieciowym, 
gospodarką opartą na wiedzy czy cywilizacją wiedzy. (...) Twierdzenia, 
że nie można, zatem nie należy przewidywać przyszłości, mają więc cha-
rakter ahistoryczny, są wyrazem określonej ideologii (niech rynek sam 
zdecyduje o przyszłości bez jakiegokolwiek przewidywania, bo przewi-
dywanie podaje w wątpliwość nadrzędną rolę wolnego rynku) w istocie 
wypaczającej doświadczenia historyczne człowieka. A w epoce po rewo-
lucji informacyjnej, kiedy wszystko płynie i wszystko się może zdarzyć, pro-
gnozowanie przyszłości jest na pewno trudniejsze, ale też bardziej po-
trzebne, zwłaszcza, jeśli rozumiane jest jako konstruowanie przyszłości”5. 
Wymaga to jednak wnikliwego badania realiów i zmian w gospodarce. Jak 
podkreśla Alvin Toffler, „Nie potrzebujemy powrotu do irracjonalizmów 
przeszłości ani biernej akceptacji zmian, ani rozpaczy lub nihilizmu. Po-
trzebujemy natomiast nowej, silnej strategii”6. 

3. A. Toffl er, Zmiana władzy. Wiedza, bogactwo i przemoc u progu XXI stulecia, Zysk i S-ka, Poznań 2003; 
oraz A. i H. Toffl er, Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Zysk i S-ka, Poznań 1996.

4. A. Kukliński, Problematyka Przyszłości Regionów. Piętnaście komentarzy. W poszukiwaniu nowego pa-
radygmatu, http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/Polityka%20regionalna/Documents/1561d8db763b43
67a323cca68d4cc62dProblematykaPrzyszociRegionw15komentarzyWposzukiwa.pdf; oraz K. Rybiń-
ski, Węzły Gordyjskie XXI wieku, w: P. Jakubowska, A. Kukliński, P. Żuber, Problematyka przyszłości 
regionów. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008, 
także: Europa w perspektywie roku 2050, Komitet Polska 2000 Plus, PAN, Warszawa 2007.

5. A. P. Wierzbicki, Nowa Futurologia, http://www.pte.pl/pliki/2/11/Nowa_Futurologia.pdf

6. A. Toffl er, Szok Przyszłości, Wyd. Zysk i S-ka, 2000, s. 443.
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Stojące przed ekonomistami niezbywalne zadanie kształtowania przyszłości 
gospodarczej jest jednak trudne, tym bardziej że ekonomia to nauka spo-
łeczna, a zatem nauka, w której nigdy nie ma uniwersalnej pewności i żaden, 
nawet najlepszy ekonomista nie może takiej pewności zagwarantować. Za-
razem kształtowanie przyszłości zawsze, przynajmniej częściowo związane 
jest z tzw. „ścieżką zależności”, zależności od przeszłości i „genetycznych”, 
społeczno-ekonomicznych, przestrzennych i innych uwarunkowań. 

Czy zatem w obecnych warunkach w ogóle możliwe jest racjonalne kształ-
towanie przyszłości, czy możliwe jest planowanie strategiczne? Czy możliwe 
jest przejście od rozwoju „zależnego od ścieżki” do kreowania nowej ścież-
ki rozwoju? Czy i w jakim stopniu ekonomiści odpowiedzialni są za kształ-
towanie przyszłości i czy mogą kształtować ją tak, by ustrzec ludzi przed 
niepożądanymi, trwale destrukcyjnymi zjawiskami, a zarazem by w sposób 
kontrolowany wykorzystywać nieustanne i coraz silniejsze „fale innowacji” 
dla kreatywnej, efektywnej transformacji, rekonstrukcji gospodarki?

Są to pytania otwarte, ale zarazem pytania, na które pozytywną odpowiedź 
przynoszą doświadczenia międzynarodowe, w tym takich m.in. krajów jak 
Finlandia, Norwegia i inne. Odpowiedź na tego typu pytania jest tym bar-
dziej istotna, że rosnąca niepewność jest jedną z szybko nasilających się 
w ostatnich latach cech bytowania społecznego i gospodarczego. 

Wszystko to wskazuje na konieczność pogłębionej refl eksji na temat kre-
atywności i destrukcji w gospodarce. Jest to istotne tym bardziej, że mimo 
rozmaitych podejmowanych w skali globalnej przedsięwzięć ukierunkowa-
nych na łagodzenie dysproporcji i wynaturzeń w gospodarce, dotychczas 
żaden kraj nie może poszczycić się w pełni satysfakcjonującymi i trwałymi 
rozwiązaniami tych problemów7.

Antoni Kukliński, nawiązując do funkcjonującej w literaturze światowej 
koncepcji invented tradition – „wynalezionej tradycji”, per analogiam propo-
nuje koncepcję – invented future – „wynalezionej przyszłości”. Podkreśla, że 
„wynaleziona przyszłość regionu roku 2020 lub 2050, nie jest zadaniem tak 
szaleńczym jakby to się mogło prima facie wydawać. Przyszłość wynaleziona 
to przyszłość, w której pojawiają się nowe struktury i nowe siły napędowe 
procesów rozwojowych, które są trudno wyobrażalne lub niewyobrażalne 
hinc et nunc”8.

W takich warunkach zwiększa się rola refl eksji strategicznej, a konieczność 
jej jest paradoksalnie tym większa im większa jest niepewność i im większe 

7. E. Mączyńska, Czynniki kreatywności i destrukcji w gospodarce przełomu, w: B. Piontek (red.), Rozwój. 
Godność człowieka – gospodarowanie – poszanowanie przyrody, PWE, 2007, s. 297-320.

8. A. Kukliński, Problematyka Przyszłości Regionów. Piętnaście komentarzy. W poszukiwaniu nowego para-
dygmatu, op. cit.
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są zagrożenia nieprawidłowościami rozwojowymi. Antoni Kukliński określa 
to jako „Paradoks przewidywania przyszłości”, podkreślając, że „przewidy-
wanie przyszłości jest niemożliwe, a jednak konieczne. Nie można wyobrazić 
sobie procesu podejmowania decyzji hinc et nunc bez takiej czy innej wizji 
przyszłości”9.

1. Przełom cywilizacyjny. Poprzemysłowa gospodarka nie-
trwałości 

Dokonująca się obecnie w skali globalnej zmiana paradygmatu cywilizacyj-
nego wyraża się w postępującej w krajach rozwiniętych dezindustrializacji, 
odchodzeniu od cywilizacji industrialnej i wypieraniu jej przez inną, post-
industrialną, ciągle jeszcze nie dodefi niowaną (niezbyt chyba fortunnie 
określaną jako „gospodarka oparta na wiedzy”). W wyniku tego wypierane 
są dotychczasowe modele nie tylko gospodarki w ogóle, ale i zarządzania, 
inwestowania, handlu, kształcenia, pracy, zatrudnienia, konsumpcji, a nawet 
rządów i rodziny – szybko tracą aktualność. Przekształca się większość me-
tod komunikowania się, produkowania i wymiany handlowej10. 

Dynamika przemian jest tak wielka, że trudno nie zgodzić się z Ryszar-
dem Kapuścińskim, który w jednym z wywiadów radiowych stwierdził, że 
obecnie przeszłość staje się od razu archeologią. 

Jak dowodzi Alexander Bard, szwedzki wykładowca, pisarz i pionier Inter-
netu, „żyjemy w dwóch epokach jednocześnie, choć mało kto ma tego świa-
domość. Jedna, przemĳ ająca, to kapitalizm. Druga, związana z rewolucją 
informatyczną, to epoka Internetu. W tamtej na samym czubku społecznej 
piramidy mieliśmy fabrykantów i bankierów, a na samym dole – proletariat. 
W epoce, która nadchodzi, na szczytach władzy znajduje się mała liczebnie, 
ale bajecznie bogata sieciowa netokracja. Podnóże społecznej piramidy zajmu-
je konsumtariat” 11 – czyli osoby dotknięte wykluczeniem i analfabetyzmem 
cyfrowym12. 

W warunkach nowego paradygmatu rozwojowego zmianie ulęgają stosunki 
własności, co wynika z faktu, że rozstrzygające znaczenie ma, nie jak w kla-
sycznym kapitalizmie, własność środków produkcji, a kapitał intelektualny. 
Kluczową kategorią staje się „dostęp” (access) do wiedzy i informacji, czego 

9. Ibidem.

10. A. i H. Toffl er, Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Zyski S-ka, Poznań 1996. 

11. Netokracja i konsumtariat, czyli nowy podział społeczny w epoce Internetu, por. też: J. Söderqvist, 
A. Bard, Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie, Wydawnictwa Akademickie
i Profesjonalne, 2006.

12. Ibidem.
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przeciwieństwem jest „wykluczenie”. „Dlatego też, najmądrzejsze kraje i mia-
sta na świecie nie tylko starają się swoim mieszkańcom zapewnić najszybszy 
dostęp do internetu, ale także za jak najmniejsza cenę w najodleglejszych 
miejscach”13. Szczególnie groźne i brzemienne w skutki jest bowiem wyklu-
czenie informacyjne, informacyjny analfabetyzm, analfabetyzm cyfrowy. 
Niektóre kraje, w tym Szwecja uznają dopuszczenie do takiego wykluczenia 
za naruszenie podstawowych zasad demokracji, porządku demokratycznego, 
a tym samym jego zagrożenie. Dlatego też intensyfi kują działania zapobiega-
jące temu14. Jest to istotne tym bardziej, że w świecie biznesu i polityki toczy 
się ostra walka o władzę, o utrzymanie jej obszarów wyznaczanych wszakże 
przez przemĳ ającą cywilizację industrialną. Jej materialny wizerunek w zde-
rzeniu z wizerunkiem nowoczesnej, ale często dla wielu ludzi niezrozumia-
łej, gospodarki zwirtualizowanej wciąż wydaje się atrakcyjny. Zwolennicy 
cywilizacji industrialnej wskazują na jej transparentność, niezastępowalność 
i żywotność (co jest określane jako „jurny materializm”). Konfl ikty między 
zwolennikami starej i nowej cywilizacji opóźniają przemiany15.

W warunkach gospodarki opartej na wiedzy największą barierą rozwojową 
staje się niewiedza o własnej niewiedzy. Bardzo przystaje tu myśl Konfucju-
sza: „Wiedzieć, że się wie, co się wie i wiedzieć, że się nie wie, czego się nie 
wie – oto prawdziwa wiedza”16. W warunkach nowego paradygmatu rozwo-
jowego „jest ona wszystkim, ale zarazem w wyniku gwałtownych przemian 
– starzejąc się bezprecedensowo szybko – łatwo staje się niczym”17. Cykle 
życia wiedzy stają się bowiem coraz krótsze, czemu towarzyszy wydłużanie 
się życia ludzkiego. Stąd też wiedza staje się coraz bardziej niedemokra-
tyczna, skrajnie różnicując podmioty i ich szanse. Nowa fala cywilizacyjna 
„zatapia, zalewa” nieprzygotowanych, których stale przybywa. Przysparza 
pracy osobom wysoko wykwalifi kowanym, skazując na bezrobocie innych. 
Przy tym paradoksalnie, mimo ogromnego i rosnącego potencjału produk-
tywności, od kilku już lat w rozwiniętych gospodarkach świata ma miejsce 
wyraźne spowolnienie wzrostu gospodarczego, a przy tym, wbrew dotych-

13. T. L. Friedman, Świat jest płaski. Krótka historia XXI wieku, Wydawnictwo REBIS, Poznań 2006, s. 358.

14. B. Piontek, op. cit., s. 298 i nast.

15. A. i H. Toffl er, op. cit.

16. Cyt. za: Myśli o biznesie (wybrał i opracował T. Sztucki, Wyd. Difi n, Warszawa, s. 78). W związku 
z tym nowego znaczenia nabiera stwierdzenie, że „Każdy jest ignorantem, tyle że w różnych dzie-
dzinach wiedzy” (W. Rogers), w: Myśli o biznesie, wyd. cyt., s. 94.

17. Choć już A. Mickiewicz wskazywał, „że nauka prędko gnĳ e” (Dziady, cz. III, sc. II); por. Cytaty 
mądre i zabawne, wybrał H. Markiewicz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001, s. 179.
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czasowym teoriom, zwiększenie dynamiki wzrostu nie idzie w parze ze 
wzrostem zatrudnienia18. 

Świat – jak dowodzi Thomas L. Friedman – stał się płaski, dzięki „interne-
towej globalizacji”, dzięki nowym technologiom informacyjnym umożliwił 
specjalistom z krajów mniej rozwiniętych konkurowanie ze specjalistami 
z krajów najbardziej rozwiniętych19. Stanowi to zresztą nawiązanie do rów-
nie sugestywnego, wprowadzonego w latach 60. XX wieku przez Marshal-
la McLuhana pojęcia–zjawiska „globalnej wioski”. Jednak teza Thomasa 
L. Friedmana o płaskości świata nie jest całkiem przekonująca. Choć bowiem 
nowe technologie sprzyjają zmniejszaniu się różnic między poszczególny-
mi regionami świata, to paradoksalnie rozpiętości narastają i to w sytuacji 
„śmierci odległości”. Ale może tu właśnie tkwi źródło postępu, bo przecież 
już w 1854 roku. John Stuart Mill konstatował, że to co „uczyniło europejską 
rodzinę ludów postępową, a nie stojącą w miejscu częścią ludzkości”, to nie 
była „jakaś wyższość, która jeśli istnieje, to jest skutkiem, a nie przyczyną; 
lecz godna uwagi różnorodność charakteru i kultury. Jednostki, klasy i na-
rody były nadzwyczaj niepodobne do siebie; torowały sobie najrozmaitsze 
drogi, z których każda wiodła do jakiegoś wartościowego celu; a choć w każ-
dym okresie ci, którzy szli różnymi drogami, nie tolerowali się nawzajem 
i każdy zmusiłby chętnie wszystkich pozostałych do pójścia jego szlakiem, 
próby wzajemnego hamowania swego rodzaju rzadko się udawały i każdy 
przyjmował z czasem bez sprzeciwu dobro, które mu inni ofi arowali”20. Stąd 
konstatacja, że w mnogości dróg tkwi źródło wszechstronnego postępu.

Niebywała dynamika przemian we współczesnym świecie sprawia, że go-
spodarka nabiera w coraz większym stopniu cech „gospodarki nietrwałości”. 
Nietrwałe stają się profesje, stanowiska pracy i pozycje w hierarchii mene-
dżerskiej. Ponadnarodowym fuzjom i przejęciom towarzyszy powstanie no-
wej grupy zatrudnionych – „korporacyjnych cyganów”21. 

Nietrwałe stają się nie tylko byty produkcyjne, ale i teorie, w tym ekono-
miczne. Głębokie przewartościowania poglądów i teorii znajdują odzwier-
ciedlenie m.in. w światowej literaturze ekonomicznej, gdzie wskazuje się 
na konieczność przewartościowania, rewizji niektórych starych teorii, które 

18. Por. E. Mączyńska, Słabnące tempo wzrostu w gospodarce światowej, „Ekonomista”, nr 5, 2003.

19. T. L. Friedman, Świat jest płaski. Krótka historia XXI wieku, Wydawnictwo REBIS, Poznań 2006.

20. http://prawo.uni.wroc.pl/~kwasnicki/CytatyEkon.htm

21. A. i H. Toffl er, op. cit.
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tracą aktualność w zmienionej i dynamicznie zmieniającej się rzeczywisto-
ści. Także bowiem wiedza się szybko dezaktualizuje i stare teorie zawodzą. 
W debacie na ten temat nie brak kontrowersji, które narastają w miarę po-
stępującego tempa przemian w gospodarce globalnej, co wiąże się przede 
wszystkim z przełomem cywilizacyjnym, jakiego doświadcza świat. Obecny, 
zapoczątkowany w 2007 roku w USA kryzys globalny wzmaga kontrowersje 
i prowadzi do niekiedy skrajnych ocen na temat misji i miejsca nauk eko-
nomicznych w kształtowaniu przemian gospodarczych. Ekonomii i ekono-
mistom zarzuca się nieskuteczność w przewidywaniu zjawisk kryzysowych 
w gospodarce i w przeciwdziałaniu im. Krytyka dotyczy zwłaszcza neolibera-
lizmu, któremu przeciwstawiany jest keynesizm. Spory dotyczą użyteczności 
praktycznej podstawowych nurtów w teorii ekonomii i ich adekwatności do 
rzeczywistości gospodarczej. Wagę tego zagadnienia celnie wyraża opinia 
przedstawiciela szkoły austriackiej Henry’ego Hazlitta, że „sztuka ekonomii 
polega na tym, by spoglądać nie tylko na bezpośrednie, ale i na odległe skut-
ki danego działania czy programu; by śledzić nie tylko konsekwencje, jakie 
dany program ma dla jednej grupy, ale jakie przynosi wszystkim”22. Jednak-
że, jak podkreśla Roman Frydman, „w naukach społecznych – a ekonomia 
jest nauką społeczną – nigdy nie ma pewności. Kto szuka uniwersalnej pew-
ności, ten z natury rzeczy skazany jest na porażkę. /.../ Nawet najwybitniejsi 
eksperci nie uwolnią nas od niepewności. /.../ Nie da się stworzyć sensownej 
ekonomii abstrahującej od nieprzewidywalności ludzkich reakcji na sygnały, 
informacje, polecenia, bodźce”23.

W warunkach narastającej niepewności polityka gospodarcza wymaga ela-
styczności i dostosowania do szybko zmieniających się uwarunkowań gospo-
darczych. Przy tym reguły optymalne dla jednej gospodarki i rzeczywistości 
gospodarczej mogą być nieskuteczne dla innej, co powinno być uwzględ-
niane w kształtowaniu systemu gospodarczego i polityce gospodarczej. Ed-
mund S. Phelps, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii wskazuje, 
że takie podejście stanowi jeden z ważnych walorów sformułowanej przez 
Romana Frydmana i Michaela D. Goldberga koncepcji Imperfect Knowledge 
Economics, wskazującej na wagę analizy jakościowej i ograniczenia analizy 

22. H. Hazlitt, Ekonomia w jednej lekcji, Wydawnictwo Znak-Signum, Kraków 1993, s. 17.

23. Ekonomia niepewności. Z Romanem Frydmanem o tym, dlaczego ekonomiści wciąż się mylą, rozmawia 
Jacek Żakowski, „Polityka”. Niezbędnik Inteligenta, wyd. 14, nr 10 (2644) z dnia 08-03-2008, s. 3.
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ilościowej i modeli ekonometrycznych24. Koresponduje to z krytyczną opinią 
Wacława Wilczyńskiego, który uznaje, że: „misją polskiej ekonomii nie jest 
tylko rejestracja faktów i ubieranie ich w efektowne tabele i wzory, lecz twarde 
formułowanie warunków sukcesu. To główny warunek uzyskania przez pol-
ską ekonomię właściwej pozycji społecznej i w hierarchii nauk. /.../ Z punktu 
widzenia nauk ekonomicznych, całkowitym nieporozumieniem w zakresie 
kryteriów oceny dorobku naukowego jest tzw. lista fi ladelfi jska. Polscy eko-
nomiści, nawet ci najwybitniejsi, nie mogą poszczycić się tysiącami cytatów 
i odsyłaczy w tzw. liście fi ladelfi jskiej. Niemal każda polska katedra matema-
tyki, statystyki, czy innych tzw. nauk ścisłych, ma ich wielokrotnie więcej niż 
wszyscy polscy ekonomiści razem wzięci. /.../ W tej sytuacji na światowym 
rynku cytatów i odsyłaczy nie mają czego szukać poważniejsze polskie prace 
podejmujące problematykę jakościową, fundamentalną z punktu widzenia 
potrzeb gospodarki polskiej i rzadko przekładaną na języki obce, a na Zacho-
dzie uważaną za całkowicie przebrzmiałą”25. 

W najnowszych debatach na temat misji ekonomii wskazuje się nie tylko na 
rosnącą rolę analizy jakościowej, ale i zagrożenia wynikające z niedoceniania 
doświadczenia historycznego a zatem i historii myśli ekonomicznej. George 
Akerlof wraz z Robertem Shillerem, analizując przyczyny obecnego kryzysu 
i wynaturzeń gospodarczych eksponują negatywne następstwa niewyciąga-
nia wniosków z doświadczenia historycznego, w tym wniosków z wielkiego 
kryzysu okresu międzywojennego11. W książce Animal Spirits, traktowanej 
jako wykład nowego nurtu w ekonomii, tzw. ekonomii behawioralnej – psy-
choekonomii, autorzy ci łączą teorię keynesowską z osiągnięciami innych 
dyscyplin naukowych, takich jak: socjologia, psychologia społeczna, pedago-
gika, a nawet neurologia, antropologia i inne26.

Jak podkreśla Robert Shiller, modele, które standardowa ekonomia stosuje do 
badania, analizowania i prognozowania rynku, nie uwzględniają istnienia baniek 
spekulacyjnych. „Dlatego analitycy tracą orientację, gdy bańka nabiera niebez-
piecznych rozmiarów, i całkiem się gubią, gdy pęka, wywołując kryzys. Ekonomi-

24. „Another hallmark of the imperfect knowledge view is its qualifi cation of fi xed policy rules. The nec-
essary point is that the optimum rule is not the same from one structure of the economy to another. 
As with the rest of macroeconomics, the issues have to be rethought in a way that makes the ever-
imperfect knowledge of market participants and policymakers an integral part of the analysis” – cytat 
ze wstępu Edmunda S. Phelpsa do książki R. Frydmana i M. D. Goldberga, Imperfect Knowledge Eco-
nomics, Exchange Rates and Risk, Princeton University Press, New Jersey 2007, p. XIII.

25. Misja polskiej ekonomii, http://www.pte.pl/pliki/2/12/5-7.pdf

26. G. A. Akerlof and R. J. Shiller, Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why 
It Matters for Global Capitalism, Princeton University Press, New Jersey 2009; oraz Rozmowa Jacka 
Żakowskiego z Robertem J. Shillerem, „Polityka”. Niezbędnik Inteligenta, 05-07-2009.
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ści praktykujący tzw. ekonomię neoklasyczną nie mogą rozumieć mechanizmu 
baniek, skoro zakładają, że rynek to miejsce, w którym racjonalni gracze podej-
mują oparte na wiedzy decyzje i ustalają racjonalne wartości dóbr”27.  

Choć globalny kryzys zaognił spory na temat roli nauk ekonomicznych, to 
konieczność modyfi kowania, a nawet przewartościowania, rewizji niektórych 
starych teorii dostrzegana była już wcześniej. Praktyka dowodzi, że niektó-
re z tych teorii tracą aktualność w zmienionej i dynamicznie, przełomowo 
zmieniającej się rzeczywistości. Między innymi Paul Samuelson zwraca uwa-
gę na utratę aktualności teorii kosztów komparatywnych, a z kolei Milton 
Friedman – guru monetarystów i konserwatystów – przyznał, że się mylił 
i że „traktowanie podaży pieniądza, jako naczelnego celu i zasady regulującej 
decyzje ekonomiczne nie zdało w pełni egzaminu. Nie jestem pewien, czy 
dzisiaj upierałbym się przy tym poglądzie tak mocno jak kiedyś”28. Zaryso-
wujący się wyraźnie przełom w poglądach teoretyków znajduje też odzwier-
ciedlenie w publikacjach tak wybitnych ekonomistów jak noblista G. Becker, 
J. Stiglitz, J. Kenneth Galbraith, Phelps, Kahnemann i inni29. 

2. Błędy na górze

Mimo że obecnie w świecie nie brakuje ponadnarodowych i lokalnych pro-
gramów ukierunkowanych na zrównoważenie wzrostu gospodarczego, pro-
gramów społecznej odpowiedzialności biznesu, programów walki z nędzą 
i bezrobociem, to rezultaty są nikłe, a bywa, że odwrotne od zamierzonych. 
Przykładem tego jest sytuacja na rynku pracy, gdzie występują przeciwstaw-
ne tendencje. Z jednej strony, rządy państw dążą w swej polityce do ograni-
czania bezrobocia i stymulowania tworzenia nowych miejsc pracy, podczas 
gdy z drugiej, przedsiębiorstwa traktują redukcje zatrudnienia jako podsta-
wowe źródło obniżki kosztów i umocnienia pozycji rynkowej, czemu zresztą 
sprzyja gwałtowny postęp technologiczny, umożliwiający niepohamowany 
wzrost produktywności. Równocześnie charakterystyczne są ostre dyspro-
porcje obciążenia pracą. Występuje zjawisko dwubiegunowości na rynku 
pracy. Rośnie rzesza osób przepracowanych, pracujących ponad miarę, a za-
razem coraz więcej osób całkowicie pozbawionych jest pracy. 

Choć nie do przecenienia jest pozytywna rola postępu technologicznego 
i nowych technologii w rozwiązywaniu tych trudnych problemów, to zarazem 

27. Rozmowa Jacka Żakowskiego z Robertem J. Shillerem, op. cit. 

28. Spowiedź monetarysty, „Forum”, 30-06-2003, s. 26 (wywiad z M. Friedmanem).

29. J. K. Galbraith, Gospodarka niewinnego oszustwa. Prawda naszych czasów, MT Biznes, Warszawa 
2005; oraz J. E. Stiglitz, Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
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coraz wyraźniej ujawniają się „mroczne strony” nowych technologii, w tym np. 
umożliwiających genetyczne modyfi kacje natury oraz związanych z wyko-
rzystywaniem Internetu w celach przestępczych. Oceny dokonujących się 
przemian coraz częściej są ambiwalentne. Niekiedy są one drastycznie prze-
ciwstawne i ostre, mimo świadomości, że głębokim przemianom pożądanym 
i pozytywnym najczęściej towarzyszą także elementy destrukcji. Zawsze tak 
się dzieje, gdy stare zastępuje, wypycha nowe. W takich warunkach zyskuje 
na aktualności teza laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Leona 
Hurwicza, który nawiązując do teorii Adama Smitha, wykazuje, że „niewi-
dzialna ręka” potrzebuje „inteligentnego sterowania”30. Trudno byłoby tu 
przecenić myślenie strategiczne i futurologię jako efektywne narzędzie ta-
kiego sterowania. 

Stąd aktualność pytania sformułowanego przez Ilya Prigogine’a, laureata 
Nagrody Nobla w dziedzinie chemii w 1977 roku: „Jeśli Natura, jeśli mate-
ria posiada własność spontanicznego tworzenia porządku, to czy i my, lu-
dzie jesteśmy poddani tym samym prawom, które tym procesem rządzą?”31. 
Nietrudno tu o zwątpienie, skoro współcześnie wyraźnie pogłębia się nieład 
w kształtowaniu gospodarki światowej i to mimo przestróg i ostrzeżeń for-
mułowanych przez intelektualistów reprezentujących różne dziedziny nauki, 
w tym ekonomistów, socjologów i innych.

Według Jadwigi Staniszkis, „Paradoksalnie, ale logika globalna (i niewi-
dzialna ręka globalizacji z jej asymetrią racjonalności) zlikwidowała w post-
komunizmie ‹‹niewidzialną rękę rynku›› (w ujęciu liberalnym)”32.

Choć niekwestionowana pozostaje zasada ładu konkurencyjnego, to za-
razem nadmierna konfrontacyjność rynkowa podmiotów może prowadzić, 
a praktyka to potwierdza, do niepożądanych zjawisk i zagrożeń, zwłaszcza że 
„granica między rywalizacją a destrukcją jest niemal niezauważalna”33. 

Immanuel Wallerstein, socjolog, historyk i ekonomista amerykański, autor 
teorii systemów-światów, w napisanej prawie dziesięć lat temu książce Koniec 
świata, jaki znamy, dowodzi, że nowoczesny system światowy „(...) wchodzi 

30. Intelligent design, A theory of an intelligently guided invisible hand wins the Nobel prize, „The Economist”, 
18-10-2007.

31. A. Weron, Ilya Prigogine (25-01-1917 – 28-05-2003), 
http://pryzmat.pwr.wroc.pl/Pryzmat_167/Pryzmat167.pdf

32. J. Staniszkis, Władza globalizacji, Scholar, Warszawa 2003, s. 197-198.

33. Autor tego stwierdzenia A. Morita z koncernu Sony podkreślał zarazem, że „przeświadczenie Amery-
kanów o sprzeczności obu tych zjawisk także kształtuje rzeczywistość. Ci, którym udziela się pomocy 
«miękną», stając się chronicznymi pacjentami i pasożytami podatników”. Por. C. Hampden-Turner, 
A. Trompenaars, Siedem kultur kapitalizmu, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998, s. 122.
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w końcowy kryzys i jest nieprawdopodobne, by istniał za pięćdziesiąt lat”, 
znajduje się bowiem w fazie „śmiertelnego kryzysu”34. Wallerstein zwraca 
m.in. uwagę na ograniczanie konkurencji i zasad wolnego rynku, a także na 
kryzys ekologiczny (rozdział Ekologia i kapitalistyczne koszty produkcji. Sytu-
acja bez wyjścia) i pozwalanie przedsiębiorstwom na eksternalizację kosztów, 
czyli ich przerzucanie na społeczeństwo światowe. Wskazuje też na moralny 
regres i dysproporcje społeczne („poprawie doli niewielkiej elity towarzy-
szyło pogorszenie losu reszty ludzkości”). Wskazując na szansę pozytyw-
nych zmian, jaką stwarza kryzys obecnego systemu, Wallerstein konstatuje, 
że „ludzka arogancja jest największym ograniczeniem, jakie ludzkość sama 
sobie narzuca”35. Podobne wnioski i ostrzeżenia formułuje Alvin Toffl er 
w swoich futurystycznych dziełach Zmiana władzy (1990) i Szok przyszłości 
(1970)36. Autorzy ci zgodnie wskazują na konieczność rozwoju futurologii 
i stosowania jej w praktyce podejmowania decyzji. 

Polska doświadcza burzliwości i ambiwalentności przemian ze szczególną 
intensywnością, ponieważ na dokonujący się w gospodarce przełom cywi-
lizacyjno-technologiczny nakładają się przemiany związane z ustrojową 
transformacją gospodarki oraz członkowstwem w Unii Europejskiej. Te 
trzy, dokonujące się jednocześnie, głębokie przełomy sprawiają, że nie tyl-
ko przedsiębiorstwa, ale i gospodarka krajowa napotykają rozmaite, trudne 
do przezwyciężenia bariery. Jedną z nich są trudności z kształtowaniem 
długookresowej strategii rozwojowej. Brak takiej strategii naraża gospodar-
kę i przedsiębiorstwa na kosztowne i groźne błędy. Następstwa braku dłu-
gookresowej strategii gospodarczego rozwoju kraju mogą być dotkliwe, tym 
bardziej że krótkofalowość sprzyja populizmowi, a ten z kolei nie sprzyja 
myśleniu strategicznemu. Występujące tu nieprawidłowości przeważnie 
skutkują groźnymi negatywnymi następstwami typowymi dla „błędów na 
górze”, stanowiąc zresztą ich podstawowe źródło. Tego typu błędy cechu-
je przede wszystkim ogromna skala dyfuzji, przenikają one bowiem do 
wszystkich dziedzin i poziomów gospodarki (zgodnie z porzekadłem, że 
„ryba psuje się od głowy”). Błędy „na górze” mogą prowadzić do zniwecze-
nia wysiłku oraz potencjału materialnego i intelektualnego całych pokoleń, 
rzutując nie tylko na ich teraźniejszość, ale także na wieloletnie perspekty-
wy rozwojowe, nie tylko gospodarcze, ale i ekologiczne, przestrzenne, kul-

34. I. Wallerstein, Koniec świata, jaki znamy, Scholar, Warszawa 2004, s. 27 i 151.

35. Ibidem, s. 306.

36. A. Toffl er, Szok przyszłości, wyd. I, PIW, Warszawa 1974, wyd. II, Zysk i S-ka, Poznań 1998; oraz 
Zmiana władzy...; por. też: P. Sztompka, Trauma wielkiej zmiany. Społeczne koszty transformacji, PAN, 
Warszawa 2000.
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turowe i inne. W polityce ustrojowej można też, idąc śladami badawczymi 
Jareda Diamonda, upatrywać, przynajmniej częściowo, odpowiedzi na po-
stawione przez tego naukowca – geografa pytanie, „dlaczego niektóre spo-
łeczeństwa upadły, a innym się udało”37. Co prawda, Autor ten poszukuje 
odpowiedzi na tak sformułowane pytanie – poprzez analizę stosunku spo-
łeczeństw oraz całych cywilizacji do środowiska naturalnego, i dochodzi do 
wniosku, że nierozumne korzystanie z zasobów to – obok militarnych, czy 
ekonomicznych – jedna z głównych przyczyn upadku wielu dobrze rozwi-
niętych społeczeństw. Ale przecież podejście do środowiska naturalnego 
jest pochodną polityki gospodarczej. Model ustroju gospodarczego jest za-
razem jednym z fundamentalnych czynników kształtujących jakość rządów 
i rządzenia na wszystkich jego poziomach: od krajowego, a nawet ponadna-
rodowego poprzez lokalny. Historia gospodarcza dostarcza niestety nader 
wiele dowodów (i to z różnych obszarów geografi cznych oraz epok), jak 
kosztowne mogą być i są błędy w kształtowaniu ustroju gospodarczego38.

Jeśli cechą współczesnych czasów jest narastająca niepewność i zmienność, 
to w takich warunkach nie pozostaje nic innego, jak uznać błąd za stan natu-
ralny, bo paradoksalnie, rosną wówczas szanse na minimalizowanie błędów. 
„Nie da się stworzyć sensownej ekonomii abstrahującej od nieprzewidywal-
ności ludzkich reakcji na sygnały, informacje, polecenia, bodźce”39. Zatem 
konieczność dysponowania długookresowymi strategiami jest tym większa, 
im większa jest niepewność działania i ryzyko popełnienia błędów. Analiza 
narastających trudności w przeciwdziałaniu niekorzystnym zjawiskom spo-
łeczno-gospodarczym oraz nieskuteczność konwencjonalnych rozwiązań, 
skłania do wniosku, że i przyczyny tego są niekonwencjonalne, mające pod-
łoże w przełomowych przemianach cywilizacyjnych. Tymczasem wiele wska-
zuje na to, że zarówno politycy jak i menedżerowie usiłują rozwiązywać wy-
stępujące problemy, nie uwzględniając w dostatecznym stopniu (świadomie 
lub nieświadomie) nowoczesnych trendów i wymogów gospodarki, trendów 
identyfi kowanych zarówno przez teorie ekonomii i współczesnego przedsię-
biorstwa, jak i przez praktykę gospodarczą, trendów wynikających z przeło-
mu cywilizacyjnego. Poprzestają na narzędziach i rozwiązaniach właściwych 

37. J. Diamond, Upadek. Dlaczego niektóre społeczeństwa upadły, a innym się udało, Wydawnictwo 
Prószyński i S-ka, 2007 (Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed is a 2005, New York: 
Viking Books) 

38. „Lucky the city with a decent government. Not all happy cities resemble one another, but each 
unhappy city is at least partly unhappy for a single reason: misgovernment. The quality of govern-
ment, local and national, is the most important factor, apart from the economy, in the success (of 
a city)” zob.: Failures at the top, „The Economist”, 03-05-2007.

39. Ekonomia niepewności. Z Romanem Frydmanem o tym, dlaczego ekonomiści wciąż się mylą, rozmawia 
Jacek Żakowski, „Polityka”. Niezbędnik Inteligenta, wyd. 14, nr 10 (2644) z dnia 08-03-2008, s. 3.
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dla ustępującej już cywilizacji przemysłowej, co nie przystaje do obecnych 
warunków40.

3. Prognozowanie długookresowe a ekonomia niepewności 

Bezprecedensowy dynamizm współczesnych przemian w gospodarce glo-
balnej sprawia, że ukształtowały się dwie podstawowe „szkoły” w podejściu 
do kwestii strategicznych. W pierwszej wychodzi się z założenia, że skoro 
rzeczywistość się tak gwałtownie i dynamicznie zmienia, to opracowywanie 
strategii w zasadzie pozbawione jest sensu. Według drugiej „szkoły”, prze-
ciwnie: podejście strategiczne jest tym bardziej niezbędne, im bardziej dy-
namiczne są zmiany. 

Paradoksalnie jednak w epoce gospodarki opartej na wiedzy w gruncie rze-
czy mamy do czynienia z ekonomią niedoskonałej wiedzy, wiedzy niepewnej 
(Imperfect Knowledge Economics)41. W takich warunkach niedoskonała jest prawda 
i nieprawdziwa pewność42. Ekonomia zaś jest nauką bazującą na badaniu pew-
nych regularności, prawidłowości. Jeśli natomiast czasy są burzliwe, to powsta-
ją trudności ze zidentyfi kowaniem tych regularności, prawidłowości. Dlatego 
też niezbędna jest zmiana podejścia w naukach ekonomicznych. Obecnie mo-
dele, w tym matematyczne zawodzą. Bazują bowiem na pewnych założeniach 
trwałych i prawidłowościach, zatem w warunkach gwałtownych przemian stają 
się mniej przydatne. W kształtowaniu strategii konieczne jest podejście ho-
listyczne, z uwzględnieniem nie tylko kwestii ekonomicznych, ale także spo-
łecznych, ekologicznych i przestrzennych, bo przecież najlepsza nawet teoria 
ekonomii, ale bez uwzględnienia czynnika społecznego, człowieka, bez analizy 
zachowań ludzkich nie może przynieść satysfakcjonujących efektów. Wskazuje 
to zarazem na kwestie wyboru i kształtowania modelu ustroju gospodarczego 
i jakości polityki gospodarczej i jej reguł. W warunkach imperfect knowledge 
polityka gospodarcza, model ustroju gospodarczego wymaga dostosowania do 
specyfi ki uwarunkowań gospodarczych, albowiem reguły optymalne dla jed-
nej gospodarki okazują się nieoptymalne dla innej...

W Polsce mamy do czynienia z niebezpiecznym zaniedbywaniem kwestii 
strategicznych i marginalizowaniem planowania strategicznego. Co prawda, 
na szczeblu rządowym podejmowane były próby nadania odpowiedniej rangi 

40. A. i H. Toffl er, op. cit.; U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Scholar, War-
szawa 2002; oraz J. Rifkin, Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, 
Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2003.

41. R. Frydman, M. D. Goldberg, Imperfect Knowledge Economics. Exchange Rates and Risk, Princeton 
University Press, 2007.

42. Ekonomia niepewności, op. cit., s. 3.
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planowaniu strategicznemu w skali kraju. Dlatego też w 1996 roku powołano 
Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, a wcześniej, w 1994 roku Radę 
Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów. Jednak obydwie 
te instytucje zostały w 2005 roku rozwiązane. Obecnie zatem w zasadzie nie 
istnieje centralna instytucja zajmująca się kwestiami strategicznego rozwoju 
kraju, co w warunkach dokonujących się w skali światowej burzliwych prze-
mian, w warunkach „ekonomii niepewności” jest co najmniej niepokojące. 
Nie ma ośrodka badającego jakościowe regularności i trendy w przemianach 
gospodarczych, w przemianach świata i postępowaniu ludzi. Narodowy Pro-
gram Rozwoju tylko w części rozwiązuje najważniejsze problemy, ukierunko-
wany jest bowiem przede wszystkim na planowanie absorbcji funduszy, jakie 
Polska otrzymuje z Unii Europejskiej. Nie formułuje natomiast komplekso-
wo i dostatecznie jasno wieloletnich ogólnokrajowych priorytetów, ani nie 
tworzy rozwiązań generalnych problemów strategicznych. Istotne są tu m.in. 
takie zagadnienia jak: przygotowanie gospodarki krajowej do dokonujących 
się w skali światowej procesów dezindustrializacji, miejsca i kierunki rozwo-
ju poszczególnych dziedzin gospodarki w warunkach nowej nieindustrialnej 
cywilizacji i in. Za pewien przełom można uznać opracowany pod kierun-
kiem Michała Boniego przez Zespół Doradców Strategicznych Premiera RP, 
dokument strategiczny Polska 203043. Pozytywnych zmian można oczekiwać 
też w związku z opracowywanymi na szczeblach wojewódzkich programów 
strategicznych, czego przykładem jest m.in. Strategia Rozwoju Wojewódz-
twa Małopolskiego na lata 2007-2013. ukierunkowana na konkurencyjność 
gospodarczą, rozwój społeczny i jakość życia, oraz optymalizację potencjału 

43. Wyd. KPRM, 2009. Opracowanie to zawiera strategiczne kierunki i wyzwania strategiczne w na-
stępujących obszarach: WZROST KONKURENCYJNOŚCI; SYTUACJA DEMOGRAFICZNA; 
WYSOKA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA ORAZ ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY; 
POTENCJAŁ INFRASTRUKTURY (technicznej, transportowej, cyfrowej, teleinformatycznej); 
BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNO KLIMATYCZNE; GOSPODARKA OPARTA NA 
WIEDZY I ROZWÓJ KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO (nowy potencjał rozwojowy Pol-
ski, nowe przewagi konkurencyjne); SOLIDARNOŚĆ I SPOJNOŚĆ REGIONALNA – KON-
WERGENCJA REGIONALNA (miasto – wieś; Polska A – Polska B; spójność – niespójność te-
rytorialna); POPRAWA SPÓJNOŚĆI SPOŁECZNEJ; SPRAWNE PAŃSTWO; EFEKTYWNE 
RZĄDZENIE; WZROST KAPITAŁU SPOŁECZNEGO (zaufanie i duma).
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instytucjonalnego44. Treść tych dokumentów wskazują na priorytety rozwo-
jowe dostosowane do wyzwań przyszłości, ale stanowią jedynie wstępną, ra-
mową refl eksję na ten temat, co tylko w niewielkim stopniu łagodzi negatyw-
ne następstwa niedostatku pogłębionej refl eksji strategicznej.

Zarówno bowiem w analizie obecnych dysfunkcji w globalnym świe-
cie gospodarczym i towarzyszącemu temu erozji systemu wartości, 
jak i w analizie futurologicznej, w zbyt małym stopniu uwzględnia się 
wyzwania wynikające z przełomu cywilizacyjnego, jakiego obecnie do-
świadcza świat. Trudno się tu nie zgodzić z Tofflerem, który ocenia, że 
w analizach takich zupełnie nie potrafi się dostrzec, że obecny kryzys 
naszego systemu wartości, etyki, zaufania, jest odzwierciedleniem znacz-
nie rozleglejszego kryzysu całej cywilizacji industrialnej. Dramatyczne 
zagrożenia wynikające z marginalizowania w analizach kwestii zderzenia 
cywilizacji niezwykle sugestywnie przedstawił Samuel P. Huntington, 
który podkreśla, że „O wiele poważniejsze od kwestii ekonomicznych 
i demograficznych są problemy wynikające z upadku moralności, kultu-
rowego samobójstwa i braku jedności politycznej Zachodu”45. Zagraża to 
trwałości rozwoju.

Postępujące procesy globalizacji, rozwój rynków kapitałowych i przedsię-
biorstw ponadnarodowych oraz złożona i zagęszczająca się w wyniku tego sieć 
powiązań w gospodarce sprawiają, że nie tylko gospodarka, ale i ryzyko pod-
legają globalizacji46. Podstawowe znaczenie mają tu czynniki związane z ko-

44. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 stanowi załącznik nr 1/I do 
Uchwały Nr XLI/527/2006 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 stycznia 2006 roku;

Trzy Cele Strategiczne strategii „Małopolska 2015”: 

Cel Strategiczny I: WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARCZEJ WOJE-
WÓDZTWA – która określi atrakcyjność i pozycję regionu jako miejsca aktywności gospodarczej, 
co jest fundamentem ekonomicznym pomyślności i standardu życia mieszkańców województwa. 

Cel Strategiczny II: STWORZENIE WARUNKÓW DLA WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU 
SPOŁECZNEGO I WYSOKIEJ JAKOŚCI ŻYCIA – co decyduje o atrakcyjności i spójności re-
gionu jako bezpiecznego i przyjaznego miejsca zamieszkania oraz pobytu, a w konsekwencji o jego 
konkurencyjności jako wszechstronnego środowiska życia. 

Cel Strategiczny III: WZMOCNIENIE POTENCJAŁU INSTYTUCJONALNEGO WOJE-
WÓDZTWA, co jest niezbędnym narzędziem realizacji pozostałych zmian. 

Cele strategiczne są rozumiane jako ogólny opis pożądanego kierunku zmian rzeczywistości regio-
nalnej i pozycji regionu w przyszłości – w długoterminowym horyzoncie czasowym. 

45. S. P. Hungtington, Zderzenie cywilizacji, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza S.A., 2004, s. 536.

46. Por. E. Mączyńska (red. nauk.), Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce, SGH, War-
szawa, 2005, s .7-16; oraz w: Zagrożenie upadłością (red. nauk. E. Mączyńska, K. Kuciński), wyd. 
SGH, 2005. Badania te prowadzone były pod moim kierunkiem w ramach fi nansowanego przez 
KBN i zarejestrowanego pod numerem: 1 H02C 029 18 projektu badawczego pt.: Systemy wczesnego 
ostrzegania przed bankructwem przedsiębiorstw. Wskaźniki wczesnego ostrzegania. Rezultaty tych badań 
oraz skonstruowane na ich podstawie modele wczesnego ostrzegania prezentowane były w artykule 
pt.: Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw, „Ekonomista”, nr 2, 2006.
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niunkturą gospodarczą, z tempem wzrostu i rozwoju, czynniki kulturowo-cy-
wilizacyjne oraz czynniki związane z zarządzaniem wiedzą i informacją47.

W warunkach cywilizacji opartej na wiedzy ten ostatni czynnik odgry-
wa coraz większą rolę. Zarazem jednak w racjonalizacji zarządzania wiedzą, 
w tym wiedzą na temat zagrożeń występuje wiele nieprawidłowości o róż-
nym charakterze, także o charakterze mentalnym. W przepływie wiedzy wy-
stępuje zaś szereg barier, czego następstwem są zmultliplikowane straty48. 
W tej sytuacji rośnie rola badań i dyskursu nad przyszłością. 

4. Kreatywno-futurologiczna rola badań i dyskursu nad 
przyszłością

W warunkach narastającej złożoności powiązań gospodarczych oraz w wa-
runkach niepewności i trudności kształtowania długofalowych strategii roz-
wojowych nie do przecenienia są badania i debata nad przyszłością gospo-
darczą i społeczną w ujęciu krajowym i globalnym. Badania i debata mogą 
stanowić cenne źródło kreatywności i inspiracji w kształtowaniu przyszło-
ści i identyfi kacji zagrożeń dla harmonĳ nego rozwoju. Potwierdza to m.in. 
przedstawiona przez Boruta Ronćevića analiza historii krajów, którym udało 
się dokonać skoku rozwojowego (Irlandia, Finlandia). Analiza ta potwierdzi-
ła kluczowe znaczenie, jakie w sukcesie tych krajów odegrał dyskurs strate-
giczny. „Dyskurs ten – w każdym z przypadków specyfi czny – umożliwił 
aktywizację czynników i zasobów rozwojowych, które w wielu przypadkach 
były w tych krajach obecne od wielu dziesięcioleci, lecz w «uśpionej» formie. 
Badania i dyskurs strategiczny jako instrument tworzenia ścieżki rozwoju 
mogą powstać i odnieść sukces tylko w określonych warunkach społeczno-
-kulturowych”49. W literaturze przedmiotu wskazuje się tu na intelektualny, 
w tym kapitał społeczny i relacyjny, „który można potraktować jako kata-
lizator umożliwiający upowszechnianie się kapitału ludzkiego i lub „smar”, 
ułatwiający zadzierzganie się powiązań sieciowych między organizacjami 

47. Por. R. Simons, Czy wiesz jak duże ryzyko ukryte jest w twojej fi rmie?, Harvard Business Review 
Polska, kwiecień 2005; oraz R. Simons, How Risky is Your Company?, Harvard Business Review, 
May-June 1999. 

48. Np. C. Kinsey Goman z Kinsey Consulting Services in Berkeley CA, wyróżnia pięć przyczyn spra-
wiających, że pracownicy nie chcą się dzielić wiedzą: 1. wiara, że wiedza jest potęgą i jej wyłącz-
ne posiadanie umożliwia wzmocnienie własnych przewag. („If I know something you don’t know, 
I have something over you”. These quotes are from managers in my study.), 2. niepewność co do 
rzeczywistej wartości własnej wiedzy, 3. wzajemna nieufność, 4. obawa o negatywne konsekwencje 
ujawnienia określonej wiedzy (np. konsekwencje w formie zmiany warunków pracy), 5. nieujawnia-
nie przez kierownictwo intencji i własnej wiedzy na określone tematy (por. www.ckg.com.).

49. B. Ronćević, Rola dyskursu strategicznego w procesie tworzenia nowej ścieżki rozwoju, w: A. Kukliński et al., 
Problematyka przyszłości regionów. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, MRR, Warszawa 2008, s. 191.
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i wspomagający pojawianie się instytucji pośredniczących, co wzmaga sy-
nergię i stopień skoordynowania systemu społecznego (W Polsce cennym 
źródłem inspiracji jest opracowany pod kierunkiem Michała Boniego, Szefa 
Zespołu Doradców Strategicznych Premiera RP Raport o Kapitale Intelektu-
alnym Polski)50. 

W działaniach strategicznych nie do podważenia jest analityczno-dia-
gnostyczna ocena przeszłości jako źródła wiedzy przyszłościowej. Jednakże 
pierwszorzędną rangę ma debata nad przyszłością. Wielce pouczająca jest tu 
teza Jeana-Marii Rousseau: „Mniejsze znaczenie ma w tym kontekście nato-
miast omawianie przeszłości, ponieważ przeszłość nigdy nie może w pełni 
wyjaśnić ani chwili teraźniejszej, ani przyszłego pejzażu społeczno-ekono-
micznego, którego kształty wyłaniają się w teraźniejszości. Paradoksalnie 
więc to raczej przyszłość może bardziej przysłużyć się teraźniejszości, gdy 
w jej kontekście będziemy postrzegać obecne status quo”51. Analiza możli-
wych scenariuszy przyszłości umożliwia bowiem wczesne identyfi kowanie 
szans i zagrożeń oraz potencjalnych, nowych ścieżek rozwoju, a tym samym 
może stanowić efektywne narzędzie „modelowania struktur gospodarczych 
i wspomagania mechanizmów zwiększających odporność gospodarki na 
wstrząsy społeczno-ekonomiczne”52.

Niedocenianiu podejścia strategicznego i błędom w tym zakresie sprzyja 
niebywały dynamizm przemian, przyspieszona i pogłębiająca się globaliza-
cja i zmiana paradygmatu cywilizacyjnego, wyrażającego się w postępującej 
na szybką. Towarzysząca temu obawa, strach przed utratą dotychczasowych 
pozycji w gospodarce oraz wszechobecna niepewność przyszłości może pa-
raliżować kreatywne działania strategiczne i w konsekwencji umacniać „za-
leżność od ścieżki”. 

„Zależność od ścieżki była normą w tradycyjnych, zamkniętych gospodar-
kach, które musiały polegać wyłącznie na sobie. Dziś mamy więcej moż-
liwości wynikających głównie z globalizacji. Można mówić o rozwoju à la 
carte, w ramach którego system koncentruje się na celach wybranych z pew-
nego zbioru opcji – Strategia Lizbońska wydaje się dobitnym przykładem 
takiego podejścia. Można też mówić o rozwoju typu cargo, który bazuje na 
możliwościach kreowanych przez graczy zewnętrznych – wydaje się on do-
minować w gospodarkach pozbawionych własnych inicjatyw rozwojowych, 
takich jak Polska. Te nowe rodzaje rozwoju bazują głównie na transferze 

50. Raport o Kapitale Intelektualnym Polski, Warszawa, 10-07-2008.

51. J.-M. Rousseau, Europejskie regiony w kontekście globalnej bitwy o przyszłość, w: A. Kukliński et al., Proble-
matyka przyszłości regionów. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, MRR, Warszawa 2008, s. 104.

52. Ibidem, s. 104.
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technologii, który jest względnie łatwy. Jednakże, aby rozwój taki był ży-
wotny, wymaga on również transferu umiejętności z zakresu tacit know-
ledge, z czym bywają zwykle problemy. /.../ Główny kłopot z rozwojem za-
leżnym od ścieżki polega na tym, że po pewnym czasie prowadzi on do 
zastoju. Świętym Graalem ekonomii byłby sposób rozwoju zarazem ciągły 
i nieustający”53. 

Myśleniu strategicznemu nie sprzyja też wskazywany wcześniej syndrom 
„paradoksu sukcesu”. Usypiająca moc sukcesu sprzyja niedostrzeganiu po-
trzeby antycypowania przyszłości. W takich warunkach jej strategiczne kre-
owanie jest niełatwe, tym bardziej, że „sztuka ekonomii polega na tym, by 
spoglądać nie tylko na bezpośrednie, ale i na odległe skutki danego działania 
czy programu; by śledzić nie tylko konsekwencje, jakie dany program ma 
dla jednej grupy, ale jakie przynosi wszystkim”54. Parafrazując tę sentencję 
H. Hazlitta, można stwierdzić, że „sztuka w polityce gospodarczej polega 
na tym, by uwzględniać nie tylko bezpośrednie, ale i odległe skutki danych 
rozwiązań i działań; by śledzić nie tylko konsekwencje, jakie dany program 
ma dla jednej grupy, ale jakie przynosi wszystkim. Mierny ekonomista widzi 
tylko to, co bezpośrednio uderza wzrok i widzi tylko bezpośrednie konse-
kwencje proponowanego kierunku polityki gospodarczej; dobry patrzy także 
dalej, uwzględniając konsekwencje długofalowe i pośrednie. Mierny ekspert 
widzi tylko skutki, jakie dana polityka przyniosła lub przyniesie w danym 
okresie, dobry – bada także skutki w szerszym zakresie i perspektywie”55. 
Wskazuje to zrazem na rolę elit intelektualnych w gospodarce. 

Problem ten można też zilustrować poprzez znane w literaturze ekono-
micznej symptomy „tragedii wspólnego pastwiska”56 oraz „błąd zbitej szy-
by” – autorstwa słynnego ekonomisty Frederica Bastiata. Do tej metafory 
nawiązuje zresztą Hazlitt, wskazując na jeden z najpowszechniejszych – 
jego zdaniem – błędów popełnianych w popularnym myśleniu o ekonomii 
błąd krótkowzroczności – tzw. „błąd zbitej szyby”57. Użyta przez F. Ba-
stiata i H. Hazlitta „metafora zbitej szyby” dowodzi, że krótkowzroczność 
i powierzchowne podejście w ekonomii nie popłaca.

53. R. Galar, Rozwój zależny od ścieżki i kreowanie ścieżek rozwoju w ujęciu adaptacyjnym, na przykładzie 
Nokii, w: Problematyka przyszłości, op. cit., s. 172.

54. H. Hazlitt (1894-1993), Austriacka Szkoła Ekonomiczna; H. Hazlitt, Ekonomia w jednej lekcji, Wydaw-
nictwo Znak-Signum, Kraków 1993, s. 17.

55. H. Hazlitt, ibidem.

56. G. Hardin, The Tragedy of the Commons, „Science” 1968, nr 162.

57. Ibidem. (W sytuacji, gdy chuligan wybĳ e piekarzowi szybę, to choć zarabia na tym szklarz, jednak 
osiągnięty dzięki temu zysk szklarza może być stratą krawca. Piekarz bowiem zamiast zrealizować 
planowane kupno garnituru będzie musiał wydać pieniądze na szybę).
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W tej sytuacji wciąż nader aktualnie brzmią, mimo upływu kilkudziesięciu 
lat, stwierdzenia zawarte w przemówieniu wygłoszonym 1 marca 1921 roku 
przez barona Jana Goetza-Okocimskiego z okazji utworzenia Towarzystwa 
Ekonomicznego w Krakowie: „Chcemy być okiem, które dostrzega bogactwa 
drzemiące w kraju i ludności. Chcemy być uchem, które chwyta potrzeby ogól-
ne i środki dążące do ich zaspokojenia. Chcemy być mózgiem, który rozważa, 
krytykuje, wskazuje drogę. Niemniej jednak działalność nasza nie będzie tylko 
papierową, dydaktyczną lub agitacyjną. Staraniem naszym będzie, aby wszyst-
ko to, co powiemy lub napiszemy, przemieniało się w czyn. (...) Nie chcemy być 
ani szkołą, ani akademią; ambicją naszą będzie stać się centralnym źródłem, 
z którego każda produkcja musi czerpać, aby nie popaść w zastój, nie uschnąć, 
nie zmartwieć, nie ulec trudnościom i przeszkodom”. Jako niezwykle przezor-
ny jawi się też dziś zapis zawarty w Statucie tegoż Towarzystwa „Wnoszenie 
sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym”58. 

Traktuję te przesłania jako niezbywalne wyzwania dla środowiska ekonomistów 
polskich (choć zapewne nie tylko) także współcześnie, a zarazem wskazanie na 
konieczność refl eksji i debaty nad strategicznymi kierunkami przemian w polskim 
systemie społeczno-gospodarczym. Jednakże warunkiem efektywności takiej de-
baty, a zarazem jej rezultatem jest zawsze alternatywna w stosunku do status quo 
wizja, a raczej wizje rozwojowe, wizje uwzględniające wielość rozwiązań i możliwo-
ści59. To zaś wymaga upowszechnienia, uspołecznienia debaty na temat przyszłości.

5. Futuryzm społeczny (aktualność koncepcji Alvina Toffl era)

Skoro w warunkach burzliwych przemian rosną bariery i trudności prze-
widywania przyszłości i im bardziej wydłuża się czasowy horyzont pro-

58. §5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r. Pozostaje mi tu 
przeprosić czytelnika, że cytuję tę myśl nie po raz pierwszy, ale skłania do tego wciąż jeszcze nie 
w pełni niesatysfakcjonująca rzeczywistość gospodarcza, zwłaszcza pod względem rozwoju myśli 
strategicznej w Polsce. Jeszcze raz pragnę tu podziękować dr A. Pollokowi, Prezesowi Oddziału 
PTE w Krakowie, za wydobycie i udostępnienie tego tekstu.

59. Przed jednostronnością, „jedną drogą” przestrzega między innymi cytowany już Borut Ronćević: 
„Jednym z najważniejszych dylematów, od dawna obecnych w historii myśli społecznej i gospodarczej, 
jest pytanie, czy rozwój społeczno-gospodarczy jest wynikiem intencjonalnie podejmowanych decyzji, 
efektem ewolucji społeczeństw, czy też działania sił rynkowych. Pytanie to ma charakter uniwersalny, 
jednak odpowiedzi na nie wcale nie są uniwersalne. Nawet najlepsza analiza układu czynników spo-
łeczno-gospodarczych i programów działań publicznych przeprowadzona w przypadku jednego kraju, 
może okazać się zupełnie nieistotna w przypadku innego kraju. Należy zatem stwierdzić, że powyż-
szy dylemat nie posiada jednego rozwiązania, a konkretne plany reform prorozwojowych mają szansę 
powodzenia w zasadzie wyłącznie w odniesieniu do konkretnej konstelacji czynników społeczno-go-
spodarczych i politycznych, z myślą o których je przygotowano. Próby automatycznego przenoszenia 
gotowych instytucjonalnych rozwiązań do innych środowisk są z reguły bardzo kosztowne i mogą 
prowadzić do chronicznego braku efektywności systemowej”, op. cit., s. 181.
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gnozy, tym bardziej jesteśmy skazani na domysły i przeczucia. Ale tym 
bardziej istotne jest włączenie w możliwie najszerszym stopniu rożnych 
grup społecznych w proces myślenia strategicznego. Jest to niezbędne, 
zwłaszcza że prognozy wykazują tendencje do samospełniania lub sa-
mounicestwiania się. Według Alvina Tofflera tak rozumiany „społeczny 
futuryzm”, umożliwia osiągniecie wyższego szczebla kompetencji w kon-
struowaniu zmian, wykraczającą poza odhumanizowaną technokrację 
(mimo że demokratyczną)60. Autor ten wskazuje na potrzebę dyspono-
wania „czułym systemem wskaźników stopnia realizacji celów społecz-
nych i kulturowych, zintegrowanych ze wskaźnikami ekonomicznymi, co 
sprzyjałoby humanizacji prognozowania”61. Podkreśla, że sztuka futuro-
logii pokazuje, co jest możliwe, prawdopodobne, a polityka futurologii 
co pożądane. „Racje przemawiające za badaniem prawdopodobnych wa-
riantów przyszłości są nieodparte. Usiłowania przewidywania przyszłości 
w sposób nieunikniony zmieniają ją, choć nikt nie może znać. /…/ Mimo 
to czas obalić raz na zawsze popularny mit, ze przyszłość jest nierozpo-
znawalna. Ogólne wyobrażenie o tym, co może nastąpić jest lepsze niż 
żadne. /…/ Jeśli błędne – to i tak korzystne”62. 

Tezy i rekomendacje Alvina Toffl era nie tylko się nie zestarzały, ale prze-
ciwnie – wobec obecnego kryzysu zyskują na aktualności. Trudno w dobie 
wszechogarniającej świat niepewności zakwestionować zasadność reko-
mendacji poszerzenia koncepcji możliwych, wielorakich wersji i wizji, ma-
rzeń – obrazów potencjalnego jutra. Toffl er proponuje tworzenie na różnych 
szczeblach „ośrodków imaginacyjnych” ukierunkowanych na interdyscypli-
narne „uaktywnianie mózgów”. Uznaję, że byłoby to źródłem pomysłów, idei 
„o których technokratom się nie śniło”63. 

Dziś jak nigdy chyba wcześniej potrzebne są nowe, potężne idee utopij-
ne i antyutopijne. I trudno nie przyznać Tofflerowi racji, że żadna poje-
dyncza książka ani pojedynczy autor nie jest w stanie przedstawić wizji 
przyszłości, tym bardziej że technokratycznie zorganizowane społeczeń-
stwa na ogół nie sprzyjają wizjonerstwom. Tofflera uznaje gromadzenie 
wiarygodnych wyobrażeń o najbardziej prawdopodobnej przyszłości za 
palącą sprawę nie tylko w skali krajowej, ale także międzynarodowej. Po-
stuluje stworzenie światowego banku informacji na temat przyszłości, 
czego efektem prac takiej instytucji „byłaby nieustannie zmieniająca się 

60. A. Toffl er, Szok…, op. cit., s. 443.

61. Ibidem, s. 448.

62. Ibidem. 

63. Ibidem, s. 455.
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geografia przyszłości, bazująca na najlepszych prognozach strategii spo-
łecznego futuryzmu. 

Wciąż niestety aktualna jest teza Toffl era, że obecnie wszyscy czują się 
odcięci od możliwości wpływu na kierunki i tempo zmian. Wskazując na 
potrzebę rozwoju w przyszłości podkreśla, że to co naiwne w epoce przemy-
słowej, nie jest naiwne współcześnie. 

Wnioski

W warunkach narastającej niepewności rośnie ranga refl eksji nad przyszło-• 
ścią i podejścia strategicznego w gospodarce. W polityce gospodarczej po-
dejście takie nierzadko jest marginalizowane. 
Globalna niepewność charakterystyczna dla współczesnego świata ma • 
pierwotne źródło w dokonującym się obecnie przełomie cywilizacyjnym 
i wygasaniu cywilizacji przemysłowej.
Tradycyjne, charakterystyczne dla epoki przemysłowej narzędzia kształ-• 
towania przyszłości zawodzą i narastającej niepewności rosną trudności 
prognozowania, co sprzyja jego marginalizowaniu. Efektem tego jest tof-
fl erowski „szok przyszłości”. 
Niedostatek polityki strategicznej cechuje także Polskę, co sprzyja „błędom • 
na górze”, negatywnie wpływa na efektywność gospodarki i pogarsza wa-
runki funkcjonowania przedsiębiorstw. 
W polityce makro- i mikroekonomicznej istotne są gwarancje, że system • 
nie wymyka się spod kontroli i umożliwia wczesne identyfi kowanie nie-
prawidłowości. Gwarancje takie uwarunkowane są posiadaniem wizji przy-
szłości. Wizja taka nie może jednak powstać w sposób technokratyczny.
W warunkach niedostatku i barier podejścia strategicznego rośnie rola ba-• 
dań naukowych i dyskursu na ten temat. Dyskurs taki może stać się swego 
rodzaju narzędziem wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami i poten-
cjalną destrukcją w gospodarce i rozmaitymi dewiacjami społecznymi, 
a zarazem narzędziem umacniania pozytywnej synergii zmian. 
Tradycyjne, technokratyczne metody i model prognozowania zawodzą, po-• 
zbawione są bowiem pierwiastka społecznego i niezbędnego holizmu. 
W warunkach wszechogarniającej niepewności i niebywałej dynamiki • 
przemian barierę destrukcyjnych następstw szoku może stanowić futu-
ryzm społeczny, czyli wprzęgnięcie wszystkich szczebli władzy i rządzenia 
w prace strategiczne, co wymaga instytucjonalnej obudowy prognozowa-
nia. Wskazuje to na zasadność rozwoju ośrodków prognozowania w skali 
globalnej i swego rodzaju globalnej geografi i prognoz. 
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Polska powinna dążyć do współtworzenia tego typu sieci, gdyż pozosta-• 
wanie poza nią zagraża „ślepotą strategiczną”, a w najlepszym razie „nie-
dowidzeniem” strategicznym z groźnymi tego następstwami, co zagraża 
trwałości rozwoju.

Rozwój sieci badań prognostycznych warunkuje racjonalność podejmowa-
nych na rozmaitych szczeblach rządzenia decyzji.



77

Prof. dr hab. Krzysztof Rybiński
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 Partner w Ernst & Young

Polska wobec 
wyzwań XXI wieku1

W XXI wieku ludzkość stanie przez wieloma wyzwaniami2, których ska-
la przerasta wszystko, z czym do tej pory człowiek musiał się zmierzyć. 
Wynika to przede wszystkim z demografii, ponieważ według najnow-
szych prognoz będzie nas ponad 9,5 miliarda w 2050 roku i będziemy 
szybko się starzeli. Zdumiewające jest to, że politycy w wielu krajach 
dobrze znają listę wyzwań, ale nie robią nic lub prawie nic, żeby przy-
gotować narody, które ich wybrały do władzy, na skuteczne przezwycię-
żenie nadchodzących wyzwań. Stawiam tezę, że jeżeli nie szybko nie 
dojdzie do zmiany sposobu prowadzenie polityki w globalnej gospodar-
ce XXI wieku, to nigdy nas nie będzie 9,5 miliarda, ponieważ wcześniej 
natura uruchomi mechanizm, zapobiegający degradacji ziemi, którą 
człowiek tak znacząco przyspieszył w minionych latach. Nie wiem, czy 
będzie to ogólnoświatowa epidemia, czy katastrofy naturalne, ale wiem 
na pewno, że jeżeli nie zmienimy „technologii życia”, to w nadchodzą-
cych dekadach czekają nas dramatyczne wydarzenia, które radykalnie 
obniżą tempo, w którym przyrasta liczba ludności. 

Te wyzwania to poza demografią i szybkim starzeniem się społe-
czeństw również zmiany klimatu, które mogą spowodować gigantyczne 
migracje z „Południa” na „Północ”, braki wody pitnej w wielu częściach 
świata,  braki energii w wielu krajach, pogłębiające się obszary biedy 
i ubóstwa, nadchodzący kryzys finansów publicznych w większości kra-
jów rozwiniętych z powodu starzenia się społeczeństw, przesuwanie 
się centrum geopolitycznego świata do Azji i niezdolność globalnych 
struktur zarządczych do uwzględnienia tego faktu. 

Wiele z tych wyzwań stoi również przed Polską. Jeżeli radykalnie nie 
zmienimy stylu życia i nie zaczniemy inwestować w moce wytwórcze 

1. Tekst powstał na potrzeby Drugiej Konferencji Krakowskiej.

2. Wyzwania XXI wieku zostały obszernie omówione w książce: K. Rybiński, P. Opala, M. Hołda, 
Gordian Knots of the 21st Century, Ministry of Regional Development, Rewasz, Warsaw 2008.
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sektora energetycznego, to czekają nas braki energii elektrycznej i po-
wszechne blackouty. Po 2030 roku Polska będzie jednym z najszybciej 
starzejących się i wyludniających krajów świata, w 2050 roku będzie 
nas tylko 32 miliony, wobec 38,5 miliona dzisiaj. W ogóle o tym nie 
dyskutujemy, ale w nadchodzących dekadach w wielu regionach Polski 
pojawi się bardzo dotkliwy brak wody. W 2030 roku w systemie emery-
talnym może zabraknąć kilkudziesięciu miliardów złotych na wypłaty 
emerytur, co będzie oznaczało konieczność radykalnego obniżenia ich 
wysokości i skaże na ubóstwo miliony ówczesnych emerytów, o ile sami 
nie zgromadzą wystarczających oszczędności, aby utrzymać standard 
życia. W pobliżu 2020 roku Polska zacznie ponosić olbrzymie koszty 
polityki klimatycznej, ponieważ mamy energetykę opartą na „brudnym” 
węglu, a emitowanie CO2 stanie się niedługo bardzo kosztowne.

 Smutne jest to, że kolejne rządy i Sejmy w Polsce zupełnie nie in-
teresują te wyzwania i odkładają w czasie konieczne reformy i inwe-
stycje. Co więcej, od początku transformacji kultywujemy w Polsce 
„kulturę deficytów”, ponieważ w żadnym z lat transformacji budżet 
nie miał nadwyżki, czyli nie pojawiły się nadwyżkowe środki, które 
możnaby przeznaczyć na oszczędności na trudne czasy, lub na inwe-
stycje, które przygotowałyby kraj na nadchodzące wyzwania. Widać to 
niezwykle wyraźnie w czasach globalnego kryzysu, gdy deficyt sektora 
finansów publicznych zaplanowany na 2010 rok wyniesie około 100 
miliardów złotych, czyli 7% PKB. Oczywiście chodzimy teraz bardzo 
dumni, bo jesteśmy jedynym krajem w Europie, który uniknął recesji, 
ale sytuację opisuje dobrze następująca fraszka, którą ułożyłem po 
publikacji informacji o dziurze budżetowej:

Popularność wielka, a słupek wysoki,
Opozycji zawiść aż wychodzi bokiem,

Cała zagranica swego chyli czoła,
I tylko żałuję, że dupa wciąż goła.

Ponieważ w praktyce nie mamy budżetu zadaniowego, więc nie potrafi-
my mierzyć efektywności wydatków budżetowych, a ponad 70% wydat-
ków budżetu jest sztywnych, czyli ich ograniczenie lub zmiana struktu-
ry wymaga zmian ustawowych – co jest niesamowicie trudne w obecnej 
patowej sytuacji politycznej – trudno sobie wyobrazić głębokie cięcia 
budżetowe bez silnych negatywnych konsekwencji dla właściwego wy-
konywania podstawowych funkcji przez służby publiczne (mam na my-
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śli takie funkcje jak porządek publiczny, edukację czy ochronę granic). 
Raczej największe ryzyko będzie dotyczyło braku środków na współ-
finansowanie inwestycji ze środków unijnych lub własnych inwestycji, 
co będzie oznaczało, że Polska może być zupełnie nieprzygotowana na 
nadchodzące wyzwania. 

Oczywiście najlepszą metodą wygospodarowania środków na inwesty-
cje w przyszłość są reformy strukturalne, których symbolem jest KRUS 
oraz fakt że 80% szeroko rozumianej pomocy socjalnej w Polsce nie 
trafia do ludzi ubogich, oraz wczesny wiek emerytalny i przywileje gru-
powe utrzymywane dla szeregu zawodów jeszcze z czasów socjalizmu.  
Gdyby w Polsce istniało porozumienie dla tych reform, to wówczas pro-
blem wysokiego deficytu budżetowego zniknąłby w ciągu trzech lat. 
Co więcej, podjęcie tych reform stworzyłoby przesłanki do rozpoczęcia 
w 2011 roku – jak skończy się kryzys – „złotej polskiej dekady”. Wtedy, 
po dwuletnim okresie kryzysu, w latach 2011-2020,  mógłby nadejść naj-
lepszy okres prosperity dla polskiej gospodarki w całej jej nowożytnej 
historii, przeciętny wzrost gospodarczy w tym okresie mógłby znacznie 
przekroczyć 5%, oczywiście jeżeli globalna gospodarka wyjdzie z kry-
zysu. Zobaczmy zatem, jak może wyglądać kolejna dekada dla Polski, 
jeżeli podejmiemy trud reform.

Złota polska dekada będzie miała co najmniej cztery źródła. Po pierwsze, 
dobra demografi a, udział kreatywnego pokolenia w wieku 25-35 lat będzie 
wysoki i będzie przekraczał 8% populacji przez znaczną część dekady, 
podczas gdy u naszych sąsiadów (Czechy, Węgry) wyniesie mniej niż 7%. 
Pamiętajmy, że po 2020 roku demografi a w Polsce gwałtownie się pogor-
szy, a w 2050 roku będziemy dziewiątym najstarszym krajem świata. Ale 
kolejna dekada będzie miała jeszcze dobrą, a z punktu widzenia innowa-
cyjności i kreatywności, bardzo dobrą demografi ę. Po drugie, w ciągu kilku 
lat zlikwidujemy bariery infrastrukturalne, które silnie hamowały polski 
wzrost (autostrady, infrastruktura telekomunikacyjna, może nawet koleje), 
oczywiście za pieniądze unĳ ne, nawet jeżeli część z nich przepadnie. Poza 
tym środki unĳ ne będą przez kilka lat wzmacniały popyt krajowy, nawet 
jeżeli część z nich wydamy bez sensu (co już ma miejsce w wielu przypad-
kach). Po trzecie, w ciągu kilku lat zostanie wdrożona e-administracja, co 
powinno radykalnie obniżyć administracyjne bariery wzrostu gospodarcze-
go, o ile zostanie poprzedzone analizą i poprawą procesów w administracji 
publicznej. Po czwarte, w takim środowisku e-gospodarki ujawnią się nasze 
talenty w obszarze nauk informatycznych (wygrywamy na zmianę z Rosja-
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nami i Chińczykami wszystkie światowe konkursy) i jestem przekonany 
że w latach 2011-2020 w Polsce powstanie szereg fi rm, które będą miały 
potencjał, aby stać się globalnymi liderami w jakiejś dziedzinie związanej 
z informatyką lub Internetem, dziedzinie, która prawdopodobnie dzisiaj 
jeszcze nie istnieje, ale ją wymyślimy i sprzedamy nowe produkty i usługi 
setkom milionów ludzi na całym świecie.

Reformy drugiej generacji

Aby zwiększyć prawdopodobieństwo złotej polskiej dekady, należy poza 
reformami strukturalnymi pierwszej generacji (to te omówione powy-
żej, których symbolem jest KRUS) przeprowadzić reformy strukturalne 
drugiej generacji, czyli takie, które uwzględniają fakt, że mamy XXI 
wiek i globalną gospodarkę opartą na wiedzy. O tych reformach pisałem 
obszernie na swoim blogu: www.rybinski.eu, tutaj przytoczę tylko kilka 
z nich (w nawiasie oczekiwany skutek):

zmiana Konstytucji, każdy Polak ma konstytucyjne prawo dostępu do • 
szerokopasmowego Internetu, czas realizacji – trzy lata (błyskawicz-
na likwidacja wykluczenia cyfrowego w Polsce);
wszystkie wnioski o finansowanie badania z budżetu mają co naj-• 
mniej jedną recenzję zagraniczną, oraz recenzję internautów w for-
mule crowdsourcing (radykalny wzrost jakości badań, wzrost innowa-
cyjności);
wspólne rozliczenie podatkowe dla rodzin, w których urodzi się dziecko • 
w ciągu pięciu lat, za pierwsze dziecko waga 25%, za drugie 50%, za 
każde kolejne waga 100% (likwidacja problemu starzenia się społeczeń-
stwa);
wprowadzenie zasady, że jeżeli jakaś grupa pracowników zaproponuje • 
oszczędności w budżecie, przy jednoczesnej poprawie jakości świad-
czonych usług, to do kieszeni bierze od 1 do 5% wartości oszczędności 
w ciągu trzech lat (radykalny wzrost efektywności sektora finansów 
publicznych);
każdy urzędnik ma prawo zgłosić propozycję reformy, jeżeli zostanie • 
wykorzystana i wdrożona, ma automatyczny awans na szefa projek-
tu wdrożenia reformy i po zakończeniu projektu zostaje dyrektorem 
(pozyskiwanie dobrych pomysłów, szybki awans zdolnych i kreatyw-
nych);
likwidacja silosów ministerialnych, stworzenie sieci społecznościo-• 
wej e-urzędnik, w ramach której dzielimy się wiedzą , pomysłami 
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i planami (wzrost efektywności i innowacyjności sektora admini-
stracji publicznej);
system bodźców, w ramach których za przedterminową realizację in-• 
westycji przy utrzymaniu jakości urzędnicy nadzorujący proces otrzy-
mują wysokie bonusy (radykalne przyspieszenie inwestycji);
identyfikacja polskich sukcesów, rozszerzenie tych wzorców na inne • 
obszary; przykład: kształcimy najlepszych informatyków na świecie, 
to kształćmy ich dziesięć razy więcej i zastosujmy te same wzorce 
kształcenia w innych dziedzinach (szybka budowa potencjału inte-
lektualnego Polski);
odkorkowanie miast, urzędnicy odpowiedzialni za projekt dostają • 
bonusy za każdą minutę spadku średniego czasu dojazdu do pracy 
w mieście (wzrost potencjału rozwojowego miast i wzrost satysfakcji 
z życia mieszkańców miast);
stworzenie konta e-mailowego dla każdego Polaka imie.nazwisko.• 
pesel@email.gov.pl, w ramach którego dokonywałaby się korespon-
dencja między urzędem a obywatelem i jego firmą, eliminacja pa-
pieru w kontakcie urzędu z obywatelem (stworzenie e-gospodarki 
i e-administracji na miarę XXI wieku);
stworzenie w Polsce światowego centrum badań nad technologiami • 
czystego węgla (uniknięcie olbrzymich kosztów pakietu klimatyczne-
go, wzrost innowacyjności);
stworzenie rządowego depozytariusza wiedzy, w którym zostają • 
umieszczone wszystkie kwanty wiedzy stworzone w Polsce, raporty, 
analizy; wszystkie są otagowane i wykorzystują kanały RSS, tak że 
każdy Polak, który subskrybuje RSSy, dostaje informację, że w inte-
resującej go dziedzinie właśnie powstał nowy kwant wiedzy. Inter-
nauci głosują na zasadzie digg it, autorzy najważniejszych kwantów 
wiedzy – (ranking digg i liczba unikalnych downloadów) dostają do-
roczną nagrodę premiera w wysokości 100 tys. złotych;
odejście od rocznych budżetów na rzecz budżetu celowego, trzyletnie-• 
go (wprowadzenie planowania strategicznego do finansów państwa, 
eliminacja wydatków, które donikąd nie prowadzą, analiza realizacji 
celów, powiązanie awansów i bonusów z realizacją celów);
otwarcie GUS-u, dane są za darmo, powszechnie dostępne (powstaje • 
bardzo wiele badań, rośnie  jakość podejmowanych decyzji).

Takich działań można wdrożyć bardzo wiele, jeżeli to zrobimy, to złota 
polska dekada stanie się bardzo prawdopodobna. I jeszcze jedna uwa-
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ga. Nadchodzą wybory: samorządowe, prezydenckie i parlamentarne 
w latach 2010-2011. Wybierajmy mądrze, bo o ile w 2010 roku grupa 
wiekowa 20-39 lat będzie stanowiła 35% elektoratu (w wieku 20-100), 
o tyle udział tej grupy wiekowej spadnie drastycznie do 29% w 2020 
roku. A wówczas starzejące się społeczeństwo może preferować podział 
istniejącego ciastka, a nie podejmowanie działań, żeby ciastko szybko 
rosło. Zatem również z tych powodów, politycznych, lata 2011-2020 to 
ostatnia dekada, w której możemy dokonać skoku cywilizacyjnego. Do-
brze wykorzystajmy tę dekadę.

Jaka może być Polska w 2030 roku

Jeżeli uda nam się tak zmienić elity polityczne, żeby osiągnąć sukces 
w nadchodzącej dekadzie, to wówczas możemy sobie wyobrazić Polskę 
w 2030 roku jako nowoczesny kraj, odgrywający znaczącą i pozytywną 
rolę w świecie. Przyjrzyjmy się Polsce w 2030 roku w kilku obszarach.

Media w Polsce 2030
Nośnikiem treści będzie połączenie dzisiejszego komputera, telewizo-
ra, komórki i gazety, wszystkie media będą interaktywne i społeczno-
ściowe. Ale jeszcze większa zmiana dokona się w treściach przekazy-
wanych przez media w Polsce, niezależnie od tego, czy będzie to kanał 
profesjonalny czy społecznościowy. W godzinach synchronizacji będzie 
prawdziwy zalew informacji o odniesionych sukcesach przez polskich 
naukowców (nowe wdrożone innowacje, nagrody Nobla), przez pol-
skie firmy (nowe kontrakty zdobyte w innych krajach), przez polskich 
sportowców (będziemy wielokrotnymi mistrzami świata i olimpijskimi 
w wielu dyscyplinach, w tym w piłce nożnej). W odróżnieniu od mediów 
w 2009 roku, gdzie pierwsze kilka wiadomości zawsze dotyczy zbrodni, 
katastrof, tragedii albo kłótni w polityce, w 2030 roku będziemy inte-
resowali się przede wszystkim naszymi sukcesami. Celebrytami będą 
ludzie sukcesu, podczas gdy w 2009 roku celebryci są znani z tego, że 
są znani.

Administracja publiczna w Polsce 2030
Już w 2020 roku zostanie w całości wyeliminowany papier w kontak-
tach pomiędzy obywatelem (i jego firmą) a administracją publiczną. 
Już nikt nie będzie rozumiał dowcipu z 2009 roku, kiedy mówiono, że 
obywatel jest interfejsem białkowym pomiędzy potrzebami urzędni-
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ków. W 2030 roku każdy w momencie urodzenia ma przypisany email: 
imię.nazwisko.pesel@email.gov.pl, na który otrzymuje koresponden-
cję, do 18. roku życia rodzice mają dostęp do skrzynek swoich dzie-
ci, oraz staje się członkiem portalu społecznościowego ePolska.gov.pl,
który prowadzi administracja publiczna w celu ułatwienia życia Pola-
kom. Nie trzeba zakładać firmy, bo w portalu ePolska każdy ma z au-
tomatu założoną firmę w momencie ukończenia 18. roku życia. Pła-
cenie podatków jest wyjątkowo proste, bazy danych kojarzą natych-
miast wszystkie e-faktury (papierowych już dawno nie ma), informacje 
o ulgach, kosztach etc. i same wyliczają wysokość podatku, który jest 
pobierany z konta firmy po zaakceptowaniu przez przedstawiciela firmy 
na portalu ePolska. Te funkcje administracji publicznej, które nie zo-
stały jeszcze w pełni zautomatyzowane są zarządzane przez opiekunów 
klienta w Urzędzie Obsługi Obywatela, których premie są uzależnione 
od stopnia satysfakcji obsługiwanych przez nich Polaków. 

Firmy w Polsce 2030
W wyniku skutecznie zrealizowanej strategii rozwoju Polski w latach 
2011-2015 w Polsce powstało szereg firm, które w 2030 roku mają glo-
balny zasięg, dostarczają usług kilkuset milionom konsumentów na ca-
łym świecie. To oczywiście branża internetowa (w obszarze Semantic 
Web 5.0), gdzie polska firma jest druga pod względem kapitalizacji za-
raz po koncernie Goo-Hoo, który powstał z połączenia Google i Yahoo! 
Jesteśmy światowym liderem w zakresie świadczenia usług militarnych 
szybkiego reagowania, w czym wykorzystaliśmy doświadczenia znanej 
na świecie w 2009 roku jednostki GROM. Jesteśmy europejskim lide-
rem w zakresie świadczenia usług zdrowotnych dla starzejącej się Eu-
ropy, co udało się w wyniku rozpoczętej w 2011 roku reformie zdrowia. 
Dzisiaj trudno uwierzyć, że to nie polscy lekarze uciekają dorabiać do 
Szwecji, Danii czy Wielkiej Brytanii, tylko szwajcarscy specjaliści apli-
kują o miejsca pracy w polskich nowoczesnych szpitalach. Dwie polskie 
firmy są największymi na świecie dostawcami technologii do przetwa-
rzania węgla w energię bez efektu emisji CO2. To tylko niektóre z suk-
cesów naszych firm.

Polacy w świecie w 2030 roku
Już w 2011 roku wdrożono strategię plasowania Polaków na najważniej-
sze stanowiska w instytucjach międzynarodowych. Selekcja jest do-
konywana już na studiach, planowane są ścieżki kariery, praca i staże 
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w wielu instytucjach międzynarodowych. Ta ścieżka kariery nie zależy 
od przynależności partyjnej, dzisiaj śmiejemy się z powszechnej prak-
tyki z pierwszej dekady XXI wieku, gdy na ważne funkcje za granicą 
wysyłano niewygodnych polityków, którzy mogli „zagrozić” liderom 
politycznym w kraju. W minionych dwudziestu latach Polacy pełnili 
między innymi funkcje przewodniczącego ONZ, szefa MFW i Banku 
Światowego, prezesa Europejskiego Banku Centralnego. Ponadto to Po-
lak został szefem projektu którego celem jest stworzenie Globalnego 
Banku Centralnego.

Taka może być Polska w 2030 roku. Jeżeli tylko będziemy chcieli!!!
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Nie zmarnujmy kryzysu!

Dzisiejszy kryzys może być szansą. Przede wszystkim unaocznia nam coś, 
o czym wiedzieliśmy, ale nie zdawaliśmy sobie sprawy, że jest tak silne: 
uzmysławia, że skończyła się dotychczasowa formuła integracji europej-
skiej. Formuła wyrażana przez Ojców–Założycieli, widoczna chociażby 
w słynnym przemówieniu Schumanna z 9 maja 1950 roku, w którym 
mówił on, że głównym celem Wspólnoty Węgla i Stali jest uniknięcie 
przyszłych konfliktów w Europie. Chodziło o likwidowanie przewag na-
rodowych w podziale pracy przez określenie limitów produkcyjnych i wy-
muszenie ustępowania miejsca na rynku w sytuacji ekonomicznej przewa-
gi oraz – „odpaństwowienie”. Obecny kryzys czyni oczywistym, że ceną 
zapłaconą za ten model jest wygaszanie energii i woli ekspansji.

Tymczasem reszta świata, z uwagi na kryzys, wchodzi w różne formy 
kapitalizmu państwowego. Chiny poszukują nowej energii dla rozwoju 
w reformach własnościowych i w sferze finansów publicznych. Stany 
Zjednoczone wykorzystują zbliżenie między państwem a sektorem finan-
sowym dla wymuszenia koncentracji nakładów celem dokonania skoku 
technologicznego. Temu samemu ma służyć największy od II wojny świa-
towej budżet wojskowy, nastawiony na rozwój technologii podwójnego 
zastosowania – zbrojeniowych, a równocześnie dynamizujących w przy-
szłości gospodarkę cywilną. Europa pozostaje w tyle, bo brak jej woli 
i determinacji, a także – instytucji do sprawnego zarządzania kryzysem. 
Na możliwą degradację Unii Europejskiej (szczególnie w sytuacji gdy 
Traktat Lizboński już stracił, jak się wydaje, swoją innowacyjną dynami-
kę w sferze regulacji) wskazuje między innymi prognoza do 2025 roku, 
przygotowana przez US Intelligence Community pod kierunkiem Tho-
masa Fingara, przewodniczącego Narodowej Rady Wywiadu.

W stu procentach zgadzam się z Hilary Clinton, która w swoim wy-
stąpieniu w Parlamencie Europejskim apelowała: „Nie zmarnujmy tego 
kryzysu”. Kryzys jest dobrą okazją do naruszenia – w imię przeszłości 
– spetryfikowanych interesów wszystkich grup społecznych, a nawet – 
do naruszenia dotychczasowej, przestarzałej już, legitymizacji systemu, 
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a także – spacyfikowania klasy średniej, która okazała się nie dość inno-
wacyjna. Kryzys staje się okazją do postawienia na elity nowej generacji – 
także w sensie znajomości nowych technologii i międzynarodowej mobil-
ności, oraz – okazją do restrukturyzacji i odbudowania pozycji Zachodu 
wobec Azji. O kryzysie jako szansie piszę szeroko w swojej nowej książce 
Antropologia władzy.

Niestety jednak, obecny kryzys sprawia również, że możemy mówić 
dziś o fazie „polizbońskiej”. Bo niezależnie od tego, czy traktat zostanie 
w końcu ratyfikowany, można mówić, że zniknął impet, który stał u pod-
stawy tej – bardzo innowacyjnej – formuły radzenia sobie ze złożonością 
i sieciowością. Świat, przejściowo, wraca do odbudowywania hierarchii, 
a Unia Europejska wyraźnie się dzieli. Europejskiej „piętnastce” łatwiej 
jest bowiem sprostać wyzwaniom globalnym w ramach własnej, bardziej 
jednorodnej struktury i już bez odwoływania się do szeroko pojmowanej, 
unijnej solidarności. Zresztą już przed kryzysem właśnie Polska (na sku-
tek braku podpisu pod traktatem prezydenta Kaczyńskiego) walnie przy-
czyniła się do zatrzymania dynamiki integracji. Dziś jest to pretekstem, 
aby pogłębić podział na „starą” i „nową” Unię. Dla Polski jest to bardzo 
niebezpieczne.

Traktat Lizboński próbował opanować złożoność, jaka stała się udzia-
łem Europy po rozszerzeniu. Uznawał, że nie można zjednoczonej Eu-
ropy zredukować do hierarchii oraz jednego systemu wartości. Próbował 
wprowadzić formułę integracji, w której rośnie rola państwa (w ramach 
tak zwanego „zarządzania refleksyjnego”), a równocześnie różnicę mię-
dzy nimi można wyrazić poprzez tylko odwołanie się do całości. Czyli 
– do wspólnego kanonu takich wartości jak wolność, godność, sprawie-
dliwość – ale w poszczególnych krajach odmiennie uzasadnianego i sto-
sowanego w ramach – swoistej dla każdego kraju (z jego tożsamością 
kulturową i historią) kombinacji norm. Traktat wprowadzał bowiem dwa 
narzędzia – tzw. „ekonomię norm” i nową ontologię prawa, które pozwa-
lały poszczególnym państwom tworzyć indywidualne kombinacje pozio-
mów efektywności poszczególnych norm i sposobów obecności unijnego 
prawa. Cała ta konstrukcja (w której tożsamość Unii Europejskiej okre-
ślały nieprzekraczalne warunki brzegowe – czyli minimalne standardy 
zaczerpnięte z odmiennych, często wchodzących w kolizję systemów 
normatywnych) była niejako „zespawana” przez integrację funkcjonalną 
dotyczącą urzędników oraz – nową formułę systemu sądów.

To był niesłychanie pomysłowy model, który równocześnie wprowadzał 
elementy logiki wielowartościowej (synkretyzm zamiast dyskursywnego 
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dochodzenia do „prawdy”, nie absolutyzowanie żadnego systemu warto-
ści i traktowanie konfliktu jako zasady konstrukcyjnej, a nie cechy, którą 
trzeba i można wyeliminować) i nawiązywał do klasycznych dylematów 
zachodniej filozofii politycznej. Chodzi o dylematy w sferze aksjologii 
i władzy, które pojawiły się po nominalistycznym przełomie, uznają-
cym autonomię formy (i wielopoziomowość antynomicznej przestrzeni 
społecznej) i ogłaszającym kres tzw. „powszechników” i ontologicznego 
zakorzenienia norm moralnych. Hobbes, który w swoim „Lewiatanie” 
wyciągnął z tej sytuacji logiczne wnioski, uznał, że – nieuchronnej arbi-
tralności indywidualnych „teologii obywatelskich” będzie towarzyszyła 
równie arbitralna władza, próbująca je okiełznać. Locke proponował w tej 
sytuacji zawierzenie wolności. A wieki później Immanuel Kant sugero-
wał, iż ową anatomię zredukuje „rozum praktyczny”. Traktat Lizboński 
właśnie instytucjonalizuje narzędzia, którym ów „rozum praktyczny” 
(w skali poszczególnych państw) mógłby się posłużyć: chodzi o wspo-
mnianą wyżej „ekonomię norm” i nową ontologię prawa. 

Ale dziś nie ma już woli i zaufania potrzebnych, aby ów traktat za-
funkcjonował. I – obok kryzysu – jest to najpoważniejsze wyzwanie 
dla Polski. 

Krajom postkomunistycznym, w których po upadku Związku Sowiec-
kiego doszło do przeorientowania się na Zachód, otwarcia na globalną 
logikę i – zmiany kierunku (i typu) zależności, dziś – w związku z kryzy-
sem – grozi izolacja. Gdy kraje rozwinięte koncentrują się na dokonaniu 
skoku technologicznego (i inwestują głównie u siebie), a logika lokalna, 
przejściowo, ulega „zwinięciu”, kraje postkomunistyczne muszą odnaleźć 
wewnętrzne sprężyny wzrostu. Inaczej grozi im strukturalny regres. Bę-
dzie to trudne, bo ujednolicanie procedur narzuconych w toku pierwszej 
fazy unijnej integracji (w tym ograniczenie dyrektywy o konkurencji) 
miały znamiona „przemocy strukturalnej”. Pisałam o tym w książce Wła-
dza globalizacji. Narzucone rozwiązania, zaczerpnięte z rynków znajdują-
cych się w innej niż my fazie kapitalizmu, przeorientowały bowiem na-
sze czynniki produkcji (i popyt) na rzecz wykonywania pracy dla owych 
rynków, a nie – wewnętrznej akumulacji kapitału. Zła sekwencja reform 
(z przedwczesną – inaczej niż to robiły np. Chiny – liberalizacją rynków 
finansowych, wymienialnością i kontrowersyjną w tej fazie reformą eme-
rytalną) pozbawiły nas kontroli nad systemem banków i uzależniły od im-
portu konsumpcyjnego i kooperacyjnego, utrudniając rozwój. W tej sytu-
acji zwijanie się globalizacji może doprowadzić do sytuacji, gdy względną 
równowagę będziemy mogli osiągnąć tylko na niższym poziomie jeszcze 
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mniej nasyconym nowoczesną techniką i jeszcze mniej zdolnym do spo-
żytkowania potencjału wiedzy (i aspiracji) tkwiących w społeczeństwie. 
Skutkiem może być nowa fala migracji za pracą i dalsze obniżenie stan-
dardów edukacyjnych.

Zapobieżenie temu scenariuszowi i zagrożeniom, jakie rodzi kryzys 
i – przerwany – impet integracji w ramach Unii Europejskiej, to najpo-
ważniejsze wyzwanie na najbliższe lata. I dla elit politycznych, i – świata 
biznesu, nauki, i – samorządów.  



Część III

Przeszłość 
i przyszłość Krakowa 
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Jak wykorzystać 
potencjał Krakowa 
dla budowania jego 

metropolitarnej 
pozycji w XXI wieku?

Źródła metropolitarności Krakowa tkwią w jego historii, pełnionych 
funkcjach oraz związanych z nimi relacjach z otoczeniem. W XIX wieku 
Kraków był prowincjonalnym, małym miastem. Zachował jednak swoją 
symbolikę (świętości, polskości), tradycje oraz wartość kulturową dzie-
dzictwa. Dzięki temu był miastem integrującym Polaków, o dużej sile 
i zasięgu relacji przestrzennych. Cechy te spowodowały, że w okresie za-
borów, mimo peryferyjności swojego położenia oraz pozbawienia znaczą-
cych funkcji administracyjnych i gospodarczych, zachował on ponadre-
gionalną, międzynarodową siłę oddziaływania. Po odzyskaniu niepod-
ległości w 1918 roku, Kraków był kreowany na stolicę kresów południo-
wo-zachodnich, z dominującymi funkcjami kulturalnymi i naukowymi 
(Purchla, 1998, s. 49-50). Cechował go wówczas wielofunkcyjny rozwój; 
czytelna była przy tym także jego rola cywilizacyjna dla rozległych są-
siadujących z nim regionów. Ponownie więc skala oddziaływania, jako 
pochodna tradycyjnych i nowych funkcji, przesądzała o metropolitarnym 
charakterze miasta. Po drugiej wojnie światowej centralizacja państwa 
spowodowała ograniczenie relacji zewnętrznych Krakowa i osłabienie 
czynników kształtujących jego metropolitarność – pozbawienie wielu 
funkcji, deprecjonowanie części symbolicznych wartości dziedzictwa, 
odcięcie administracyjne od zaplecza regionalnego, które stało się szcze-
gólnie widoczne po 1975 roku 

1. Czynniki przesądzające o sile i charakterze oddziały-
wania metropolii

Współczesna metropolia to coś więcej niż duże miasto wraz ze swoim 
otoczeniem. To przede wszystkim potencjał skupionych w niej organiza-
cji – publicznych, komercyjnych i społecznych, który dzięki synergii wza-
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jemnych relacji multiplikuje się. Przeobraża jakościowo samą metropolię 
oraz powoduje, że zasięg jej oddziaływania znacząco przekracza skalę 
regionalną i krajową. O statusie metropolii przesądza jej wielowymiaro-
wa atrakcyjność w relacjach międzynarodowych. Jest ona uzależniona od 
jakości i innowacyjności prowadzonych w metropolii aktywności, a także 
unikatowość posiadanych cech. 

Jednak samo zwiększenie skali oddziaływania, przekładające się na efek-
ty gospodarcze oraz prestiż metropolii, nie jest wystarczającym powodem 
dla podejmowania wysiłku wspierania jego rozwoju. Metropolie można 
porównać do „przerzutki w rowerze”, dzięki której stosunkowo niewielka 
siła jest potrzebna do poruszenia dużego koła roweru wspinającego się na 
wzniesienie. Funkcjonują one bowiem jednocześnie w dwóch obiegach, 
w dwóch płaszczyznach oddziaływań: międzynarodowych i regionalnych 
(+ krajowych). Wysoka jakość, kreatywność, innowacyjność, unikatowość 
– przesądzają o wejściu do sieci międzynarodowych relacji i konkurencyj-
ności w skali ponadnarodowej. Uczestniczenie w tej sieci pozwala z kolei 
na jakościową zmianę relacji metropolii z jej bliskim otoczeniem prze-
strzennym – społecznym i gospodarczym. W wyniku bezpośredniego od-
działywania metropolii następuje jakościowa zmiana regionu. Powraca-
jąc do metafory „przerzutki rowerowej”, można zauważyć, że pozostając 
w orbicie kontaktów międzynarodowych i dążąc do zachowania własnych 
przewag konkurencyjnych, metropolia musi się przeobrażać, inwestować, 
wzmacniać swój potencjał, swoją siłę. To powoduje, że obszary powiązane 
z nią bliskimi relacjami, a często też bezpośrednio ją zasilające, uzyskują 
niedużym nakładem siły dostęp i możliwość korzystania z najnowszych 
osiągnięć światowej nauki, techniki, systemów informacji i uzyskują tym 
samym silny bodziec i szansę do własnego przekształcania się, do przy-
spieszonego rozwoju. Pozostając w bezpośrednich relacjach z metropolią, 
która reprezentuje standardy światowe, mogą budować własną konkuren-
cyjność, wykorzystując bezpośredni dostęp do najnowszej wiedzy, inno-
wacji oraz wysokiej jakości usług świadczonych przez metropolię, a także 
sieci powiązań, w których funkcjonuje metropolia. 

Wzajemne sprzężenie w metropolii dwóch płaszczyzn relacji: między-
narodowych i regionalnych/krajowych jest szczególnie widoczne w przy-
padku szkolnictwa wyższego oraz nauki i technologii, które są najbardziej 
charakterystycznym typem działalności metropolitarnej. J. Goddard i J. 
Puukka (2008, s. 22) podkreślają, że szkoły wyższe i jednostki naukowe 
chcąc zaistnieć w skali międzynarodowej, w skali globalnej muszą inwe-
stować w nowoczesną infrastrukturę badawczą i dydaktyczną oraz przy-
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ciągnąć i zatrzymać najlepszych naukowców, nauczycieli i akademickich 
liderów. Tylko wtedy mogą świadczyć usługi edukacyjne i badawcze w skali 
globalnej. Jednocześnie regiony także potrzebują przyciągnięcia inwestycji 
gospodarki opartej na wiedzy, wsparcia wejścia fi rm regionalnych na glo-
balny rynek oraz przyciągnięcia i zatrzymania w społeczności regionalnej 
najbardziej kreatywnych ludzi. Tak więc cele uczelni, które mogą funkcjo-
nować na globalnym rynku badań i edukacji, są zbieżne z celami rozwojo-
wymi regionów, które mają ambicje rozwoju nowoczesnej gospodarki.

Warto zauważyć, że w sieci globalnej dominującym typem relacji jest 
konkurowanie, które wymaga przemyślanej strategii i dużych nakładów. 
Mogliśmy to w ostatnich dwóch latach obserwować przy okazji batalii 
o lokalizację we Wrocławiu siedziby Europejskiego Instytutu Technolo-
gicznego (EIT), czy też zabiegów krajów środkowej Europy o pozyska-
nie dużych inwestycji przemysłowych. W sieci regionalnej dominują na-
tomiast relacje współpracy, wzajemnego uzupełniania ofert. Istotne są 
więzi o charakterze funkcjonalnym. Na przykładzie funkcji naukowych 
dobitnie widać, że metropolie jako ośrodki sieci globalnej wpływają na 
rozwój gospodarczy, społeczny i kulturowy regionu. Silna metropolia bu-
duje siłę regionu. Jednocześnie siła metropolii jest po części pochodną 
potencjału regionu i charakteru relacji wewnątrzregionalnych. 

2. Co osłabia metropolitarność Krakowa?

Można zauważyć, że współcześnie metropolitarność Krakowa osłabiają za-
równo czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne. W pierwszej grupie istot-
na jest zwłaszcza wciąż silna centralizacja władzy publicznej, a zwłaszcza 
dysponowanie funduszami przeznaczanymi na przedsięwzięcia rozwojowe, 
połączone z upolitycznieniem decyzji. Dotkliwą barierą jest brak rozwią-
zań prawnych określających ustrój ośrodków metropolitarnych. Wciąż silne 
jest resortowe zarządzanie wieloma sektorami usług istotnych dla rozwoju 
metropolii. Istotnym ograniczeniem rozwoju metropolii jest administracyj-
ne odcięcie potencjalnych metropolii od dużych regionów ich oddziaływa-
nia, co potęguje trudność rozwoju funkcji metropolitarnych. W rezultacie 
w Polsce rozwĳ a się sieć dużych miast o znaczeniu regionalnym, a w odnie-
sieniu do niektórych funkcji czasem także krajowym, przy jednoczesnym 
wzmacnianiu funkcji metropolitarnych miasta stołecznego.

Głównym czynnikiem wewnętrznym osłabiającym rozwój Krakowa 
jako metropolii jest brak synergii działań wewnątrzmiejskich i wewnątrz-
regionalnych. Rozbieżne koncepcje tworzą napięcia i uniemożliwiają wy-
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korzystanie atutów. Istnieje też pewna niewspółmierność rozwoju relacji 
globalnych i regionalnych. Gdy przyjrzymy się np. Uniwersytetowi Ja-
giellońskiemu, który wraz z innymi silnymi uczelniami Krakowa stanowi 
największy potencjał rozwoju funkcji metropolitarnych, zauważymy dużą 
aktywność w relacjach międzynarodowych i ogólnopolskich – szczegól-
nie w odniesieniu do działalności naukowej, przy jednoczesnym braku 
systematycznych tego typu oddziaływań regionalnych. Po części jest to 
pochodna centralizacji i sformalizowania zarządzania nauką, a zwłaszcza 
szkolnictwem wyższym – np. istnienie centralnej listy kierunków bardzo 
utrudnia proponowanie kierunków studiów dostosowanych do potrzeb 
rozwoju regionu, brak możliwości budowy regionalnych sieci edukacyj-
nych, ograniczenie swobody budowania więzi z otoczeniem gospodar-
czym i społecznym w procesie badań i kształcenia. 

Inny aspekt wspomnianego powyżej braku synergii dotyczy rozbież-
ności celów działań organizacji gospodarczych i społecznych oraz władz 
lokalnych i regionalnych. Nauka i szkolnictwo wyższe to obok kultury, 
a zwłaszcza dziedzictwa kulturowego, znak rozpoznawczy, marka Kra-
kowa i województwa. Widzimy na tym polu dużą aktywność środowiska, 
któremu towarzyszy niewspółmierne wsparcie ze strony władz miejskich, 
zwłaszcza w odniesieniu do nauki i szkolnictwa wyższego. Przykładem 
zbieżności celów i działań w tym obszarze jest Wrocław. Brak umiejęt-
ności, a może chęci budowania konsensusu wokół pryncypiów rozwo-
ju regionu, nadrzędność „małych” interesów politycznych nad dobrem 
rozwoju regionu i Krakowa, generalnie niska skłonność do współpracy, 
sugeruje niski poziom społecznej odpowiedzialności organizacji i władz 
publicznych i skłania do niskiej oceny jakości kapitału społecznego. 
Śledząc aktywność dużych polskich miast, konkurujących ze sobą 

o status metropolii, warto też zauważyć stosunkowo niską innowacyjność 
projektów lub słabe komunikowanie tej innowacyjności i otwartości na 
innowacje. Kraków często postrzegany jest jako miasto konserwatywne 
i zamknięte, cechujące się biernością, czekające, że zostanie wskazane, 
wybrane – ze względu na swoją atrakcyjność. W tym samym czasie inne 
miasta walczą, wychodzą z nowymi pomysłami podnoszącymi rangę 
i skalę przestrzenną ich oddziaływań. To jest szczególnie zauważalne 
przy porównywaniu Krakowa z Wrocławiem czy Poznaniem.

Wreszcie ostatnia kwestia, nieco wstydliwa, związana z „kupczeniem” 
symbolicznością Krakowa, jego atrakcyjnością turystyczną, a po części 
także kulturalną i edukacyjną. Umasowienie turystyki, rozbudowa tanich 
usług dla turystów (którym obojętne jest gdzie piją, byle byłaby dobra za-
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bawa), zamiana zwłaszcza Rynku Głównego w stałe targowisko, jarmark 
z ciągłymi występami współczesnych kuglarzy, masowe imprezy w naj-
bardziej „świętych” dla Polaków miejscach – powodują rozwój i przeno-
szenie do potencjalnej metropolii i regionu wzorów, które nic nie mają 
wspólnego z wysoką jakością i innowacyjnością. Niszczą unikatowość 
i konkurencyjność turystyczną, nie przyczyniając się jednocześnie do 
rozwoju miasta. Wydaje się, że w ostatnich latach została zachwiana 
tradycyjna wielofunkcyjność Krakowa, związana ze zrównoważonym 
rozwojem różnych działalności gospodarczych, na rzecz nadmiernego, 
chaotycznego rozrostu funkcji turystycznej. To przypomina groźne zja-
wisko nadmiernego rozwoju przemysłu metalurgicznego w okresie lat 
60. i 70. XX wieku.

3. Co sprawia, że Kraków ma szanse 
rozwoju metropolitarnego?

O metropolitarnym charakterze miasta decyduje przede wszystkim siła 
i zasięg jego oddziaływania, który jest pochodną: różnorodności, otwarto-
ści (w tym innowacyjności) i unikatowości, odnoszących się do charakteru 
usług – zwłaszcza usług rzadkich, wyspecjalizowanych, oraz do wielokul-
turowości, a także symboliczności i duchowości. Gdy mówimy o Krakowie 
jako ośrodku cywilizacji europejskiej, nie sposób nie zauważyć, że jego fe-
nomen polega między innymi na tym, że będąc symbolem polskości ma on 
silne, wielokulturowe korzenie. Od początku rozwoju miasta przenikały się 
tu i zmieniały różne wpływy – dziś stanowiące jego dziedzictwo kulturo-
we, odzwierciedlone w układzie urbanistycznym, zabytkowych obiektach, 
zbiorach muzeów, osiągnięciach naukowych, dziełach literatury i sztuki, 
historycznych wydarzeniach, więziach społecznych. Ta wielokulturowa 
przeszłość Krakowa jest jednym z istotnych czynników jego współczesnej 
atrakcyjności i szans rozwoju.

Warunkiem brzegowym rozwoju współczesnych metropolii jest do-
stępność komunikacyjna, dla której szczególne znaczenie ma obecnie 
dostępność autostradowa oraz połączenia lotnicze. Kraków, w stosunku 
do innych polskich miast, cechuje się dobrą dostępnością. Gorzej wy-
pada, gdy analizujemy sprawność zarządzania miastem oraz relacjami 
z otoczeniem. Szczególnie ostatnia z tych cech obfituje w przykłady 
rozbieżnych koncepcji różnych aktorów – głównie jednostek samorządu 
terytorialnego, oraz braku gotowości do poszukiwania rozwiązań dla 
dobra wspólnego. 
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W 1998 roku J. Purchla i J. Sepioł (1998, s. 32), postulując ponad dzie-
sięć lat temu dążenie do wspierania rozwoju w Polsce kilku metropolii
o komplementarnych funkcjach, widzieli Kraków jako największy niespo-
łeczny ośrodek naukowy i kulturalny w Europie Środkowej. Wydaje się, że 
to się powoli staje – krakowski ośrodek naukowy bardzo dobrze się rozwi-
ja. Uniwersytet Jagielloński jest od kilku lat najwyżej z polskich uczelni 
oceniany w rankingach międzynarodowych i krajowych, jest najbardziej 
umiędzynarodowioną polską uczelnią; bardzo dobrą pozycję osiąga tak-
że Akademia Górniczo-Hutnicza. W 2009 roku pojawiła się propozycja 
zlokalizowania w Krakowie Narodowego Centrum Nauki – agencji finan-
sującej badania podstawowe. Imponująco rozwija się funkcja kulturalna 
Krakowa. Od kilku lat można zauważyć konsekwentne dążenie różnych 
podmiotów do koncentrowania tu wielu bardzo ciekawych, oryginalnych 
przedsięwzięć. Można mówić o rozwoju przemysłu festiwalowego (głów-
nie muzycznego i filmowego) o ambitnej ofercie artystycznej, przyciąga-
jącej widzów z całego kraju i z zagranicy. Rośnie atrakcyjność propozycji 
muzeów i instytucji wystawienniczych oraz widowisk plenerowych. Suk-
cesem stało się niewątpliwie wybudowanie gmachu opery. Fenomenem 
jest rozwój niszowych ofert kulturalnych krakowskich pubów, które są 
miejscem umożliwiającym pierwszy start wielu młodych twórców. 

Wszystkie te aktywności zarówno organizacji publicznych (samo-
rządu miejskiego i wojewódzkiego, a także zlokalizowanych w Krako-
wie narodowych instytucji kultury), jak i pozarządowych i sektora ko-
mercyjnego składają się na metropolitarną ofertę kulturalną Krakowa. 
Oferty różnych podmiotów są w dużej mierze komplementarne, dzięki 
czemu powstaje dobry efekt, mimo iż oprócz Krakowskiego Biura Fe-
stiwalowego nie ma żadnego podmiotu koordynującego te działania. 
Dotkliwy jest natomiast brak zarządzania tworzeniem w obszarze me-
tropolitarnym Krakowa, konkurencyjnej w skali międzynarodowej ofer-
ty naukowej i usług szkolnictwa wyższego lub chociażby skoordynowa-
nego wspierania podejmowanych działań w tym zakresie. Pojawia się 
dużo drobnych, konkurujących ze sobą inicjatyw. Potencjał środowiska 
jest ogromny, ale rozproszony. Każda uczelnia rozwija własne kontakty 
międzynarodowe. Wydaje się, że błędem jest brak wspólnych działań 
– poczynając od wspólnego wykorzystywania nowoczesnej infrastruk-
tury badawczej i dydaktycznej w Krakowie i województwie, poprzez 
budowanie środowiskowych przedsięwzięć naukowych i dydaktycznych, 
rozwinięcie współpracy z biznesem, aż po zacieśnienie związków ze ślą-
skim środowiskiem naukowym i dydaktycznym. Warto tu podkreślić, 
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że duża część bazy naukowej, a zwłaszcza dydaktycznej Krakowa i re-
gionu została wybudowana w ostatnich kilkunastu latach. Cechuje się 
ona bardzo dobrym stanem technicznym i stwarza tym samym warunki 
tworzenia nowoczesnej oferty dydaktyczno-naukowej, zwłaszcza na po-
ziomie studiów III stopnia. Umożliwia także wykreowanie nowoczesnej 
oferty – dla osób posiadających wyższe wykształcenie oraz poważne 
doświadczenia zawodowe, chcących się rozwijać lub przekwalifikować 
– odpowiadającej na wyzwania gospodarki bazującej na ludziach twór-
czych i kreatywnych, stale rozwijających swoje kompetencje. Innowacyj-
ność oraz otwarcie na szeroką współpracę dawałyby szansę na stworze-
nie dużego w skali europejskiej potencjału badawczego i dydaktycznego 
oraz podniosłoby konkurencyjność metropolii krakowskiej lub śląsko-
krakowskiej w skali międzynarodowej.

Zakończenie

Autorka ma nadzieję, że przedstawione tu refleksje nad ograniczeniami 
i szansami rozwoju Krakowa jako metropolii XXI wieku, pobudzą szerszą 
dyskusję na ten temat. Nawiązując do tez postawionych przez prof. An-
toniego Kuklińskiego, pomysłodawcy krakowskiej konferencji „Polska wo-
bec wyzwań cywilizacji XXI wieku” i odnosząc je do problematyki przy-
szłości Krakowa jako ośrodka cywilizacji europejskiej, warto zastanowić 
się zwłaszcza nad odpowiedziami na następujące pytania:
1. Co dziś jest wyznacznikiem bycia przez Kraków ośrodkiem cywiliza-

cji europejskiej?
2. Jak wykorzystać potencjał wielokulturowego rozwoju dla budowania 

metropolitarnej pozycji Krakowa XXI wieku?
3. Co to znaczy dla Krakowa „włączyć się do dialogu cywilizacji”?
4. Na ile doświadczenia wielokulturowego rozwoju, w europejskim 

i chrześcijańskim kręgu cywilizacyjnym, mogą być pomocne w bu-
dowaniu pozycji Krakowa i Małopolski w świecie wielokulturowym 
i wielocywilizacyjnym?

5. Jak pokonać ewidentną słabość kapitału społecznego Krakowa i Ma-
łopolski, przejawiającą się niskim stopniem zaufania społecznego 
i brakiem skłonności do współpracy, oraz związaną z tym niską, roz-
proszoną innowacyjnością, która stanowi dziś główną barierę rozwoju 
metropolitarnego Krakowa?
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metropolitarny

Krakowa
1. Metropolie i metropolizacja

Metropolizacja jest jednym z najważniejszych wyznaczników współczesne-
go modelu rozwoju. Większość wielkich miast krajów wysoko rozwiniętych 
i niektóre z wielkich miast krajów rozwĳ ających się stało się ośrodkami nowo-
czesnej, wysoko wydajnej gospodarki o dominacji usług – w tym naukowych, 
doradczych, fi nansowych, publikacyjnych i medialnych. Ośrodki te są sie-
dzibami zarządów globalnych korporacji, stając się centrami podejmowania 
decyzji o zasięgu międzynarodowym, często ogólnoświatowym. Są to jedno-
cześnie miejsca, w których rodzą się nie tylko innowacje technologiczne, ale 
także nowe wzorce kulturowe, style życia i wartości. Metropolie są dobrze 
skomunikowane ze światem. Ich zasoby kulturowe powodują, iż są atrakcyj-
nymi miejscami odwiedzin, przyciągając turystów z całego niemal świata, 
w tym szczególnie turystów „biznesowych”.

Metropolie są centrami wymiany dóbr, kapitału i idei. Wymiana ta doko-
nuje się głównie w światowej sieci metropolitarnej. W sieci tej krążą także 
przedstawicie „klasy metropolitarnej” – wysoko wykwalifi kowanych mene-
dżerów fi nansów, uczonych, twórców kultury i mediów. Przedmiotem wy-
miany są zasoby wysokiej jakości, co powoduje, iż wymiana ta jest znacznie 
bardziej intensywna między poszczególnymi ośrodkami metropolitarnymi, 
niż między nimi a ich zapleczem regionalnym. W rezultacie, różnice teryto-
rialne w większości krajów rosną, bowiem metropolie – koncentrując sektory 
o wysokim tempie wzrostu – rozwĳ ają się szybciej, niż większość obszarów 
pozametropolitarnych.

Sektorem o szczególnym znaczeniu są usługi wiedzy oraz zaawansowany 
technologicznie przemysł. W Europie największa koncentracja tych dziedzin 
ma miejsce w rdzeniu kontynentu („niebieski banan” czy – ostatnio „Penta-
gon”), a poza nim w ośrodkach metropolitarnych, głównie zaś w stolicach 
państw europejskich. 

W procesie metropolizacji obserwuje się jednocześnie przechodnie od spe-
cjalizacji sektorowej do specjalizacji funkcji. Największe miasta specjalizują 
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się w tzw. Advanced Producer Services (czyli usługach biznesowych i pro-
fesjonalnych, fi nansowych, ubezpieczeniowych, pośrednictwie nieruchomo-
ści), które są podejmowane w różnych sektorach. Dochodzi także do często 
zaskakującej specjalizacji w usługach miast nienajwiększych, które w ten spo-
sób wstępują na drogę metropolizacji – np. Charlotte w Północnej Karolinie 
stała się drugim po Nowym Jorku centrum fi nansowym USA.

Obecnie jednym z najważniejszych czynników rozwoju współczesnego wiel-
kiego miasta o znaczeniu globalnym, albo przynajmniej ponadnarodowym – 
metropolii – jest „przemysł kultury”. Jest to ta dziedzina gospodarki, która roz-
wĳ a się w miastach o największej zdolności adaptacyjnej – i która jest jednym 
z często obecnie reprezentowanych nurtów ekonomicznych badań nad mia-
stem (Scott, 2000; także Montgomery, 2007). Produkcja fi lmów, wytwarzanie 
płyt, działalność multimedialna, wytwarzanie stylowych mebli i najwyższej 
jakości ubrań oraz biżuterii to kierunki specjalizacji wielu miast świata. 

Metropolie, będąc atrakcyjnymi lokalizacjami biznesu i stwarzając dobre 
warunki życia, przyciągają nowych mieszkańców. Wzrostowi liczby ludności 
towarzyszy powiększanie się terytorium metropolii, głównie w wyniku sub-
urbanizacji – nie tylko mieszkań, ale i usług. Wydłużeniu ulegają dojazdy 
do pracy, placówek handlowych i kulturalnych. Rozbudowywane są sieci in-
frastruktury komunalnej: energetyczne, wodno-kanalizacyjne. Gospodarka 
odpadami obejmuje coraz to większe obszary. Wymaga to nowego sposobu 
zarządzania coraz większymi i coraz bardziej złożonymi organizmami miej-
skimi i poszerzającym się ich bezpośrednim zapleczem.

Szczególnym przypadkiem rozwoju metropolii jest powstawanie megalo-
polis – ciągu wysoce zurbanizowanych terenów, w skład którego wchodzi 
kilka ośrodków metropolitarnych. Przykłady megalopolis to m.in. – zachodni 
Taiwan, delta rzeki Yangtze, północno-wschodnie wybrzeże USA (BosWash 
Corridor), ciąg Tokyo-Nagoya-Osaka. 

Proces metropolizacji jest szczególnie widoczny w krajach, które relatyw-
nie niedawno włączyły się w obieg gospodarki globalnej – w tym w krajach 
postsocjalistycznych. Wśród europejskich krajów byłego bloku wschodniego 
Polska znajduje się w relatywnie korzystnej sytuacji, bowiem nie tylko jedno 
(jak w pozostałych krajach tej grupy), ale kilka miast zaznacza swoją obecność 
na mapie Europy. Polskie dokumenty strategiczne w coraz większym stopniu 
odnotowują rosnące znaczenie ośrodków metropolitarnych w rozwoju kraju 
i w umacnianiu jego powiązań z układem międzynarodowym.

Jak wynika z przeprowadzonych porównań (Smętkowski, Jałowiecki, Go-
rzelak, 2008), Warszawa jest jedynym polskim miastem, które można nazwać 
wykształconą metropolią, choć – w skali międzynarodowej – relatywnie ni-



Potencjał metropolitarny Krakowa

101

skiego rzędu. Poza Warszawą dość dobrze rozwinięte funkcje metropolitarne 
demonstrują miasta ponad 500-tysięczne – Poznań, Wrocław, Kraków, Trój-
miasto, a także Konurbacja Śląska oraz Łódź. Pozostałe polskie miasta, znacz-
nie mniejsze ludnościowo, nie wykształciły funkcji metropolitarnych. Relacje 
te obrazują m.in. następujące zestawienie sporządzone przez zespół Globaliza-
tion and World Cities Study Group, wg danych z 2008 roku (GaWC, 2008):

Alpha World Cities ++• : Londyn, Nowy Jork;
Alpha World Cities +• : Hong Kong, Paryż, Singapur, Sydney, Tokio, Szan-
ghaj, Pekin;
Alpha World Cities:•  Mediolan, Madryd, Seul, Moskwa, Bruksela, Toron-
to, Mumbai, Buenos Aires, Kuala Lumpur;
Alpha World Cities –:•  Warszawa, Dżakarta, São Paulo, Zurich, Mexico 
City, Dublin, Amsterdam, Bangkok, Taipei, Rzym, Stambuł, Lizbona, 
Chicago, Frankfurt, Sztokholm, Wiedeń, Budapeszt, Ateny, Praga, Cara-
cas, Auckland, Santiago.

Zestawienie to premiuje gospodarcze znaczneie miast, choć ich potencjał kul-
turalny i  polityczny jest także brany pod uwagę. Wśród kilku kategorii ośrod-
ków metropolitarnych (4 Alfa World Cities, 3 Beta World Cities, 3 Gamma 
World Cities i dwie grupy High Suffi ciency i Suffi ciency) poza Warszawą nie 
występuje żadne polskie miasto, a Kraków i Poznań są wymienione w ostatniej 
grupie jako miasta o „wystarczająco” rozbudowanej sieci usług produkcyjnych 
i najsilniejszych powiązaniach sieciowych – dwóch najważniejszych mierników 
metropolizacji przyjmowanych w opracowaniach GaWC.

W Polsce jedna z „metropolitarnych” hierarchii największych miast zosta-
ła sporządzona na postawie kilku kryteriów (tabela 1).

Tabela 1. Wskaźniki wybranych aspektów metropolitarności dużych ośrodków miejskich w Polsce

Dziedzina Wskaźnik
Funkcje kontrolne i zarządcze Przychody fi rm z listy 500 tygodnika „Polityka” w 2007 r. 

Potencjał akademicki Liczba studentów w roku akademickim 2006/2007

Potencjał kulturalny Liczba miejsc w kinach w 2006 r.

Atrakcyjność zewnętrzna Korzystający z noclegów w 2006 r. 

Dostępność transportowa Liczba pasażerów w porcie lotniczym w 2006 r.

Źródło: Smętkowski, Jałowiecki, Gorzelak, 2008.

Dostępne wskaźniki, zaproponowane do pomiaru jakościowego wymiaru 
metropolitarności, są w dużej mierze niedoskonałe. Opracowanie lepsze-
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go zestawu wymagałoby przeprowadzenia szerokich badań pozwalających 
przedstawić specyfi kę procesów metropolizacji w poszczególnych ośrodkach 
miejskich, co mogłoby w efekcie prowadzić do lepszego pomiaru tych proce-
sów. Nie należy jednak oczekiwać, że otrzymane klasy ośrodków miejskich 
znacząco różniłyby się od otrzymanych uporządkowań (tabela 2). 

Warszawa we wszystkich analizowanych wskaźnikach znajduje się na 
pierwszym miejscu, pozostawiając dość daleko w tyle inne miasta. Pozycja 
Warszawy umacnia się od początku transformacji, toteż „oddala” się ona co-
raz bardziej od pozostałych sześciu potencjalnych metropolii. 

Poznań ze średnią rangą 2,7 zajmuje drugą pozycję w przypadku czterech 
wskaźników: wartości dodanej na mieszkańca, wartości środków trwałych, 
liczbie pracujących i inwestycjach fi rm. Stosunkowo niższe wskaźniki osiąga 
Poznań jeżeli chodzi o dochody gmin (czwarte miejsce) i inwestycje gmin 
(szóste miejsce). Jest to sytuacja z punktu widzenia szans rozwojowych nie-
korzystna, chociaż dane te obejmują okres jedynie dwóch lat.

Wrocław zajmuje trzecie miejsce z rangą 3,1. Lepszą pozycję w porówna-
niu z Poznaniem ma w przypadku dochodów gmin, liczby podmiotów go-
spodarczych oraz cechuje się stałym, chociaż niewielkim, dodatnim saldem 
migracji (wraz z Warszawą zajmuje pierwsze miejsce). 

Na czwartej pozycji znajduje się Kraków (3,8), który ma wyższą rangę od 
średniej w przypadku dochodów gmin i aktywności zawodowej oraz migra-
cji. Na piątym miejscu znalazło się Trójmiasto (4,2), które lepsze pozycje od 
średniej rangi osiąga w przypadku wynagrodzeń osób pracujących (drugie 
miejsce), wartości dodanej, wartości środków trwałych i inwestycji gmin.

Szóste miejsce (średnia ranga 5,8) zajmuje Konurbacja Śląska, a ostatnie 
miejsce w kategorii potencjalnych metropolii zajmuje Łódź (średnia ranga 6,5), 
która wysoką drugą pozycję zajmuje jedynie w przypadku inwestycji gmin.

Tabela 2. Klasyfi kacja ważniejszych ośrodków miejskich w Polsce
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Ośrodki metropolitarne
1 Warszawa 1 702,1 A A 6 6 6 6 A
2 Poznań 565,0 B A 5 5 5 5 C
3 Wrocław 634,6 B A 4 5 5 5 C
4 Kraków 756,3 B A 4 5 5 6 B
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5 Trójmiasto 748,1 B A 4 5 5 5 C
6 Konurbacja Śląska 1 990,8 A A 5 5 6 5 C
7 Łódź 760,3 B A 3 5 5 4 D

Ośrodki regionalne – klasa A
1 Lublin 353,5 C+++ B 2 5 3 4
2 Szczecin 409,1 C+++ B 1 4 4 5 D
3 Toruń 207,2 C++ B 3 3 4 4

Ośrodki regionalne – klasa B
1 Białystok 294,8 C+++ C 1 4 3 4
2 Bielsko-Biała 176,5 C+ C 4 2 3 3
3 Bydgoszcz 363,5 C+++ C 1 4 4 3 D
4 Częstochowa 245,0 C++ C 2 3 3 4
5 Kielce 207,2 C++ C 2 4 3 3
6 Rzeszów 163,5 C+ C 2 4 3 3 D
7 Olsztyn 174,9 C+ C 1 4 2 4

Źródło: Smętkowski, Jałowiecki, Gorzelak, 2008.

2. Jaki jest świat? – i teoretyczne uzasadnienia jego 
przeciwstawnych obrazów

Metropolizacja jest niewątpliwie jednym z przejawów globalizacji, a nawet 
więcej – jednym z jej czynników konstytutywnych. Stąd też refl eksja nad 
naturą „świata” jest istotną przesłanką do określenia roli, jaką metropolie od-
grywają w globalnym systemie.

W ciągu ostatnich czterech lat pojawiły się dwie książki dające przeciw-
stawne obrazy świata. T. L. Friedman (2005, wyd. polskie 2006) w sławnej 
książce twierdzi, ze „świat jest płaski”. Z każdego miejsca na świecie „widać” 
jego resztę – miejsca te są podobne, łatwo do nich dotrzeć, wszędzie otrzymu-
jemy ten sam ładunek informacyjny, występują w nich podobne style życia, 
wszystkie te miejsca są penetrowane przez ten sam mobilny kapitał, a Clay 
świat jest opleciony siecią informatyczną, w której krążą informacje, w tym 
najważniejszy ich rodzaj: te, które niosą decyzje gospodarcze i fi nansowe.

Trzy lata po pracy T. L. Friedmana ukazała się książka R. Floridy (2008), 
głosząca tezę, iż świat nie tylko nie jest płaski, ale wręcz „iglicowaty” (spiky). 
Florida, odwołując się do własnych, znanych koncepcji „klasy twórczej” oraz 
jej roli w rozwoju, szczególnie w rozwoju miast, wskazuje, że tylko niektóre 
miejsca na świecie koncentrują działalność gospodarczą, w tym szczególnie 
tworzenie innowacji. Obrazuje na mapach1 znane przeciwstawienie miasta 
wielkiego (megacity) i miasta światowego (global city), słusznie wskazując, iż 

1. Zob. www.WhosYourCity.com
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nie każde wielkie miasto jest miastem o globalnym znaczeniu – to ostat-
nie musi mieć określone cechy jakościowe, w tym szczególnie takie, które 
wyposażają je w siłę decyzyjną, innowacyjną i wzorcotwórczą. Owe miasta 
globalne to właśnie „iglice” na mapie świata, rozmieszczone na niej znacznie 
rzadziej, niż miasta wielkie, koncentrujące ludność o nie zawsze wysokich 
kwalifi kacjach i wysokich dochodach.

W ujęciach teoretycznych odnoszących się do terytorialnych uwarun-
kowań rozwoju znajdujemy dwa kontrastywne podejścia. Jedno z nich – 
nazywane neoklasycznym – zakłada, iż kapitał, dążąc do maksymalizacji 
zysku, lokuje się w miejscach, które zapewniają wystarczające warunki dla 
produkcji (świadczenia usług), takie jak stabilność prawa, właściwe otocze-
nie instytucjonalne, odpowiednia infrastruktura, wystarczająca jakość siły 
roboczej, a jednocześnie miejsc, w których czynniki produkcji są relatyw-
nie tanie. Czyniąc tak, kapitał lokuje się na obszarach słabiej rozwiniętych, 
w których ceny czynników produkcji są znacznie mniejsze, niż w obszarach 
wysoko rozwiniętych. Tak więc tendencja do wyrównywania stopy zysku 
prowadzi do wyrównywania poziomu rozwoju, „spłaszczając” świat zgod-
nie z tezami Friedmana.

Na drugim biegunie znajduje się cała gama teorii twierdzących, że roz-
wój wykazuje tendencję do polaryzacji, także do polaryzacji przestrzennej. 
Teoria kumulatywnej przyczynowości G. Myrdala, teoria biegunów wzro-
stu F. Perroux, do której wymiar przestrzenny został później dodany przez 
J. R. Boudeville’a, ostatnio „nowa geografi a ekonomiczna” (NGE) P. Krug-
mana, T. Venablesa i M. Fujity – to grupa ujęć teoretycznych dowodzących, 
że tendencja do koncentracji jest naturalnym zjawiskiem w przestrzeni eko-
nomicznej. Warto zauważyć, że wnioski te są wyciągane zarówno w wyni-
ku analizy strony popytowej procesów gospodarczych (mnożniki popytowe 
w teorii Myrdala), jak i popytowej (związki technologiczne producentów 
u Perroux czy też opłacalność koncentracji w wyniku obniżania kosztów 
transakcyjnych w NGE). Teorie te uzasadniają więc tezę, iż świat jest „igli-
cowaty”, bowiem tylko w niektórych miejscach może pojawić się działalność 
gospodarcza o wysokiej wartości dodanej, umożliwiającej uzyskanie przewa-
gi konkurencyjnej.

Teorie polaryzacyjne uzyskują wsparcie we wszystkich tych koncepcjach, 
które akcentują trudno mierzalne (czy wręcz niemierzalne) nowe, jakościowe 
czynniki lokalizacji, takie jak „klimat” miejsca, możliwość kontaktów twarzą 
w twarz, warunki życia itd.

Jaki jest więc świat? Płaski czy iglicowaty? Odpowiedź jest oczywista: 
i taki, i taki. W segmencie „niskim”, w którym dąży się do przewagi kompa-
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ratywnej, świat niewątpliwie się „spłaszcza”. Przykład dalekowschodnich kra-
jów uprzemysławiających się, potwierdzony przez kraje postsocjalistyczne, 
wskazuje, że relokacja kapitału niosącego niskie i średnie technologie powo-
duje przyspieszenie rozwoju krajów słabiej rozwiniętych, które oferują swoją 
relatywnie tanią, ambitną siłę roboczą oraz zasoby naturalne (w tym często 
łagodniejsze rygory w korzystaniu z zasobów przyrody) – a tym samym wy-
równanie poziomu rozwoju między krajami włączonymi w globalny obieg 
kapitału, dóbr i usług. 

Jednocześnie, w segmencie wysokim mamy do czynienia z dalszą kon-
centracją działalności wysoko wyspecjalizowanej, przynoszącej najwyższe 
dochody, wyznaczającej rytm przemian technologicznych, organizacyjnych 
i kulturowych w skali całego globu. To owe Floridowskie „iglice”, miejsca, 
które jak pisze M. Castells – „rządzą światem”.

Trzeba zauważyć, że wewnątrz krajów słabiej rozwiniętych, przyjmują-
cych kapitał, procesy polaryzacji przeważają nad wyrównywaniem rozwoju. 
Otóż relacje produktywności (silnie zróżnicowanej, najwyższej w miejscach 
najwyżej rozwiniętych) i kosztów (słabo zróżnicowanych na terenie danego 
kraju) sprawiają, że tereny już najsilniej zainwestowane okazują się znacznie 
bardziej atrakcyjne dla lokowania inwestycji, niż obszary słabiej rozwinięte. 
Pojawiają się więc – i rosną – małe, „lokalne igliczki”, które uzyskują wyż-
szą dynamikę wzrostu niż obszary pozostałe. Ponadto, jak wskazują badania 
(Gorzelak, Smętkowski, 2005; Smętkowski, 2009) obserwuje się proces „od-
rywania” się obszarów najwyżej rozwiniętych od ich regionalnego zaplecza, 
co powiększa terytorialne zróżnicowania.

Jak z tego wynika, słuszne są zarówno teorie polaryzacyjne, jak i sugeru-
jące dominację procesów wyrównywania. Pierwsze z nich działają w obrębie 
poszczególnych krajów oraz w „wysokim” segmencie gospodarki globalnej. 
Drugie obrazują międzynarodowe przepływy kapitału i odnoszą się do seg-
mentu niskiego i średniego. Teorie te nie mają więc znaczenia uniwersal-
nego, a obowiązują w określonych ramach przestrzennych i odnoszą się do 
odmiennych segmentów globalnej gospodarki.
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3. Kraków w sieciach innowacji i nauki

Innowacja jest siłą napędową współczesnego rozwoju. Floridowskie „iglice” 
– miasta globalne – to miejsca, w których proces powstawiania innowacji 
o zasięgu światowym jest najbardziej intensywny.

Jak wskazują poniższe mapy, Kraków zaznacza się – choć dość słabo – 
w europejskich sieciach nauki i innowacji.

Rycina 1. Zatrudnienie w „branżach wiedzy”, 
2004 r.

Rycina 2. Zatrudnienie w przemysłach high-tech, 
2004 r.

Źródło: Krätke, 2007. Źródło: Krätke, 2007.

Metropolie wykazują najwyższe tempo wzrostu, wyższe od średnich po-
szczególnych krajów, a więc i znacznie wyższe niż regiony pozametropoli-
tarne. Dzieje się tak dlatego, że europejskie metropolie szybko rozwĳ ają swo-
je najważniejsze sektory – usługi wiedzy i przemysły wysokich technologii 
(zob. rycina 3 i 4). Niestety, ten wzrost jest szybszy w Europie Zachodniej 
niż we Wschodniej, co wskazuje, iż kraje postsocjalistyczne ciągle jeszcze nie 
mogą uwolnić się z paradygmatu przewagi komparatywnej, konkurując ceną 
czynników produkcji, i nie są zdolne do rozwinięcia najważniejszych obecnie 
źródeł przewagi konkurencyjnej. Kraków w tej mierze nie jest wyjątkiem.

Jest interesujące, że duże miasta w słabszych regionach Europy – na po-
łudniu Włoch, na południu Hiszpanii, w Grecji – uzyskały na przełomie 
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wieków wysoką dynamikę zatrudnienia w nowoczesnych sektorach – i że 
w żadnym z dużych miast nowych krajów członkowskich dynamika ta nie 
była wysoka. Świadczy to o prymacie czynników ogólnokrajowych nad spe-
cyfi cznymi procesami zachodzącymi w metropoliach. Dziedzictwo postso-
cjalistyczne jest więc widoczne w sektorach wiedzy jeszcze po kilkunastu 
latach, mimo daleko idących przemian w innych strukturach gospodarczych, 
społecznych i politycznych, w tym także skali i strukturze edukacji. Nie jest 
wykluczone, iż jest to proces typu „błędnego koła”: zależność od przewagi 
komparatywnej ma widać naturalną tendencję do petryfi kacji, a brak jedno-
cześnie świadomej polityki rządów, która mogłaby tworzyć przyczółki no-
woczesności i zdolności innowacyjnej – tak, jak to działo się np. w Japonii, 
Korei, a ostatnio dzieje się w Chinach. W rezultacie, procesy metropolizacji 

Rycina 3. Przyrosty zatrudnienia w „sektorze 
wiedzy”, 1997-2004

Rycina 4. Przyrosty zatrudnienia w przemysłach 
high-tech, 1997-2004

Źródło: Krätke, 2007. Źródło: Krätke, 2007.

w krajach postsocjalistycznych będą coraz bardziej ułomne, bowiem sektory 
wiedzy i innowacji będą w nich relatywnie coraz bardziej niedorozwinięte. Dzie-
je się tak mimo tego, że w latach 1995–2004 wszystkie regiony stołeczne Europy 
Środkowo-Wschodniej, z wyjątkiem Berlina, zwiększyły lub przynajmniej utrzy-
mały swój dotychczasowy udział w PKB danego kraju, co jest związane z ich 
atrakcyjnością jako miejsc rozwoju działalności gospodarczej i osób. 
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Kraków notuje lepsze pozycje w skali kraju niż w skali międzynarodowej. 
Jest drugim, po Warszawie, ośrodkiem naukowym (rycina 5), choć dominacja 
Warszawy przejawia się silniej w naukowych relacjach z zagranicą (rycina 6)

Rycina 5. Potencjał publikacyjny podregionów oraz kierunki współpracy w latach 2001-2006

Źródło: Olechnicka, Płoszaj, 2008.

Rycina 6. Współpraca krajowa w ramach projektów realizowanych w 6. Programie Ramowym UE

Źródło: Olechnicka, Płoszaj, 2008.
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Kraków jest jednocześnie jednym z najbardziej atrakcyjnych miast akade-
mickich w Polsce (zob. rycina 7). Warszawa ma najszerszy zasięg „ssania” 
kandydatów na studia, ale też relatywnie mały zasięg „oddawania” absolwen-
tów – znacznie mniejszy, niż np. Poznań. Kraków, podobnie jak Wrocław, 
przyciągają studentów z obszaru o promieniu ok. 80 km i „oddają” na śred-
nią odległość 55 km.

Rycina 7. Relacje przestrzennych zasięgów rekrutacji studentów i przemieszczeń absolwentów

Źródło: Herbst, 2009.

4. Miasto „kreatywne”

W ślad za koncepcjami R. Floridy na temat roli „klasy kreatywnej” w rozwoju 
w ogóle, a miast w szczególności (Florida, 2002), zaczęły pojawiać się książki 
mówiące o „mieście kreatywnym” (np. Landry, 2008; Carta, 2007). Prace te 
zawierają zarówno ogólny opis roli innowacji w rozwoju miasta – i to nie tylko 
innowacji naukowych, ale także innowacji w rozwiązywaniu problemów, jakie 
poszczególne miasta napotykają na drodze swojego rozwoju. Mogą one sta-
nowić interesujący przewodnik po różnorakich doświadczeniach zebranych 
z wielu miast świata.

Landry (2008, s. XLVIII-XLIX) wymienia następujące rodzaje kapitałów, któ-
re są niezbędne do szybkiego i harmonĳ nego oraz trwałego rozwoju miasta:

30

35

40

45

50

55

60

70

65

75

40

Katowice

Śr
ed

ni
a 

od
le

gł
oś

ć 
m

ię
dz

y 
uk

oń
cz

on
ą 

uc
ze

ln
ią

 a
 m

ie
js

ce
m

 p
ob

yt
u 

ab
so

lw
en

ta
 (k

m
)

Średnia odległość między szkołą średnią a uczelnią (km)

Łódź

Rzeszów Bydgoszcz

Białystok

Opole

Gdańsk

Kraków

Warszawa

Poznań

Zielona Góra

Lublin

Toruń
Szczecin

Olsztyn

Kielce

Gorzów Wielkopolski

Wrocław

50 60 70 80 90 100



Prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak

110

1. Kapitał ludzki – kwalifi kacje mieszkańców, w szczególności wyspecjalizo-
wana wiedza, przewyższająca przeciętny poziom kwalifi kacji.

2. Kapitał społeczny – sieć zależności i współpracy między instytucjami, 
organizacjami, społecznościami i grupami interesu.

3. Kapitał kulturowy – poczucie przynależności i właściwe pojmowanie uni-
kalnej tożsamości i specyfi ki miejsca, jego klimatu, dziedzictwa, pamięci 
oraz zdolności do formułowania marzeń i dążeń.

4. Kapitał intelektualny – idee i potencjał innowacyjny społeczności.
5. Kapitał naukowy i technologiczny – umiejętność wykorzystania zdolności 

do dokonywania odkryć i rozwiązywania problemów z dostępnymi tech-
nologiami i uzyskiwania praktycznych zastosowań.

6. Kapitał twórczy – zdolność do stawiania nowych pytań, do uruchamiania 
wyobraźni, łączenia tego, co wydaje się niepowiązane, do bycia oryginal-
nym i innowacyjnym.

7. Kapitał demokratyczny – zdolność społeczności do dokonywania przej-
rzystych i jawnych wyborów na drodze prowadzonego dyskursu w ramach 
istniejących struktur instytucjonalnych.

8. Kapitał środowiska przyrodniczego – krajobraz naturalny i zabudowany, 
w tym zróżnicowanie tego krajobrazu.

9. Kapitał przywództwa – motywacja, wola, energia oraz zdolność do podej-
mowania decyzji i ich wykonywania.

10. Kapitał fi nansowy – zasoby fi nansowe niezbędne do opłacenia usług i wy-
datków infrastrukturalnych.

Kapitały te występują oczywiście w poszczególnych przypadkach w różnych 
proporcjach i są różnorodnie wykorzystywane. Jednak każdy z nich jest nie-
zbędny dla rozwoju miasta, a rolą lokalnych liderów jest ich właściwe skom-
ponowanie i stosowanie podczas realizowania strategii rozwoju.

Znane są Floridowskie „trzy T” – talent, technologia, tolerancja. Car-
ta (2007) dodaje do nich „trzy K”: kulturę, kooperację, komunikację, jako 
niezbędne elementy wzbogacające klasę twórczą i spajające je wewnętrznie 
oraz wiążące z miastem. Twórcze miasto według niego to takie, które dzię-
ki swoim zasobom – głównie ludziom – jest zdolne to przyciągania wiel-
kich wydarzeń (głównie kulturalnych) oraz mające i wzmacniające swoją 
tożsamość – które to procesy wzajemnie się wzmacniają. Miasto twórcze to 
takie – podobnie jak i u Ch. Landry’ego – które w nieszablonowy, a jedno-
cześnie efektywny sposób rozwiązuje problemy pojawiające się w procesie 
jego rozwoju.
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5. Kraków jako miasto twórcze

Jakie więc można sformułować sugestie dla Krakowa w jego dążeniach do 
uzyskania statusu europejskiej metropolii, wpisującej się w mentalne mapy 
Europejczyków (nie tylko weekendowych „piwnych turystów”), a także 
w świadomość inwestorów niosących kapitał innowacyjny? Sugestie te są 
dość oczywiste:

1. Budować i wzmacniać przewagi wynikające z historii, tożsamości, uro-
ku miasta i jego okolic, znaczenia kulturowego i akademicko-naukowego 
miasta.

2. Rozwĳ ać funkcje metropolitarne, takie jak przyciąganie międzynarodo-
wych wydarzeń, rozwĳ anie potencjału naukowego, zwiększanie atrakcyj-
ności miasta jako miejsca zamieszkania międzynarodowej klasy metropo-
litarnej.

3. Dywersyfi kować gospodarkę, nie dać się złapać w pułapkę miejsc pracy 
niskiej jakości (w tym niskobudżetowej turystyki), a więc rozwĳ ać pro-
dukcję zaawansowaną technologicznie, a szczególnie usługi wiedzy – ko-
rzystać ze specjalizacji funkcji, odchodząc od specjalizacji branżowej.

4. Wzmacniać innowacyjność – nie tylko w technologiach i nauce – ale – 
korzystając z doświadczeń wielu innych miast, podejmować nowatorskie 
sposoby rozwiązywania tradycyjnych problemów miasta – stawać się 
w ten sposób „miastem innowacyjnym”.

5. Promować miasto i region w świecie jako jedną z wizytówek Polski, co po-
winno być nie tylko zadaniem samego Krakowa, ale co powinno stać się 
jednym z elementów szerokiej ogólnokrajowej globalnej promocji Polski.

6. Jasno i precyzyjnie, ale nieszablonowo określić strategię konkurencyj-
ności Krakowa i regionu, wykorzystując dziesięć wspomnianych wyżej 
„kapitałów”.

7. Dążyć do zwiększenia zaufania mieszkańców do władz samorządowych, 
które obecnie – jak wskazują badania (Zagórski, Gorzelak, Jałowiecki, 
2009) nie jest wystarczająco wysokie, niższe niż w kilku innych wielkich 
miastach Polski.
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Kraków miastem Akademii

Pewnie jeszcze nie tak dawno nasi poprzednicy mówiąc o silnych stronach 
Krakowa mówiliby o Nowej Hucie. Wspominam o tym dlatego, że Kra-
ków jest w okresie przemian, ale jeśli transformacji to między Nową Hutą 
a czym?

Wszyscy mówimy o gospodarce innowacyjnej opartej na wiedzy i chcemy 
w niej funkcjonować. Ale czy wszyscy rozumiemy konsekwencje tego stwier-
dzenia? Czy wszyscy rozumiemy, gdzie się wiedzę wytwarza, gdzie się wie-
dzę przekazuje, gdzie się tworzy innowacyjne myślenie i co zrobić, żeby to 
myślenie innowacyjne wzmocnić?

Nawiążę do wystąpienia Pana Premiera Jerzego Buzka. Zwrócił uwagę na 
rzecz istotną. A mianowicie na to, że fi nansowanie badań naukowych na 
świecie jest zdominowane przez sektor prywatny. A dlaczego u nas sektor 
prywatny nie fi nansuje badań? Prawie, nie mówię, że w ogóle. Dlatego, że 
mu się nie opłaca. To są porządni kapitaliści, którzy koncentrują się na zara-
bianiu pieniędzy. I słusznie. I oni je wydają rozsądnie. Dadzą te pieniądze na 
naukę, jeżeli będą mieli klasyczny wyraźny zysk. Co oznacza zysk? Mianowi-
cie, że przychodzą do kogoś z pewnym problemem, on go rozwiązuje, propo-
nuje jakieś nowe podejście do tego problemu, z którym ktoś miał kłopot i tak 
się zaczyna innowacyjność. 

 A dlaczego nie przychodzą do nas? Bo nie mamy koniecznej infrastruktury 
badawczej. Ja może przypomnę Państwu, że przez cały PRL uprawialiśmy, jak 
ja to nazywam, naukę wyjazdową w zagranicznych laboratoriach. Dlaczego? 
Bo to była jedyna metoda, żeby nie stracić kontaktu ze współczesną nauką 
i jedyna metoda, żeby w tej nauce istnieć. Teraz trzeba to zmienić. Polska jest 
członkiem Unii Europejskiej i nikt nas nie będzie zapraszał na dawnych warun-
kach do laboratoriów na świecie. Teraz przyszła nasza kolej. Teraz my mamy 
być tym krajem, który otwiera swoje laboratoria. Dla kogo? Na przykład dla 
naszych przyjaciół z Ukrainy i z Białorusi. Ale również dla naszych współpra-
cowników z innych krajów europejskich i na świecie. Budowa infrastruktury, tej 
bazowej – potrwa kilka lat, bo infrastruktura z drugiej ligi nie stanowi dziś dla 
naukowców żadnej wartości. Nie jesteśmy Polską oddzieloną od reszty świata 
żelazną kurtyną, jesteśmy Polską, która jest włączona do Europy i nikt na nas 
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nie popatrzy jako na ludzi z kraju, który potrzebuje pomocy Zachodu. To już 
czas przeszły dokonany. Teraz jesteśmy traktowani jak konkurencja, bez taryfy 
ulgowej. Muszą wygrywać najlepsze projekty, bo jak powiedział Pan Profesor 
Grzegorz Gorzelak inaczej byłoby to zmarnowane dwadzieścia milionów, i ta-
kie projekty byłyby fi nansowane. Natomiast nie mamy gdzie tych projektów, 
nawet najlepszych, realizować. Nie narzekam, bo przed nami przyszłość rysuje 
się optymistycznie. Jeżeli zrealizujemy wszystko, co ambitnie zgłosiliśmy do 
funduszy strukturalnych i innych, to za 5-7 lat zaistniejemy, w tym z infra-
strukturą badawczą, w naukowej świadomości w Polsce, Europie i na świecie. 
Wtedy pojawią się oferty ze strony przedstawicieli przemysłu, biznesu, o któ-
rych wspominał Pan Premier. 

A kto ma zakręcić kołem zamachowym? Jeszcze długo nie będziemy mieli 
pieniędzy z przemysłu i dlatego twierdzę, i pisałem o tym wielokrotnie, że 
kołem zamachowym polskiej nauki powinien zakręcić rząd. Niedofi nansowa-
nie polskiej nauki jest ogromne. I to nie jest problem ostatniego roku. Przez 
ostatnie dwadzieścia lat byliśmy fi nansowani niewystarczająco, nie mówię 
o ostatnich pięćdziesięciu latach. Jeszcze raz podkreślam, że nie narzekam, 
ale wyciągam wnioski z przeszłości. Wniosek musi być jeden. Jeżeli Kraków 
decyduje się być metropolią, miastem akademickim, bo Kraków jest miastem 
akademickim – jeżeli na 750 tys. mieszkańców przypada 180 tys. studentów, 
to jest klasyczne miasto akademickie. I wyciągnĳ my z tego wniosek. Łatwo 
oszacować, że studenci co roku przynoszą miastu dochód między dwoma 
a czterema miliardami złotych. I nie jest to niedoceniane, bo byłbym nie-
wdzięczny wobec miasta, regionu i wojewody. Ale czy ta współpraca jest opty-
malna? Wydaje mi się, że można zrobić więcej. 

Nie skupiam się tylko o Uniwersytecie Jagiellońskim, chcę mówić o kra-
kowskim ośrodku akademickim. Ale podam Uniwersytet jako przykład roz-
wiązań jednego z problemów w nauce polskiej. Pan Premier Buzek podniósł 
problem patentów, mówili o tym, co się dzieje na świecie, że nie dotrzymu-
jemy standardów ogólnie przyjętych. Zgoda. Na Uniwersytecie w 2006 roku 
mieliśmy jeden, dwa patenty, w 2007 roku było osiem, a w 2008  – dwadzie-
ścia pięć. Dlaczego? Postanowiliśmy zmienić podejście uczonych do procesu 
rejestracji patentu. Stworzyliśmy system klastrów naukowych. Mamy klaster 
czystej energii, informatyczny, biotechnologii. Budowane są centra transfe-
rów technologii na wszystkich uczelniach w Krakowie. My rzeczywiście na 
Uniwersytecie mamy trochę szczęścia, bo otrzymaliśmy rządowe dofi nan-
sowanie na budowę III Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu. I tu 
nie chodzi tylko o wsparcie dydaktyki i procesu nauczania. Za te fundusze 
powstanie nowoczesne centrum dla wszystkich wydziałów przyrodniczych. 
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Równie ważna jest ta druga część technologiczna, więc za zdobyte w euro-
pejskich grantach pieniądze budujemy centrum transferu technologii. Tak 
ma wyglądać Kraków w przyszłości, silny nauką i badaniami na poziomie 
światowym. Akademia Górniczo-Hutnicza rośnie w siłę bardzo szybko. Poli-
technika Krakowska również. Bardzo dobrze współpracują ze sobą wszystkie 
krakowskie uczelnie, to stało się naszym atutem, podstawą sukcesów i czymś, 
co powinniśmy lepiej wykorzystać.

Jeśli przyjęliśmy, że Kraków jest miastem akademickim, i że budujemy 
Kraków, który ma się zajmować nowymi technologiami, najnowszymi tech-
nologiami – czy to jest informatyka czy biotechnologia – to musimy również 
wybrać takie, na które nas stać, a nie na wszystkie nas stać. Nie będziemy 
się zajmować programem kosmicznym, ale biotechnologią możemy. Na 
Politechnice zajmują się bardzo potrzebnymi zagadnieniami zastosowania 
nowych materiałów w medycynie. Nie możemy jednak oczekiwać, że suk-
ces przyjdzie łatwo – ale to nastąpi w ciągu najbliższych kilku lat. Najpierw 
musimy zbudować infrastrukturę, a te środki europejskie, które zostały skie-
rowane na uczelnie, muszą zaprocentować. Pięć do siedmiu lat to jest mi-
nimum, w którym Kraków zakręci kołem zamachowym nauki. Namawiam 
władze Krakowa do przemyślenia tej sprawy i do pomocy w tej dziedzinie, 
bo Kraków ma duże szanse żyć z nowych technologii.

Kilka słów o Europie. Zajmujemy się reformą nauki i szkolnictwa wyższego 
i ten proces trwa już długo. Jak już powiedziałem, spora część winy jest po 
naszej stronie, dlatego że chcemy wygodnie żyć. Słowo „konkurencyjność” 
jest jeszcze nieznanym słowem w szkolnictwie wyższym i wzbudza strach. 
Konkurencyjność jest między innymi oparta na zatrudnieniu czasowym pra-
cowników i to powinniśmy wprowadzić na wszystkich uczelniach. Mówimy 
często, że chcemy się wzorować na Ameryce. Ale co to znaczy? Czy to zna-
czy tylko tyle, że jeśli ktoś nie zdobywa pieniędzy na naukę, to idzie praco-
wać gdzie indziej? Czy jesteśmy na to gotowi? Myślę, że nie. Zresztą tak jak 
w wielu innych dziedzinach. Czym zajmie się nauka europejska? Na co pójdą 
bardzo duże środki europejskie, w tej chwili dla nas niewyobrażalne? Pójdą 
na rozwiązanie problemów cywilizacyjnych. Na nic innego. Cała reszta bę-
dzie fi nansowana na bardzo niskim poziomie. 

Jakie są zagrożenia cywilizacyjne? Pierwsze – energia. Pan Premier wspo-
mniał o globalnym problemie klimatycznym. Moim zdaniem XXI wiek bę-
dzie wiekiem ochrony zdrowia. Wszyscy chcą żyć dłużej i w dobrym zdrowiu. 
W konsekwencji bardzo duża cześć pieniędzy zostanie ulokowana w ochronie 
zdrowia. To są tematy dyskusji, w których musimy wziąć udział. Nie mówię, 
że cała nasza nauka ma na nich się skupić, ale musimy zaistnieć w tej nauce 
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światowej. Nie zajmiemy się pewnie oceanami, bo co tu na tym naszym ma-
łym morzu badać. Ale mamy świetnych glacjologów. Mamy stację na Spits-
bergenie, która jest znakomita i prowadzi światowe badania. Więc nawet 
będąc daleko od bezpośredniego zastosowania czegoś możemy mieć takie 
centra kondensacji naukowej w różnych miejscach na świecie. I zróbmy ich 
jak najwięcej w Krakowie, rozbudujmy Park Technologiczny w Pychowicach. 
A przypominam, że Park Technologiczny przy Politechnice Krakowskiej jest 
już imponująco rozbudowany, oby tak dalej. Pamiętajmy, że program mo-
jego sąsiada przedstawiony w dziedzinie kultury jest znakomity i gratulu-
ję szczerze Festiwalowi Sacrum Profanum, bo w nim uczestniczę co roku, 
a gości, których zapraszam wprowadza w zachwyt i w osłupienie to, że tu, 
w Krakowie ma miejsce impreza kulturalna na najwyższym poziomie. Jeśli 
do kultury dodamy naukę, infrastrukturę, to efekty będą zdumiewające. I to 
trzeba zrobić zgodnie z naszymi najlepszymi specjalizacjami. Nie będziemy 
mogli, z przyczyn oczywistych, uprawiać nauki we wszystkich dziedzinach. 
Będziemy musieli wybrać. I wybieramy, bo jak powiedziałem, wielu dziedzin 
nauki nie uprawiamy, np. nie prowadziliśmy zakrojonych na szeroką skalę 
badań nad fi zyką jądrową (prowadziliśmy, ale na użytek tych, którzy z fi zyki 
jądrowej korzystali – budowali reaktory). Teraz jest czas na te reaktory w Pol-
sce. I to jest również nasze zadanie wspólne, żeby wytłumaczyć wszystkim, 
że nie będzie dobrobytu w Polsce bez energetyki jądrowej. Musimy uzyskać 
akceptację społeczeństwa dla naszych działań. A między społeczeństwem 
a uczonymi są media. Niestety ten sposób połączenia czy przekazywania 
informacji nie działa. Potrzebujemy wsparcia ze strony mediów, na co dzień, 
nie tylko nagłaśniania sensacji. Może jeszcze parę słów o języku. 

Chcemy kultywować polski język i co do tego nie ma wątpliwości. Ale jeśli 
my w Polsce, zacznĳ my od Krakowa, nie nauczymy się języka angielskiego na 
wysokim poziomie, to będzie tak, jak jest teraz. W Parlamencie Europejskim 
wszyscy rozmawiają w swoich językach i mają swoich tłumaczy, a wszystkie 
komisje mówią po angielsku. I jaka jest selekcja naszych przedstawicieli w tych 
komisjach? Pierwsze pytanie, które jest zadawane kandydatom, to czy znają 
język angielski, drugie czy posiadają wymagane kompetencje. A może by się to 
dało odwrócić. Program nauki języka obcego – rzucam taki pomysł w Krako-
wie, bądźmy pierwsi. Ułatwmy przyjezdnym funkcjonowanie i porozumiewa-
nie się w języku angielskim w sklepie, w szpitalu i, nie daj Boże, na policji.
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Nowe wyzwania regionalne:
od postmodernizmu do innowacyjnego

renesansu metropolii

Jesteśmy świadkami i kreatorami kolejnej próby porządkowania turbulencji 
i chaosu. Nadzieją jest nowa jakość gospodarki, społeczeństwa, przestrzeni. 
Czy „nowa” oznacza „lepszą”? Nadzieja jest wyzwaniem, chęcią zmiany.

Jedno z pytań problemowych brzmi: „jak wzmocnić potencjał adaptacyjny 
i kreatywny Polski jako podmiotu wielocywilizacyjnego sceny globalnej?”1.

Stare przysłowie mówi: co cię nie zabĳ e, to cię wzmocni. Skoro kryzys 
światowy Polski nie zabił, to powinniśmy szukać kreatywnych ożywień da-
jących nową siłę.

Trzy zawirowania

Turbulencja jest niespodziewanym zakłóceniem równowagi, stabilizacji. Jest 
splotem procesów o różnym stopniu identyfi kacji. Jednak procesy rozwoju dają 
się bardziej czy mniej objaśniać, porządkować. Aktualny strumień turbulen-
cyjny splata procesy: zdeterminowane, wolnozmienne i szybkozmienne.

Do procesów zdeterminowanych zaliczyć można:
demografi ę, która w swej dynamice i strukturze obdarza Polskę „złotą • 
dekadą” 2011-2020. Później będzie dużo gorzej;
wyczerpywanie zasobów środowiska, głównie trudno odnawialnych, ta-• 
kich jak woda. Niewielu w to wierzy, ale Polska jest poważnie zagrożona 
defi cytem wody; 
redukcję różnorodności biologicznej środowiska; jest to proces wciąż po-• 
stępujący, redukowany jedynie tempem i przestrzennym rozmieszczeniem 
(choćby przez ustanowienie obszarów ochrony gatunków Natura 2000);
konsekwencje zmian klimatu, które w Polsce dają o sobie znać anoma-• 

1. A. Kukliński, Trzy Konferencje Krakowskie 2008-2009-2010. Doświadczenia i perspektywy.
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liami o cechach trwałych, lecz trudnych do przewidzenia co do czasu 
i miejsca wystąpienia.

Do procesów wolnozmiennych zaliczyć można:
przepływy potencjałów ludnościowych, szczególnie w wymiarze urbani-• 
zacji i przemieszczania miasto – wieś; Polska migracja uległa względnej 
stabilizacji i raczej trudno sobie wyobrazić wielkie ruchy ludnościowe, 
choć indywidualnie mogą one być dokuczliwe (jak choćby czasowa emi-
gracja zarobkowa przed 2008 rokiem);
modernizację infrastruktury technicznej, którą mieliśmy nadzieję prze-• 
prowadzić o wiele szybciej, a jednak budowa i modernizacja linii kolejo-
wych, dróg ruchu szybkiego, lotnisk, transportu zbiorowego – wciąż nie 
daje pełnego efektu systemu zintegrowanego;
ograniczenia środowiskowe powodujące coraz mniejszą swobodę inwe-• 
stowania wobec rosnących wymogów ochrony środowiska oraz rosnącą 
rolą zasobów przyrody w europejskim dziedzictwie środowiska;
powolne wyrównywanie poziomu kapitału intelektualnego i nierówno-• 
miernym dostępie do wiedzy i kształcenia; Polska jest wciąż w ogonie 
europejskim wskaźników wykształcenia wyższego, przy jednoczesnym 
wysokim udziale studentów;
bardzo powolne tworzenie społeczeństwa obywatelskiego jako wyższej • 
formy demokracji i oswojenia się ze znaczeniem działania wspólnego dla 
efektu niekoniecznie własnego;
zapoczątkowane procesy „ograniczania negatywnych stron nowoczesności, • 
bez utraty jej niewątpliwych osiągnięć”2, poprzez energochłonność w codzien-
nych zachowaniach, upowszechnieniu zdrowego (np. rowerowego) stylu życia 
w miastach, szynowy transport publiczny, energia odnawialna, równość płci, 
wolniejsze jedzenie, poruszanie się, odpoczynek (slow food, slow life, slow city);
rodzenie się przedsiębiorczości społecznej, kontroli społecznej nad kon-• 
sorcjami (banki i ich demiurdzy).

Do procesów szybkozmiennych (i trudno przewidywalnych) zaliczyć można:
skok technologiczny po kryzysie fi nansowym i gospodarczym świata; za-• 
wsze ekstremalne sytuacje gospodarcze owocowały ujawnianiem nowych 
technologii lub wprowadzeniem na poziom upowszechnienia technologii 
znanych i opanowanych; tak może być z elektrycznym napędem samo-
chodu, eksportem – importem energii wiatrowych i solarnych, kolejnej 
generacji nanotechniki;

2. P. Sztompka, Dylematy późnej nowoczesności. Druga Konferencja Krakowska 2009 r.
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wypełnianie przez Internet kolejnych sfer życia prywatnego, publiczne-• 
go, politycznego, gospodarczego, samorządowego z wszelkimi zaletami 
i wadami (hakerzy, „spamy”, lincze internetowe, czarny rynek);
niepohamowane wciąż rozlewanie się miast w ułomnym procesie subur-• 
banizacji;
rozwój sytuacji pozornych zagrożeń cywilizacyjnych (kolejne pandemie • 
generowane przez media i przemysł farmaceutyczny, kolejne horrory 
wojenne relacjonowane na żywo, ginąca Afryka, którą biali „ratownicy” 
pogrążają jeszcze bardziej), dających efekt zamykania w domu, mieście, 
państwie – twierdzy.

Co z takiego przeglądu strumieni turbulencyjnych wynika? Jaka jest kon-
kluzja dla postawionego na początku pytania? Gdzie procesy adaptacyjne 
będą najżywsze?

Kreatywna Polska to Polska metropolitarna

Trzeba dokończyć modernizację infrastrukturalną dającą nowy oddech 
przestrzeni uwolnionej z lichej jakości dróg, lotnisk, portów. Tę lukę cywili-
zacyjną trzeba i można zamknąć. Wtedy wytworzy się pożądany potencjał 
polaryzacyjny z kluczową rolą wielkich miast jako lokomotyw rozwoju.

Metropolie nie są już w warunkach polskich jedynie bytem wirtualnym 
czy badawczym. Proces metropolizacji jest realnym przyspieszeniem glo-
balizacyjnym polskich miast.

Znajdujemy się w sieci metropolii europejskich (identyfi kowanych z tzw. 
MEG-as). Dokumentują to raporty ESPON i ESDP. Zauważają to kolejne 
Raporty Spójności Komisji Europejskiej. Coraz intensywniej powiększa się 
sieć przepływów ludzkich (transport lotniczy) i kapitałowych. Powoli nastę-
puje włączanie niektórych metropolii w europejską sieć badawczą. Miasta 
metropolitarne są siedzibą lub goszczą coraz istotniejsze organizacje biz-
nesowe (np. banki o znaczeniu europejskim typu Nordea) czy kooperacyjne 
(np. Związek Miast Bałtyckich w Gdańsku).

Proces ten będzie ulegał wzmocnieniu na tyle, na ile polskie miasta po-
radzą sobie z napięciem infrastrukturalnym (np. transport zbiorowy) oraz 
spełnią wymogi dobrego rządzenia (governance).

Rejestrowana optycznie i statystycznie dynamika wzrostu metropolii ro-
dzi także poważne zagrożenia koncentracji i polaryzacji. Oznaczają one po-
głębienie zróżnicowań regionalnych (już obserwowane), mimo poważnych 
środków na wyrównywanie dysproporcji, co jest istotą spójnościowej polityki 
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regionalnej. Historyczny podział pozaborowy na Polskę A i Polskę B może 
być zastąpiony przez Polskę M (metropolii) i Polskę P (peryferii). Oczywi-
ście prostego remedium na ten oczywisty mechanizm nie ma. Jest on jednak 
możliwy do stymulowania poprzez co najmniej trzy oddziaływania:

wzmacnianie obszarów metropolitarnych kreujących regiony metropoli-• 
tarne będące podsystemem funkcjonalnym w strukturze regionów admi-
nistracyjnych: wzmocnienie to polegać powinno także na poszukiwaniu 
nowych form zarządzania metropoliami jako strukturami złożonymi, 
wielofunkcyjnymi, a nawet wielopodmiotowymi (np. metropolia śląska 
czy gdańska). Wzorcowym jest tu przykład Regionu Metropolitarnego 
Hamburga, który w swojej strukturze integruje obszar centralny miasta 
Hamburg, miasta satelitarne oraz obszary wiejskie. Jest to spójny system 
funkcjonalny, zarządzany przez cele (a nie sektory) o świetnym marke-
tingu międzynarodowym i bodaj najwyższej w Niemczech jakości życia;
uruchamianie policentrycznego rozwoju wewnątrz regionów, poprzez • 
preferencje dla regionalnych biegunów rozwoju w oparciu o potencjał 
lokalny miast (szczególnie dawnych stolic województw, które ten status 
utraciły, jak i silnych ośrodków powiatowych tworzących czasami aglo-
meracje w rozumieniu skupisk funkcjonalnych;
wejście na ścieżkę rozwoju Gospodarki Opartej na Wiedzy dającej szansę • 
uczestniczenia w konkurencyjności innowacyjnej, informacyjnej i informa-
tycznej. Wprowadzanie metropolii do poziomu e-miasta-urzędu, e-usług, 
e-zdrowia oznacza zachowanie kontaktu cywilizacyjnego z metropoliami 
sygnującymi się jako miasta wiedzy (np. Helsinki jako science city).

Co zagraża temu procesowi? Diagnoz jest wiele. Dla mnie fundamentalna 
jest bariera mentalna i zarządcza prezydentów i zarządów wielkich miast 
kreujących ciasne myślenie o przestrzeni miejskiej, z której trzeba „wyci-
snąć” jak najwięcej środków do kasy miasta z wydanych lokalizacji. Jest 
to strategia „deweloperska” dająca efekt bezsensownego rozlewania się 
zabudowy mieszkaniowej i usługowej (np. wielkopowierzchniowe obiekty 
handlowe), które generują późniejsze koszty i psują miasto jako wspólno-
tę mieszkańców i instytucji, a nie bezładną mozaikę działek i pomników 
architektury monumentalnej („im wyżej, tym bardziej prestiżowo”). Nie-
stety poziom myśli i decyzji urbanistycznych jest wciąż żenująco niski. 
Idzie to w parze z egoistycznym zawłaszczaniem przestrzeni publicznej 
i powszechnym grodzeniem przestrzeni miejskiej w nowych kondominiach 
mieszkaniowych ze strażą, kamerami, ale bez usług; z budowaniem ba-
rier w kontaktach społecznych (np. dzieci) i oczywistą segregacją biednych 
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i bogatych. Oczywiście kłopot będą mieli kiedyś włodarze miast, których 
poprzednicy godzili się na takie pojmowanie rozwoju miasta. Ilu jeszcze 
pokoleń trzeba, aby mentalność Kargulów i Pawlaków zastąpić światłymi 
wizjami urbanistyki i architektury Le Corbusier’a.

Miasta wiedzy – wyzwaniem dla nowych funkcji aglome-
racji polskich

Wiedza jest czynnikiem napędzającym rozwój gospodarczy, kreującym 
zmiany społeczne. Musi więc także w sposób oczywisty wpływać na struk-
tury przestrzenne, w tym przede wszystkim na miasta. Stąd obok trwałych 
i bezdyskusyjnych funkcji miast takich jak: mieszkalnictwo, usługi, prze-
mysł, rekreacja, kształcenie, pojawia się wiedza, jako funkcja, której zna-
czenie wzrasta wraz z rosnącym znaczeniem gospodarki opartej na wiedzy 
(GOW). Wiedza wiąże cztery podsystemy GOW.
Instytucje:

uczelnie akademickie i inne,• 
jednostki naukowe i badawcze,• 
jednostki obsługi nauki i wiedzy,• 
parki naukowe i technologiczne.• 

Technologie:
komunikacyjna,• 
informatyczna,• 
automatyzacyjna (robotyzacja i sterowanie komputerowe).• 

Infrastruktura:
sieci telekomunikacyjne,• 
sieć internetowa,• 
sieć transportowa,• 
sieć energetyczna,• 
infrastruktura ochrony środowiska.• 

Stymulatory:
nowoczesne zarządzanie procesami gospodarczymi,• 
zarządzanie kapitałem ludzkim (na poziomie państwa, regionu, przedsię-• 
biorstwa),
wysoka efektywność przepływów wiedzy.• 

Niektóre miasta są szczególnym miejscem tych koncentracji podsystemów. 
Wówczas możemy mówić o miastach wiedzy (science city) o dwojakim
charakterze:
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miast wirtualnych, w których następuje koncentracja przepływów wiedzy • 
i informacji,
miast lokalizacji wiedzy w instytucjach, które zajmują się kształceniem, • 
upowszechnianiem, badaniami, transferami technologii, inkubacją inno-
wacji, kreowaniem kultury innowacyjnej.

Ten dwojaki charakter miast wiedzy wpisuje się w wyraźny proces cywiliza-
cyjny, polegający na przejściu z cywilizacji miejsc jednoznacznie identyfi ku-
jących skupisko ludzi, surowców, produkcji, kapitału – w cywilizację prze-
pływów o rosnącym tempie kontaktów i przemieszczeń ludzi, produktów, 
kapitału, informacji oraz wiedzy.

Doskonałym przykładem jest fenomenalny rozwój technologii logistycz-
nych w transporcie, gdzie ogromne kubatury magazynowe lokalizowane 
wraz z fabrykami, zostały zastąpione adekwatną ilością środków transpor-
tu dużej ładowności (np. TIR-y), które w informatycznie zorganizowanym 
systemie zarządzania: ładunkiem, czasem i trasą przejazdu, doprowadzają 
ładunek do odbiorcy w dokładnie określonym dniu i czasie. Dało to efekt 
redukcji powierzchni magazynowych oraz dramatycznie rosnące obciążenie 
dróg, w tym głównie autostrad.

Kreując cywilizację przepływów, tworzymy sieci będące tkanką, krwio-
biegiem przepływów charakteryzujących procesy globalizacyjne:

kapitału,• 
informacji (w tym obrazu i treści – np. Internet),• 
zasobów informacji,• 
zasobów ludzkich,• 
produktów w obrocie globalnym (np. auta, komputery, oprogramowanie),• 
mediów.• 

Charakter sieciowy przepływów może mieć różny charakter:
przepływy o•  charakterze infrastrukturalnym odpowiadające prawom po-
tencjału i grawitacji (np. przepływy transportowe); w tym rodzaju przepły-
wów znaczenie ma czas i standard, stąd znaczenie połączeń lotniczych, su-
perszybkich pociągów, autostrad, gdzie głównymi węzłami, często o cha-
rakterze ponadkrajowym, są metropolie; miernik gęstości przepływów 
i dostępności charakteryzuje rangę ośrodka metropolitarnego,
przepływy o•  charakterze branżowym, dotyczące sieci hoteli, banków, 
przedsiębiorstw, gdzie medium jest informacja zorganizowana sieciowo; 
stąd hotele nie funkcjonujące w sieci powiązań z operatorami turystycz-
nymi wypadają z konkurencji, banki tworzą własne sieci, których termi-
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nalami są bankomaty lub systemy obsługi transakcji oraz doradztwo biz-
nesowe i lokacyjne,
przepływy•  branżowo-infrastrukturalnie zintegrowane, gdzie sieci tech-
niczne, takie jak połączenia lotnicze nakładają się na sieci wirtualne, 
w których operują hotele, kongresy, grupy zarządzające (np. fi lie zagra-
nicznych przedsiębiorstw); ten rodzaj przepływów kreuje warunki dema-
terializacji pracy, gdzie traci na znaczeniu stabilność miejsca koncentra-
cji działalności, gdyż jest ona przestrzennie rozproszona, lecz systemowo 
skoncentrowana,
przepływy wiedzy, • a więc informacji zorientowanej na kształcenie, inno-
wacje, badania, wydarzenia naukowe (kongresy, sympozja, konferencje).

Wielkie miasta w grze

Istotą gry o przyszłość Polski jest uzyskanie pozycji konkurencyjnej w wa-
runkach globalizacji i kreującego się społeczeństwa informacyjnego. Jest to 
więc wyzwanie planistyczne i realizacyjne konstruktywnego rozwinięcia su-
stainability jako trwałego wzrostu kreującego ład regionalny i urbanistyczny.

Czy globalizacja wyznacza wyraźnie nową fazę rozwoju miast, w tym aglo-
meracji i metropolii jako wyższego stadium urbanizacji? Czy też jest to schy-
łek miasta o wyrazistym humanistycznym obliczu? A może jest to wyraz 
przejściowej dekadencji urbanistycznej – pesymistycznej oceny rzeczywisto-
ści – nasyconej konsumpcjonizmem, przytłoczonej gadżetami transportu in-
dywidualnego, potwornie marnotrawiącej przestrzeń i niszczącej środowisko 
człowieka, pastwiącej się nad genius loci.

Metropolie nie są typowymi strukturami miejskimi, na które składa się: czy-
telne centrum (na ogół ukształtowane historycznie), dzielnice mieszkaniowe, 
skoncentrowany ośrodek kształcenia ponad średniego, dzielnice przemysłowe, 
jeden skoncentrowany ośrodek władzy (ratusz). Metropolie bliższe są otwarte-
mu regionowi zurbanizowanemu, w którym centrum jest rozmyte policentrycz-
nością, funkcja mieszkaniowa jest zróżnicowana: od form skoncentrowanych 
do bardzo rozproszonych (dzielnice rezydencjalne, czasem o rustykalnym cha-
rakterze), funkcja przemysłowo-produkcyjna jest bardzo bogata, choć wyzna-
czona kilkoma wiodącymi specjalizacjami kreującymi pozycję konkurencyjną. 
Zarządzanie jest zdezintegrowane. Państwo ma, poprzez politykę regionalną, 
większe możliwości oddziaływania, mechanizm rynkowy jest zdecydowanie 
bardziej skomplikowany i rządzi się prawami makroekonomicznymi, społecz-
ność jest bardzo zróżnicowana i ma problemy z identyfi kacją.
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Nowa formuła aglomeracji funkcjonalnej

Współczesne struktury osadnicze dużej intensywności (urbanizacji) charak-
teryzują wyraźne podziały funkcjonalne, które powstały na skutek rewolucji 
przemysłowej oraz rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Miasto funkcjo-
nalne miało wyraźnie określone centrum z dominującymi funkcjami admini-
stracyjnymi, handlowymi, kulturalnymi. Funkcje te koegzystowały z funkcją 
mieszkaniową (głownie starej zabudowy) oraz z głównym węzłem kolejowym. 
Izolacyjny pas zieleni (także o funkcji rekreacyjnej) oddzielał dzielnice miesz-
kaniowe od dzielnic przemysłowych o znacznej uciążliwości (emisja zanie-
czyszczeń, hałas). Ten model rozwĳ ał się w ciągu XX wieku. Pod jego koniec 
coraz wyraźniej zaczął krystalizować się inny model funkcjonalny. Powstały 
aglomeracje – skupiska nowych funkcji oraz rozlewanie się terenów osiedleń-
czych wzmacniających skalę miasta. Zrazu były to dzielnice mieszkaniowe 
– sypialnie mieszczące ludność znajdującą zatrudnienie w dzielnicach prze-
mysłowych. Jednak miasta o dominującej funkcji przemysłowej przeżyły kry-
zys upadku „starych” przemysłów (metalowego, surowcowego, włókiennicze-
go, chemicznego). Orientacja kolejowa straciła swoje znaczenie lokalizacyjne. 
Zmiana technologii przemysłowych i transportowych spowodowała gwałtowny 
przyrost terenów poprzemysłowych i pokolejowych – odłogowanych i powoli 
rewitalizowanych.

Nabrały znaczenia nowe formuły przestrzenne starych funkcji, kreujące 
nową postać aglomeracji funkcjonalnej:

funkcja handlowa centrum uległa redukcji i zaspokajanie wciąż rosną-• 
cych potrzeb konsumpcyjnych następuje w dzielnicach handlowo-usłu-
gowych, będących skupiskami wielkopowierzchniowych obiektów han-
dlowych uzupełnionych restauracjami i barami (w Polsce przybierają one 
dziwaczną nazwę „galerii”, dotąd zarezerwowanych dla galerii sztuki lub 
gorszego, tańszego miejsca w teatrze lub operze),
funkcja administracyjna centrum ulega wzmocnieniu poprzez lokowanie • 
prestiżowych obiektów korporacji i zarządów fi rm, co sprzyja także loka-
lizacji hoteli i gastronomii,
funkcja rekreacyjna wiązana dawniej z terenami zielonymi nabiera in-• 
tensywności w dzielnicach rozrywki, których głównymi obiektami są 
aquaparki i rekreacja halowa (centra fi tness, wellness),
funkcja przemysłowa i tereny poprzemysłowe są uzupełniane dzielnica-• 
mi handlowo-usługowo – rozrywkowymi (np. Manufaktura w Łodzi),
funkcja komunikacyjna uległa rozczłonkowaniu w przestrzeni: w najlep-• 
szych lokalizacjach drogowo zorientowanych lokalizują się centra logi-
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styczne, chętnie wiążące się funkcjonalnie i przestrzennie z dzielnicami 
handlowo-usługowymi; wzrasta znaczenie i generowanie ruchu na lotni-
skach, które wiązane są szybką komunikacją zbiorową z centrum (po-
wstającym skupiskiem administracji, banków, zarządów fi rm); upada 
i degraduje się przestrzeń głównych dworców kolejowych zarówno w ich 
wnętrzu (przechowalnie bezdomnych) jak i otoczenia; wyjątek Berlina 
potwierdza regułę aż nadto odczuwalną w Rzymie, Londynie, Warsza-
wie, Katowicach,
funkcja kształcenia, badań nabiera coraz większego znaczenia poprzez • 
kreowanie coraz wyrazistszych funkcjonalnie i przestrzennie dzielnic 
wiedzy. Są to zupełnie nowe kompozycje obiektów architektonicznych, 
chętnie wykorzystujących także lokalizacje terenów poprzemysłowych 
(np. miasta brytyjskie Newcastle, Glasgow, Liverpool) z istniejącymi 
obiektami kształcenia (uniwersytety), ale nasycone nowymi treściami 
funkcjonalnymi. Dzielnice wiedzy są skupiskami najwartościowszej apa-
ratury badawczej, najmądrzejszych mózgów i ogromnej wartości dodanej 
innowacji.

Możemy więc chyba już mówić o nowej formule aglomeracji funkcjonalnej 
w skali metropolitarnej o orientacji innowacyjnej wyrażającej się przede 
wszystkim innowacjami technologicznymi wytworzonymi w dzielnicach 
wiedzy, lecz także innowacjami w zakresie usług medialnych, rozrywki czy 
transportu (logistyki).

Polska 2030 nowym projektem cywilizacyjnym

Nawiązaniem do początkowego pytania o kreatywność Polski na wielocywi-
lizacyjnej scenie globalnej jest z pewnością opublikowany w maju 2009 roku 
Raport Polska 2030. Jednym z wyzwań tego raportu jest dylemat: trwała pola-
ryzacja rozwoju – efektywne wykorzystanie szans rozwojowych wszystkich re-
gionów. Osią tego dylematu jest model polaryzacyjno-dyfuzyjny. Jak to się ma 
do lansowanego modelu metropolii wiedzy? Co czynić, aby ograniczyć „efekt 
odkurzacza” metropolii, które wysysają z otoczenia kapitał intelektualny?

Wymiar terytorialny modelu polaryzacyjno-dyfuzyjnego

Istotą pożądanego modelu polaryzacyjno-dyfuzyjnego jest stymulowanie 
rozwoju obszarów zapóźnionych. Raport nieco upraszcza to zagadnienie re-
dukując problem do dychotomii: metropolie jako obszary rozwoju spolaryzo-
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wanego i pozostała część kraju jako obszary opóźnione. Tymczasem rozkład 
przestrzenny tych relacji jest o wiele bardziej skomplikowany. Są to bowiem 
relacje centrum – peryferie w ujęciu: europejskim, krajowym (regionalnym) 
i wewnątrzregionalnym.

Układ europejski:
wszystkie polskie regiony są peryferyjne,• 
Warszawa jest jedyną rozwojową metropolią zdolną do nawiązania kon-• 
taktu z „pentagonem europejskim” (Londyn, Hamburg, Monachium, 
Mediolan, Paryż).

Układ krajowy:
Warszawa jako metropolia coraz wyraźniej alienuje się z Mazowsza,• 
grupa regionów metropolitarnych (5-8),• 
pozostałe regiony (w tym 5 regionów Polski Wschodniej).• 

Układ regionalny:
Odpowiada zróżnicowaniem wewnątrzregionalnym możliwym do oceny 

statystycznej na poziomie NUTS 3 (subregionów) oraz NUTS 4 (powiatów). 
O skuteczności stymulowania rozwoju obszarów opóźnionych będziemy więc 
mogli mówić opanowując diagnozowanie na możliwie niskim (np. NUTS 4) 
poziomie. Istotnym jest więc widzenie biegunów polaryzacyjnych na pozio-
mie europejskim (Warszawa), krajowym i regionalnym.

Na poziomie krajowym zapomnieliśmy o zmarnowanym potencjale dawnych 
miast wojewódzkich. Są to nadal 33 regionalne bieguny polaryzacji, które po-
winny odgrywać znaczącą rolę w dyfuzji oddziaływań sieciowych metropolii. 

Uznając za słuszny wniosek, iż inwestycje w kapitał ludzki mają trwalszy 
wpływ na rozwój regionalny niż wydatki na infrastrukturę techniczną, celo-
we byłoby wsparcie właśnie tych 33 miast w ich misji dyfuzyjnej. Dotyczy to 
głównie ośrodków kształcenia dopełniającego sieć uniwersytetów. Wsparcie 
to powinno być kierowane poprzez regionalne programy operacyjne lub kon-
trakty wojewódzkie. Należy w pełni poprzeć tezę, że podstawą wspierania 
dyfuzyjnego jest likwidacja barier dostępności transportowej czy cyfrowej3. 
Pytanie brzmi jednak, jaką drogą to osiągnąć. Aktualnie realizowany jest 
program inwestycji infrastrukturalnych (szybka kolej, autostrady, lotniska), 
które mają charakter tranzytowy i na wzmocnienie dyfuzji raczej nie wpłyną. 

3. Raport mówi o wykluczeniu transportowym czy cyfrowym (s. 120); to chyba za ostre stwierdzenie, 
bowiem oznacza brak dostępności, jednak jest ona słaba i zróżnicowana.
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Wzmocnią natomiast powiązania sieciowe metropolii (głównie mieszczącą 
się w sieci modelu heksagonu).

Siecią o podstawowym znaczeniu dla dyfuzji na otoczeniu metropolii będą 
miały:

koleje regionalne zapewniające dostępność od ośrodków wojewódzkich • 
i ich funkcji ponadregionalnych (uczelnie, administracja, szpitale specjali-
styczne, lotnisko),
drogi wojewódzkie powiązane sieciowo z autostradami, których główne • 
węzły staną się lokalnymi biegunami wzrostu (przetwórstwo, logistyka, 
usługi, handel).

Ośrodki wzrostu i konkurencyjności regionalnej

Istotą polaryzacji jest koncentracja funkcji rozwojowych na wybranym ob-
szarze. Znajdujemy się w cyklu procesu polaryzacji metropolitarnej, a więc 
najwyższego stadium koncentracji skali i efektów gospodarczych. Efekty spo-
łeczne odniesione choćby do jakości życia (poziom zadowolenia) niekoniecz-
nie muszą być w pełni pozytywne.

Raport traktuje problem otoczenia metropolii w kategoriach metropo-
lie – peryferia. Jest to ujęcie słuszne, lecz uproszczone. Wielkie miasta 
(w tym metropolie) zawsze wytwarzają strefę podmiejską określoną także 
jako strefa suburbanizacji. Tak było zawsze w historii rozwoju miast, gdzie 
strefa podmiejska spełniała też rolę strefy żywicielskiej, produktów rolno-
-spożywczych. Mechanizm ten uległ zatarciu, gdyż zmienił się rynek zaopa-
trzenia oparty o systemy logistyczne i wielkie centra handlowe. Aktualnie 
strefa podmiejska pełni dwie funkcje:

ekspansji rozproszonego budownictwa mieszkaniowego o relatywnie do-• 
brym standardzie obiektu i złym standardzie infrastruktury (drogi, woda 
– ścieki, usługi, transport zbiorowy),
lokalizacji wielkich centrów handlowych.• 

Proces ten będzie narastał (tak jest w całej Europie) jako przejaw „rozlewa-
nia się miast” (urban sprawl). W Polsce proces ten ma cechy spontaniczne 
i jest statystycznie zafałszowany. Gminy wiejskie otaczające miasta metro-
politarne udostępniają łatwo tereny budowlane (na gruntach prywatnych 
porolniczych). Nowi mieszkańcy tych gmin kreują statystykę ludności wiej-
skiej, zaś prowadzą działalność i odprowadzają podatki od tej działalności 
w miastach. Gminy nie mają środków na infrastrukturę, mieszkańcy prze-
stają być zadowoleni.
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Celowe jest perspektywiczne zmierzenie się z tym problemem poprzez:
ograniczenie liberalnej zdolności inwestowania na obszarach wiej-• 
skich (model brytyjski) poprzez bardziej restrykcyjną gospodarkę 
przestrzenną,
wykorzystanie ogromnych terenów w miastach aktualnie odłogowanych • 
w formach terenów pokolejowych, powojskowych, poprzemysłowych,
wprowadzenie innych instrumentów ekonomicznych lokalizacji budow-• 
nictwa mieszkaniowego, np. tworzenie regionalnego funduszu rewitali-
zacji pochodzącego od deweloperów inwestujących na wolnych terenach 
podmiejskich, a wykorzystywanego na funkcje miejskie rewitalizacji te-
renów odłogowanych.
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Wybierzmy… PRZESZŁOŚĆ

Z przeszłości i przyszłości Krakowa (tytuł naszej debaty brzmi: Przeszłość 
i przyszłość Krakowa jako ośrodka cywilizacji europejskiej) ja wybieram… PRZE-
SZŁOŚĆ. Nie dla taniej nostalgii czy krytykanctwa „tego, co jest”. Raczej po 
to, by odpowiedzieć sobie na pytanie (postawione kiedyś przez ks. Józefa Ti-
schnera w Etyce Solidarności): Którą część naszej historii chce dziś kontynuować 
polskie sumienie? Wybór tej „części” historii dokonywany jest więc (taka jest 
intuicja Kapłana-Filozofa) z racji na PRZYSZŁOŚĆ. 

Czy Kraków musi być w przyszłości rzeczywiście ośrodkiem cywilizacji eu-
ropejskiej? Ośmielę się twierdzić, że nie musi. Będzie nim jedynie wtedy, gdy 
świadomie wybierze i pomnoży taką właśnie część swoich dziejów i swojego 
dziedzictwa.

Nie miejsce tu, rzecz jasna, na systematyczny i akademicki wykład historii. 
Chciałbym jednak wywołać z naszej pamięci chociaż kilka obrazów (osób, wyda-
rzeń), które pozwolą (na koniec) na postawienie jakichś stwierdzeń ogólniejszej 
natury.

A więc najpierw: wycieczka do Archiwum Katedry Wawelskiej. Jest w nim 
przechowywana m.in. najstarsza w Polsce książka – sławne Praedicationes – 
kodeks zapisany i iluminowany ręką mnicha iroszkockiego, ale wykonany 
najpewniej w jednym z klasztorów północnych Włoch; na Wawel wszakże 
przywędrował nie z Włoch, lecz z Niemiec – przyniósł go tutaj najpewniej 
z okolic Kolonii niemiecki mnich o imieniu Aron, który w 1046 roku objął 
krakowskie biskupstwo.

Jeden z jego następców, Maurus (pochowany w krypcie św. Leonarda), 
z pochodzenia zapewne Francuz (podobnie zresztą jak jego poprzednik, 
Baldwin), polecił w 1110 roku sporządzić inwentarz katedry, w tym znaj-
dującej się przy niej biblioteki (to najstarszy taki katalog ksiąg w Europie 
Środkowej i Wschodniej). Odnajdziemy w nim bez trudu księgi, na których 
– po zapaści Wędrówki Ludów – wzniesiono na nowo cały gmach cywilizacji 
europejskiej: dzieła Grzegorza Wielkiego (Moralia, Dialogi), Etymologie Izy-
dora z Sewilli, Boecjusza De consolatione, a także podręczniki do wykładu 
dialektyki i gramatyki – a więc sztuk wyzwolonych, stanowiących funda-
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ment edukacji tak w Europie Karolińskiej, jak i programie kształcenia uni-
wersyteckiego. W inwentarzu odnotowane są też księgi do dziś zachowane 
w Archiwum, jak Benedictionale – przyniesione z Ratyzbony (ale kodujące 
w sobie galĳ skie tradycje liturgiczne) czy Sermones – XI-wieczny homiliarz 
wykonany najprawdopodobniej w St. Gallen (jednym z niewielu europej-
skich centrów kultury, które przetrwały zawieruchę madziarską, ratując 
przed zagładą tradycje karolińskie i wyspiarskie).

Drugi katalog ksiąg wawelskich związany jest z osobą Iwona Odrowąża 
(biskup krakowski w latach 1218-1229). Jest to w zasadzie spis jego własne-
go księgozbioru, zebranego w trakcie studiów prawniczych i teologicznych 
w Bolonii i Paryżu. Tu z kolei znajdziemy m.in. Kodeks Gracjana i dzieła 
Augustyna (m.in. De liberi arbitrio), a dalej najświeższe dzieła wiodących ów-
czesnych teologów paryskich (m.in. Piotra Comestora, Sermones i Historia 
Scholastica). Poprzednikiem Iwona na stolicy krakowskiej był Mistrz Win-
centy Kadłubek – pierwszy Polak, który napisał książkę, cytując w niej: Bo-
ecjusza, Cicerona, Horacego, Owidiusza, Senekę, Wergiliusza, (rzecz jasna) 
Ojców oraz całe Corpus Iuris Civilis Justyniana.

Drugi rząd osób i zdarzeń warto wywołać z XV wieku. Otwiera go Ma-
teusz z Krakowa – prawdziwy „Europejczyk”: profesor uniwersytetu w Pra-
dze, jeden z liderów czeskiego ruchu reformy Kościoła, jeden z prekursorów 
europejskiego koncyliaryzmu i nurtu Devotio moderna, rektor uniwersytetu 
w Heidelbergu, legat papieski i biskup wormacki. Pokolenie jego uczniów 
stworzyło tzw. polską szkołę prawa narodów (jej symbolem pozostaje Paweł 
Włodkowic, wykładający jej zasadnicze tezy na soborze w Konstancji). Ko-
lejne pokolenie (czasu soboru w Bazylei) ukształtowało środowisko, którego 
poglądów była ciekawa cała Europa – i to nie tylko wtedy, gdy były prezen-
towane w formie ofi cjalnych stanowisk (jak zredagowany w imieniu uniwer-
sytetu traktat Determiantio Basiliensis Tomasza ze Strzępina), ale także gdy 
były wyrażane jako prywatne opinie uczonych (takich jak Benedykt Hesse 
czy Jakub z Paradyża).

Wawelskie Archiwum Katedralne przechowuje także – w zbiorze swo-
ich dyplomów – jeden z najważniejszych w dziejach Europy dokumentów, 
a mianowicie akt Unii Krewskiej (z 1385 roku) – kamień węgielny forma-
cji, którą nazywamy z dumą „tradycją jagiellońską” – tradycją Rzeczpo-
spolitej wielonarodowej, wielokulturowej i wieloreligijnej. By stanąć u jej 
kolebki, wystarczy wejść do wawelskiej kaplicy Świętego Krzyża, gdzie 
w gotycką architekturę został wpisany przez prawosławnych mnichów bi-
zantyjski program ikonograficzny. Towarzyszy mu przecież gotycka rzeź-
ba łacińska – z nagrobkiem fundatora wykonanym przez Wita Stwosza.
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Nie można wydłużać owego łańcucha w nieskończoność – wszakże jeszcze 
jedno z jego ogniw musi zostać choć na moment przywołane: w późnych 
latach 60. XIII wieku papież Klemens IV (1265-1268) w dokumencie zacho-
wanym w Formularzu Marino z Eboli stwierdza na temat Żydów: Sinagogas 
etiam plures quam una in una civitate contra edifi cant et plumbo tectas desuper 
inter diversis coloribus depinguntur, in tantam eas in altitudinem producentes, ut 
earum respectu decorum domus Domini perdidisse in Polonia videatur – mocne 
świadectwo dokumentujące rolę, jaką miasta polskie (rzecz jasna z Krako-
wem) odgrywają w historii Żydów europejskich w średniowieczu (zwłaszcza 
po pogromach na zachodzie kontynentu u kresu XI i w połowie XIV stulecia). 
W pierwszej połowie XVI wieku wydzielone już na obszarze Kazimierza Op-
pidum Iudeorum przyjęło wielką falę Żydów czeskich, morawskich, niemiec-
kich, włoskich i hiszpańskich, i stało się ważnym dla całej Europy ośrodkiem 
kulturalnym o wysokim poziomie i różnorodności.

Czas na zapowiedziane na początku tezy o charakterze ogólnym. Jakie ele-
menty kształtowały (współkształtowały) europejski wymiar kultury Krako-
wa? Ośmielę się wskazać dwa (przez długi zresztą czas pozostające ze sobą 
w twórczej symbiozie): chrześcĳ aństwo i uniwersytet. Chronologicznie i gene-
tycznie rzecz ujmując, chrześcĳ aństwo jest tu elementem decydującym. To ono 

– zwłaszcza przez pierwsze pięć wieków istnienia Krakowa – otwierało jego 
społeczność na myślenie w kategoriach uniwersalnych. Średniowieczna Chri-
stianitas bardzo długo nie znała tożsamości narodowych; one się dopiero stop-
niowo wykształcały na jej glebie. Wspólnota europejska, zakodowana choćby 
w przywołanych biografi ach czy symbolach (jak Praedicationes), w wiekach 
średnich sięgała poziomów dziś raczej nieosiągalnych – oznaczała rzeczywi-
stą tkankę powszechnie przyjmowanych wartości i przekonań, takich samych 
wszędzie struktur, takich samych wszędzie form wyrazu i społecznej aktyw-
ności, takiego samego rytmu czasu (wyznaczanego przez kościelne dzwony: 
od jutrzni do komplety). Katedrze krakowskiej patronuje męczennik czeski 
Wacław; najstarszej zachowanej w niej kaplicy – św. Leonard (którego kult 
przywędrował tutaj z Liege); kościołowi obok – św. Gereon – czczony w Ko-
lonii. XI-wiecznym Krakowianom było (obawiam się) znacznie bliżej do tych 
patronów niż nam. Uniwersalne chrześcĳ aństwo średniowieczne znalazło na-
stępnie przedłużenie w różnorodności i tolerancji chrześcĳ aństwa w nurcie 
tradycji jagiellońskiej. Zmarły papież Jan Paweł II opisywał ten nurt następu-
jąco: „A więc polskość to w gruncie rzeczy wielość i pluralizm, a nie ciasno-
ta i zamknięcie. Wydaje się jednak, że ten ‹‹jagielloński›› wymiar polskości 
przestał być, niestety, w naszych czasach czymś oczywistym” (Jan Paweł II, 
Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci). Gorzka końcowa papie-
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ska konstatacja stanowi wyraźną przestrogę: najwyraźniej nie każda formacja 
chrześcĳ ańska musi otwierać na myślenie w kategoriach uniwersalnych…

Kraków – w swoich aspiracjach do bycia miastem ważnym dla kultury eu-
ropejskiej ma na pewno dwóch sojuszników (współtwórców): Kościół i uni-
wersytet – jeśli odważą się być sobą i kontynuować najlepsze swoje tradycje.

Powtórzę pytanie: czy tak być musi? Nie. Nie musi. By tak było, musi 
się stać przedmiotem naszego wyboru i decyzji. Czy pamięć historyczna 
jest dziś obszarem rzeczywistej troski, przełożonej choćby na poziom 
dofinansowania? Czy jest przełożona na konieczną sieć nowoczesnych 
ekspozycji? Czy jest na poziomie odpowiednim do rangi jej obiektów 
popularyzowana i „reklamowana”? Jaki procent zwiedzających Kraków 
wędruje do Muzeum Katedralnego na Wawelu, by zobaczyć włócznię św. 
Maurycego? Jaki do Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, by zobaczyć 
przyrządy Kopernika? Jaki wie, że można je tam zobaczyć? Na ile ekspo-
nowane są one w promocji miasta?



Część IV

Przegląd 
terytorialny Polski. 

Doktryna OECD 
wobec wyzwań 

XXI wieku. 
Implikacje 

dla polskich 
regionów





135

 dr Manfred Beschel

Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna ds. Polityki Reginalnej
Dyrektor Wydziału ds. Projektów Polskich 

O istocie polityki regionalnej

Polityka spójności jest bardzo specyfi czna. Nie posiada ona klasycznego, 
rozpoznawalnego profi lu pionowego, ani też zorganizowanego lobby, jakim 
może poszczycić się np. polityka rolna, czy też polityka dotycząca ochro-
ny środowiska lub przemysłu. Czujemy się raczej jak maklerzy, czy raczej 
brokerzy polityczni, którzy ostatecznie konstruują i wdrażają programy, bę-
dące najlepszym możliwym połączeniem różnych polityk sektorowych i na 
różnych obszarach terytorialnych. Taka różnorodność powoduje, że musimy 
patrzeć na skomplikowane kwestie zwykle nieobecne w pewnych sektorach 
administracji, które nie są tak złożone jak nasze. Osoby działające na tym 
polu muszą posiadać pewne cechy typowe dla ludzi nauki, znane wszystkim, 
którzy zajmują się kwestiami akademickimi. Będą musiały mieć również ce-
chy charakteru, które wymagają specjalnego typu otwartości i umiejętności 
szybkiego reagowania w świecie, który równie szybko się zmienia. Stanowi to 
wyzwanie, a także wartość dodaną tej polityki, ponieważ przekształca admi-
nistrację i osoby w niej działające w aktywnych menadżerów. Są to szanse, ale 
wiąże się z nimi też ogromne ryzyko. Jeżeli nie spełnimy oczekiwań, które są 
w nas pokładane, to stracimy zaufanie naszego otoczenia. Polityka spójności 
sama w sobie jest bardzo dynamiczna. Jest pewnym procesem, który nigdy 
nie ustaje. Jednym z widocznych pól, na których możemy zaobserwować fe-
nomen polityki spójności jest obecny kryzys fi nansowy.

Od momentu rozpoczęcia kryzysu miało miejsce wiele dyskusji. Rozma-
wiano między innymi o tym, w jaki sposób można regulować rynki fi nan-
sowe. Równocześnie zwrócono się do polityki spójności z pytaniem, w jaki 
sposób może ona pomóc w rozwiązaniu tego kryzysu. W rezultacie Komisja 
Europejska opublikowała dwa komunikaty. Przede wszystkim podkreślono, 
że obiecywane fundusze, wsparcie fi nansowe, jak również opracowane stra-
tegie, nie zmienią się i będą w dalszym ciągu dostępne, tak aby działały jako 
czynniki stabilizujące i pomogły poradzić sobie z kryzysem. Zaproponowa-
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no też pewne środki, które umożliwią szybkie i dobre wprowadzenie tychże 
strategii. 

Druga kwestia, którą warto poruszyć, to połączenie pomiędzy polityką spój-
ności a kwestiami makroekonomicznymi w danym kraju. Musimy pamiętać, 
że polityka spójności nie jest substytutem dla makroekonomicznej polityki 
krajowej. To nie jest panaceum na wszystkie problemy socjoekonomiczne 
czy w całym kraju, czy też w konkretnym regionie. Ta polityka funkcjonuje 
w konkretnych warunkach polityki fi skalnej, monetarnej, które powinny być 
skutecznie wprowadzone w każdym kraju. Są tutaj także decyzje w zakresie 
spraw społecznych i gospodarczych, dotyczące danego społeczeństwa i wpro-
wadzane praktycznie każdego dnia.

Patrząc jednak z innej perspektywy, połączenia między polityką spójno-
ści a makroekonomiczną mogą wnieść wartość dodaną poprzez wzajemne 
wzmocnienie się. W obliczu kryzysu tym ważniejsza staje się więc odpo-
wiedź i polityka na poziomie europejskim, a nie tylko krajowym. A chodzi 
o zapewnienie homogenicznej reakcji w ramach strategii narodowych, któ-
rym towarzyszyć powinny też strategie europejskie.

Opublikowanie IV raportu na temat spójności gospodarczej i społecznej 
w 2007 roku zapoczątkowało proces refl eksji dotyczącej sposobu ewolucji 
polityki spójności w kontekście wyzwań XXI wieku. Refl eksja ta jest bardzo 
ważna z dwóch powodów. Przede wszystkim musimy zobaczyć, w jaki spo-
sób polityka ta może być rozwĳ ana tak, żeby koncepcyjnie dostosować się do 
obecnych warunków panujących we wszystkich społeczeństwach.  Ale mamy 
też drugi, bardzo praktyczny i ważny element. Pytanie, które musimy sobie 
postawić to: w jaki sposób i czy tak naprawdę chcemy usprawiedliwić wiel-
kość oraz mechanizmy wsparcia fi nansowego w przyszłości?

Po opublikowaniu wspomnianego raportu odbyło się wiele nieformalnych 
spotkań na szczeblu ministerialnym. Opracowano m.in. sprawozdanie Regio-
ny 2020, przeprowadzono debatę na temat spójności terytorialnej. Pracowała 
także niezależna grupa, której przewodził profesor Fabrizio Barca. Na pod-
stawie raportu widzimy, że cały rozwój polityki, to, co zostało nakreślone do 
tej pory, idzie w dobrym kierunku. Chcemy rozszerzyć wsparcie fi nansowe 
i potencjalne wsparcie fi nansowe na wszystkie regiony europejskie. Chcemy 
używać kwestii opracowanych w Lizbonie jako wskazówek dla naszych dal-
szych działań. Chcemy także, żeby wszystkie wdrażane nowe pomysły i stra-
tegie były wprowadzane w taki sposób, żeby wspomagały zachodzącą już 
decentralizację. 

Dyrekcja Generalna przedstawiła raport Regiony 2020 i w ten sposób do-
starczyła pierwszej oceny nowych dysproporcji występujących pomiędzy 
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regionami. Są one spowodowane po części globalizacją, czy zmianami kli-
matycznymi, zmianami demografi cznymi, czy też poziomem dostaw ener-
gii. Raport ostrzega także, że europejski wzrost produktywności, który za-
uważamy, aktywna siła robocza, a także napięcia związane z migracją są dla 
nas niekorzystne w porównaniu z naszymi kluczowymi rywalami – zarówno 
w tych krajach rozwiniętych, jak i rozwĳ ających się. Oznacza to, że pytanie 
jakiej polityki spójności potrzeba, aby odnieść się do polityki jutra, staje się 
pytaniem naglącym.

Oznacza to również, że regiony muszą zdać sobie sprawę, iż to one są klu-
czowymi aktorami na arenie światowej. Bardziej niż kiedykolwiek musimy 
uwolnić potencjał każdego regionu i pojedynczych osób, aby zdały sobie 
sprawę, że one także przyczynić się nie tylko mogą, ale i muszą do rozwoju 
Unii Europejskiej. Wszystkie regiony muszą sprostać wyzwaniom związa-
nym z ograniczeniem różnic, dysproporcji między nimi. Mam tutaj na myśli 
zarówno kwestie poruszane w Nicei, jak i w Lizbonie.

Najnowsze prace w ramach OECD wskazują na istnienie potencjału dla 
wzrostu we wszystkich typach regionów. Dotyczy to tych przodujących, jak 
i pozostających w tyle oraz na fakt, że rzeczywisty wzrost, lub jego brak, za-
leży od  tego, jak dobrze regiony są w stanie zweryfi kować swoje możliwości 
oraz zmobilizować swoje atuty.

Bardzo ciekawy jest fakt, iż w raporcie przygotowanym przez Komisję, 
której przewodzi prof. Barca widzimy, że UE musi postawić w silniejszym 
stopniu na rozwój polityki związanej z konkretnym miejscem. Tak napraw-
dę raport OECD wskazuje na podobne kwestie i problemy.  Wchodzimy na 
poziom operacyjny i dostrzegamy, że ludzie muszą przygotowywać politykę 
i prowadzić ją dla innych ludzi. Bardzo dobrym przykładem jest współpraca 
transgraniczna.

Te sprawy możemy zostawić dyplomatom, ale zdajemy sobie sprawę, że 
będą oni potrzebować czasu, dosyć skomplikowanych procedur, ażeby umoż-
liwić bliższe kontakty z Białorusią i Ukrainą. Natomiast polityka spójności 
daje ludziom mieszkającym blisko granicy możliwości, żeby współpracować 
bez obciążeń, z jakim pracują dyplomaci. Właśnie w tym kontekście, np. 
dla Polski inicjatywa europejskiej polityki sąsiedztwa oraz nowo utworzone 
partnerstwo wschodnie są tak naprawdę kwestiami kluczowymi, jeśli chodzi 
o długoterminowy rozwój dobrobytu na wschodnich granicach Europy.

Rozmawiając o polityce spójności nie można zapominać o kwestiach zwią-
zanych z tematem spójności terytorialnej oraz Zielonej Księgi, która została 
niedawno opublikowana. Zielona Księga nie proponuje jednej konkretnej de-
fi nicji, przez co została skrytykowania. Jej celem nie było jednak stworzenie 
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takiej defi nicji. Miała ona rozpocząć debatę na temat spójności terytorialnej 
i ten cel osiągnęła. Zanim ta debata się rozpoczęła, spójność terytorialna 
była defi niowana na różne sposoby przez różne osoby w zależności od ich 
zróżnicowanych interesów. Przeprowadzone konsultacje były bardzo ważne 
dla Komisji Europejskiej, ponieważ pomogły w znalezieniu consensusu dla 
wszystkich zasad spójności terytorialnej. Po zebraniu opinii Komisja doszła 
do trzech punktów, które po angielsku można wyrazić poprzez 3C.

Pierwsze C = concentration: koncentracja to uzyskiwanie masy krytycznej 
przy równoczesnym rozwiązywaniu negatywnych problemów czy też aspek-
tów zewnętrznych.

Drugie C = connection: połączenia, podkreślanie znaczenia skutecznych 
połączeń pomiędzy mniej rozwiniętymi regionami a centrami wzrostu po-
przez infrastrukturę, a także poprzez lepszy dostęp do usług.

Ostatnie C = cooperation: współpraca oznacza wspólną pracę ponad po-
działami administracyjnymi w celu uzyskania synergii.

Obecny kryzys fi nansowy i recesja podkreślają rolę kreatywności oraz in-
nowacji jako środków do podniesienia produktywności na dłuższą metę.

VI raport w sprawie postępu, nad którym obecnie pracujemy, łączy kre-
atywność i innowacyjność z wymiarem regionalnym. Staramy się znaleźć 
rozwiązanie dla każdego regionu, tzn. zobaczyć, jakie podejście strategiczne 
będzie dla niego najbardziej skuteczne. Patrząc na różne rodzaje regionów 
można zobaczyć, że potrzebne im są inne rzeczy. Z jednej strony mogą to 
być badania i rozwój, z drugiej strony mogą to być raczej inwestycje zagra-
niczne. 

Jeżeli posiadamy dobre połączenia pomiędzy fi rmami w danym regionie 
a osobami tam mieszkającymi, prowadzi to do zwiększenia liczby miejsc 
pracy oraz rozwoju. Oznacza to potrzebę edukacji także na poziomie uni-
wersyteckim, szkolenia oraz udziału w tych szkoleniach, a wszystko po to, 
żeby przyswoić sobie nowe pomysły i stawać się coraz bardziej innowacyj-
nym. Uważamy też, że do tej pory nie doceniano wykorzystania wolnego cza-
su, a także podróży. Wierzymy, że właśnie tutaj leży możliwość zwiększenia 
atrakcyjności danego regionu, zarówno dla nowych ludzi chcących tam się 
osiedlić, jak też dla osób przyjeżdżających jedynie z krótką wizytą.

Ciekawy jest fakt, że w raporcie OECD strategia pokrywała się z wielo-
ma strategiami proponowanymi przez Polskę. Widzimy dużo pozytywów we 
wszystkim, co zostało przygotowane przez Polskę, nie tylko w zakresie roz-
woju gospodarczego, lecz również poprzez skoncentrowanie się w większym 
stopniu na gospodarce opartej na wiedzy. Bardzo jasnym sygnałem w tej 
kwestii było przeznaczenie przez rząd polski większości funduszy, bo 64%, 
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na cele związane z celami lizbońskimi. Widzimy trzy najważniejsze wyzwa-
nia związane z prowadzeniem polityki spójności, jakie stoją przed Polską.

Tymi wyzwaniami są przede wszystkim duże projekty związane z infra-
strukturą, transportem, środowiskiem, energią. To będą główne kolumny 
rozwoju. Zgadzamy się także z raportem OECD, iż planowanie przestrzen-
ne musi zostać udoskonalone, a wzrost kosztów stanowi duży problem, który 
musi zostać uregulowany. Wydaje się jednak, że tej sytuacji pomogło ostat-
nie osłabienie złotego.

Widzimy też, że wymiar środowiskowy postrzegany jest coraz bardziej nie 
jako problem. Może on zostać udoskonalony w czasie ulepszenia infrastruk-
tury. Widzimy też ambitne inwestycje w zakresie informatyki oraz OND – 
w sumie około 11 mld euro. Jednak krajowe wydatki na badania i rozwój ogó-
łem obecnie są na poziomie najniższym w UE i ten poziom należy podnieść. 
Choć trzeba przyznać, że różne badania i analizy wykazują, iż niekoniecznie 
kraje o wyższych wydatkach na badania i rozwój ogółem są najbardziej in-
nowacyjne.

Trzecim elementem jest odpowiednia obsługa fi rm, zwłaszcza małych 
i średnich przedsiębiorstw w celu uwolnienia ich potencjału rozwojowego. 
Tutaj ważne są dwa aspekty. Widzimy niestety dużą przepaść pomiędzy in-
nowacyjnością oraz projektami, które są przygotowywane a ich praktyczną 
implementacją. Ta luka będzie musiała się zmniejszać. Drugim aspektem 
jest kwestia wsparcia fi nansowego i tu mam m.in. na myśli projekt Jeremy. 
Bardzo często małe i średnie przedsiębiorstwa spotykają się z niedostatecz-
nym dostępem do środków fi nansowych, które mogłyby je wspomóc. Jeremy 
i polityka spójności nie ma w żaden sposób stanowić substytutu banków. 
Zdaję sobie sprawę, że niektórzy twierdzą, że można sobie doskonale pora-
dzić bez banków. Inni mówią jednak, że banki dostarczają najlepszych usług. 
Jeśli chodzi o instytucje fi nansowe, tutaj opinie znów będą podzielone. Na-
tomiast Jeremy powinien być postrzegany jako narzędzie w osiągnięciu celu 
fi nansowania, lepszego dostępu do środków tego typu fi rm. 

Jest oczywiście też aspekt polityczny, ponieważ wydaje się, że w tym mo-
mencie Parlament Europejski stara się wywierać naciski na Komisję Europej-
ską, jeżeli chodzi o różne instrumenty używane przez Komisję dla wsparcia 
fi nansowego. 

I ostatni aspekt, który jest moim zdaniem najważniejszy dla Polski przez 
najbliższe 10 do 20 lat – zmiany klimatyczne oraz energia. Ogółem na radze-
nie sobie ze zmianami klimatycznymi oraz kwestiami energetycznymi Ko-
misja Europejska przeznaczyła 16 mld euro, z czego w Polsce 2,2 mld. euro 
Stanowi to największą kwotę w jakimkolwiek projekcie europejskim. W tym 
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momencie współpracujemy z rządem, m.in. z Ministerstwem Gospodarki, 
z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i działamy na wielu płaszczyznach. 
Przede wszystkim chcemy stworzyć strukturę i w sposób uporządkowany 
pracować nad tymi aspektami. Chcemy najlepiej jak to możliwe przygoto-
wać cele strategiczne. Chcemy zobaczyć, jak najlepiej użyć pieniędzy, żeby 
wprowadzić i osiągnąć te cele, a także w jaki sposób odpowiednio ocenić 
nasze rezultaty. Zwłaszcza dla Polski ograniczenie emisji dwutlenku węgla 
jest kwestią kluczową. Równocześnie widzimy, że Polska przoduje w pew-
nych dziedzinach, jeśli chodzi o badania dotyczące m.in. czystego węgla. 
Te badania należą do najbardziej zaawansowanych na całym świecie. Ale na 
razie trudno dostrzec wprowadzanie innowacyjnych i skutecznych metod do 
użytku. Mamy nadzieję, że to niedługo nastąpi. Sama Polska będzie miała 
w ciągu najbliższych 20 lat spore potrzeby i zdajemy sobie z tego sprawę. 
Na polu energetyki fi nanse, jakie będą musiały się znaleźć i które powinny 
być użyte w ciągu najbliższych lat, to około 200 do 300 mld euro. Będą to 
m.in. kwestie związane z ograniczeniem emisji dwutlenku węgla. Wierzę, że 
Polska może stać się w tej kwestii liderem, jeżeli tylko odpowiednie środki 
i metody zostaną wprowadzone. Dlatego tak ważne jest właściwe wprowa-
dzanie polityki spójności.
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Doktryna OECD 
w sferze polityki 

rozwoju regionalnego 
1. Uwagi wstępne

Organisation of Economic Cooperation and Development (OECD), skupiająca trzy-
dzieści najbogatszych państw świata, kształtuje przynajmniej od kilku dekad 
standardy polityki społeczno-ekonomicznej na świecie. Raporty OECD są trakto-
wane jako modelowy wzorzec rzetelności i poprawności profesjonalno-naukowej. 
W pracach OECD bierze udział trzydzieści państw członkowskich (w tym także 
Polska), przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz kilku państw kandydackich. 
Czasami organizacja ta jest nazywana klubem najbogatszych krajów świata. 

Jedno z pól aktywności OECD dotyczy także polityki rozwoju regionalne-
go. Prace te są w OECD już od ponad dziesięciu lat koordynowane w ramach 
Komitetu Polityki Rozwoju Terytorialnego (Territorial Development Policy 
Committee – TDPC). Wyrazem aktywności w tej sferze są cztery rodzaje do-
kumentów i studiów: 
A. Odbywające się z systematyczną częstotliwością konferencje ministrów ds. 

polityki regionalnej państw członkowskich OECD. Pierwsza taka konfe-
rencja odbyła się w 1997 roku w Wiedniu, druga w 2003 roku w Marti-
gny (Szwajcaria), a trzecia w marcu 2009 roku w Paryżu. Konferencjom 
towarzyszą dokumenty programowe podsumowujące doświadczenia i wy-
znaczające trendy polityki regionalnej w krajach członkowskich. Co roku 
powstaje także raport statystyczny, opisujący bieżące tendencje rozwojowe 
w regionach krajów OECD, będący następnie podstawą rekomendacji dla 
państw członkowskich w sferze polityki regionalnej.

B. Realizowane systematycznie przeglądy terytorialne poszczególnych krajów 
członkowskich; w ostatnich latach wykonano między innymi przeglądy: 
Finlandii, Francji, Japonii, Luksemburga, Norwegii, Polski oraz Portugalii. 
Specyfi czną kategorią są analizy dotyczące polityki rozwoju obszarów wiej-
skich, przeprowadzone między innymi dla Holandii oraz Szkocji. Są one 
istotną inspiracją nie tylko dla danego kraju, ale także dla ewolucji doktryny 
polityki regionalnej w krajach rozwiniętej gospodarki rynkowej.
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C. Podejmowane przeglądy terytorialne różnych obszarów, z koncentracją uwa-
gi na dużych miastach o charakterze metropolitarnym. W ostatnich latach 
objęły one między innymi: Cape Town, Istambuł, Jukatan, Kopenhagę, Ma-
dryt, Mediolan, Meksyk oraz Seul. 

D. Rozwĳ ane systematycznie analizy dotyczące najważniejszych problemo-
wych i sektorowych aspektów rozwoju regionalnego świata, takich jak 
między innymi: konsekwencji zmian klimatycznych, mechanizmów sty-
mulowania rozwoju regionalnego, konsekwencji globalizacji dla rozwoju 
społeczno-gospodarczego, znaczenia organizacji dużych imprez dla roz-
woju regionalnego i lokalnego, stosowania kontraktów jako instrumentów 
tej polityki oraz przygotowania zestawu kluczowych wskaźników do mie-
rzenia efektów prowadzonej polityki. 

W ramach OECD przyjęto klasyfi kację analityczną regionów państw członkow-
skich na trzy typy obszarów: metropolitarne, pośrednie oraz wiejskie. Podstawowym 
wskaźnikiem służącym do ich wyznaczenia jest gęstość zaludnienia. W wyniku tego 
analizy i rekomendacje są odnoszone do polityki interregionalnej i intraregionalnej, 
prowadzonej w odniesieniu do tych trzech typów terytoriów. Do klasyfi kacji regio-
nów w OECD zastosowano jako matrycę przyjęty w Unii Europejskiej podział na 
regiony typu NUTS (Nomenclature of Units for Territorial Statistics) – nomenklaturę 
jednostek statystyki terytorialnej, uwzględniający pięć poziomów. Jako kluczowy dla 
analiz terytorialnych i polityki regionalnej państw członkowskich i kandydackich 
OECD przyjęto poziom typu NUTS 2, jakim w Polsce są województwa. 

2. Diagnoza sytuacji i problemy rozwoju regionalnego 
państw OECD na początku XXI wieku

Uwagi zawarte w tym punkcie zostały sformułowane na tle raportu OECD 
przygotowanego na konferencję ministerialną w 2009 roku1. Raport ten skła-
da się z trzech części zatytułowanych: (1) eksploracja prawidłowości i źró-
deł regionalnego wzrostu, (2) nowe podejście polityki służące budowaniu 
innowacyjnych regionów oraz (3) efektywne inwestycje publiczne w regio-
nach jako wyzwanie dobrego rządzenia. Istotne spostrzeżenia, jakie można 
sformułować na tle lektury tego raportu są następujące:
A. W raporcie sformułowano najważniejsze założenia nowego paradygmatu po-

lityki regionalnej. Nowy paradygmat związany jest z budowaniem gospodarki 
opartej na wiedzy, a wyrazem tego jest budowanie siły konkurencyjnej regio-
nów, bazującej przede wszystkim na endogenicznym potencjale rozwojowym.

1. Zob.: Investing for Growth: Building Innovative Regions, Background Report and Appendix to the 
Background Report, OECD, Paryż, 31-03-2009.
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Tabela. Stary i nowy paradygmat polityki regionalnej

Wyszczególnienie Stary paradygmat Nowy paradygmat

Cele

okresowa 
kompensacja 
niekorzyści 
lokalizacyjnych 
w zacofanych 
regionach

wykorzystanie nie w pełni 
zagopodarowanego 
potencjału we wszystkich 
regionach, służące wzrostowi 
konkurencyjności regionalnej 

Jednostki 
interwencji

jednostki 
administracyjne

funkcjonalne obszary 
gospodarcze

Strategie podejście 
sektorowe

zintegrowane projekty 
rozwojowe

Narzędzia subsydia i pomoc 
publiczna

miks miękkiego i trwałego 
kapitału (środki trwałe, rynek 
pracy, środowisko biznesowe, 
kapitał społeczny i sieci)

Aktorzy rząd centralny rządy na różnych poziomach

Źródło: Investing for Growth: Building Innovative Regions, Background Report, Meeting of TDPC 
on Ministerial Level, OECD, Paryż, 30-03-2009, p. 36.

B. Tradycyjnie kierunkami interwencji polityki regionalnej były: infrastruktu-
ra, kapitał ludzki oraz sektor przedsiębiorstw, w tym przede wszystkim małe 
i średnie przedsiębiorstwa. We wspomnianym dokumencie, obok dwóch 
pierwszych sfer, jako trzeci kierunek wyróżniono otoczenie (środowisko) 
biznesowe. Jest to prawdopodobnie wyrazem możliwej kolizji polityki regio-
nalnej z zasadami dopuszczalności pomocy publicznej, istotnej w przypadku 
wspierania przede wszystkim dużych podmiotów gospodarczych. Równocze-
śnie dobrze rozwinięte w regionie otoczenie biznesowe jest warunkiem uzy-
skania wysokiej efektywności przez sektor małych i średnich podmiotów, ze 
względu na niższe koszty transakcyjne i wyższą jakość tych usług. Zwrócono 
uwagę na dążenie państw OECD do uzyskania optymalnej kompozycji tych 
nakładów, także za pomocą modelowania makroekonomicznego. Kluczowa 
jest odpowiedź na pytanie, dlaczego niektóre regiony rozwĳ ają się szybciej 
i jakie są mechanizmy tego rozwoju. 

C. Raport ten dokumentuje najważniejsze zmiany (wyzwania), przed jakimi stoi 
obecnie polityka rozwoju regionalnego w krajach OECD. Są one następujące: 
(1) diagnozowanie potrzeb regionalnych i zaprojektowanie odpowiednich po-
lityk, (2) inwestowanie w infrastrukturę jako niezbędny, ale nie wystarczający 
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warunek rozwoju regionalnego, (3) promowanie innowacyjnych regionów po-
przez wspieranie klastrów i szersze wykorzystanie instytucji nauki i szkolnictwa 
wyższego, (4) zastosowanie planowania przestrzennego jako narzędzia integra-
cji polityki regionalnej, (5) wypracowanie nowego paradygmatu polityki rozwo-
ju obszarów wiejskich, (6) zapewnienie trwałego i zrównoważonego wzrostu 
miast oraz (7) wzmocnienie powiązań pomiędzy regionami miejskimi i wiej-
skimi. W sumie pozytywna odpowiedź na te wyzwania powinna umożliwić 
zbudowanie innowacyjnych regionów we wszystkich krajach OECD.

D. W dokumencie tym zwrócono szczególną uwagę na rosnące znaczenie do-
brego rządzenia (governance) dla podejmowania efektywnych inwestycji pu-
blicznych w regionach. Ma na to wpływ między innymi: profesjonalny sektor 
administracji publicznej, wysokiej jakości liderzy lokalni i rozwinięte mecha-
nizmy społeczeństwa obywatelskiego, niezbędne zasoby fi nansowe przezna-
czane na wspieranie rozwoju regionalnego, różnorodne instytucje polityki re-
gionalnej (m.in. kontrakty) oraz zapewnienie w niezbędnej skali podaży dóbr 
i usług publicznych.

E. Istotnym wątkiem raportu i dyskusji na konferencji ministerialnej stał się 
kryzys społeczno-gospodarczy. Wskazano na fakt, że kryzys prowadzi 
do pozytywnego przewartościowania roli polityki regionalnej jako jednej 
z najlepiej sprawdzonych form interwencjonizmu publicznego w przebieg 
procesów rozwojowych. Oczywiście kluczowe wyzwanie to w jaki sposób 
pogodzić strukturalne cele i działania polityki regionalnej, z natury swej 
długookresowe, z interwencją zorientowaną na poprawę koniunktury go-
spodarczej, czyli ze swojej logiki bieżącą i krótkookresową. 

F. Odniesienia do sytuacji Polski dokumentują: 
względnie ograniczone zróżnicowania regionalne w naszym kraju na tle • 
innych państw OECD, chociaż rejestruje się w ostatnich latach wzrost 
zróżnicowań pomiędzy bogatymi i biednymi regionami, 
wyjątkową dynamikę rozwojową miasta Warszawy, w latach 1995-2005 • 
najwyższą w zbiorze wszystkich obszarów metropolitarnych OECD, 
szczególne znaczenie dla kształtowania modelu nowoczesnej polityki re-• 
gionalnej doświadczeń Polski Wschodniej.

G. Coroczne raporty na temat sytuacji mającej miejsce w regionach państw OECD 
służą bieżącej rejestracji tendencji w zakresie rozwoju i polityki regionalnej. 
Raporty te uwzględniają pięć części dotyczących: (1) regionalnych aspektów 
innowacyjności (jej rola w gospodarkach regionalnych), (2) wzrostu dochodu 
narodowego (w jakim stopniu czynniki wzrostu są skoncentrowane w niektó-
rych regionach), (3) wykorzystania poszczególnych zasobów (skwantyfi kowanie 
regionalnych zróżnicowań efektywności ekonomicznej i identyfi kacja zasobów, 
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jakie mogą zostać zmobilizowane), (4) kluczowych oraz wiodących czynników 
wzrostu regionalnego (znaczenie czynników krajowych i regionalnych) oraz (5) 
konkurowania różnych obszarów na bazie regionalnego dobrobytu (zdrowie 
i dostęp do edukacji)2.

W sumie raport na konferencję ministerialną w 2009 roku dokumentuje rosnące 
w ostatnich latach znaczenie polityki regionalnej dla dynamizacji rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego państw OECD.

3. Diagnoza sytuacji i problemy rozwoju regionalnego Polski 
na początku XXI wieku

Przytoczone w części wstępnej przeglądy terytorialne Finlandii, Francji, Japonii, 
Luksemburga, Norwegii, Portugalii, a także innych państw członkowskich i kan-
dydackich OECD składają się z trzech części. Pierwsza z nich zawiera charakte-
rystykę procesów realnych wraz z identyfi kacją regionalnych trendów, zasobów 
i wyzwań. Druga część poszczególnych przeglądów krajowych została poświę-
cona ewaluacji polityki rozwoju regionalnego, ze szczególną koncentracją uwagi 
na tematyce zwiększania poziomu konkurencyjności. Trzecie części wszystkich 
raportów krajowych zostały poświęcone wielopoziomowemu zarządzaniu pu-
blicznemu (multilevel governance). 

Prace nad Przeglądem terytorialnym Polski zakończone zostały raportem 
opublikowanym w roku 2008 w języku angielskim, francuskim oraz polskim3. 
Dokument ten składa się, podobnie jak wymienione wcześniej raporty krajowe, 
z trzech rozdziałów zatytułowanych: 

czynniki wzrostu oraz wyzwania dla rozwoju regionalnego, • 
ocena polityk na rzecz rozwoju regionalnego, • 
wykorzystanie polityki rozwoju regionalnego poprzez system wielopoziomo-• 
wego zarządzania publicznego. 
Na podstawie lektury tego raportu można sformułować następujące uwagi:

A. Struktura regionalna gospodarki Polski jest generalnie zrównoważona, bo-
wiem nie występuje silna dominacja regionu stołecznego, charakterystyczna 

2. Zob. ostatni raport: OECD Regions at a Glance 2009, OECD, Paryż 2009.

3. Zob. Przeglądy Terytorialne OECD. Polska, OECD i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Paryż-
-Warszawa 2008. Prace nad tym przeglądem prowadzone były w latach 2006-2008 jako wspólne 
przedsięwzięcie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Territorial Development Policy Commit-
tee OECD. W pracach uczestniczyły dwa zespoły ekspertów: jeden OECD i drugi lokalny polski. 
W ramach projektu zrealizowano kilka podróży studialnych ekspertów OECD do Polski, w tym 
także do różnych regionów. Odbyły się spotkania z przedstawicielami administracji rządowej, 
samorządowej, środowiskiem naukowym i partnerami społecznymi oraz konferencja, na kórej 
zaprezentowano najważniejsze efekty tego przeglądu i raport końcowy.
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dla wielu państw OECD. Największe polskie miasta nie osiągnęły skali 7-8 
milionów mieszkańców, kiedy według analiz OECD niekorzyści aglomera-
cji zaczynają przeważać nad korzyściami koncentracji przestrzennej. Jednak 
problemem naszego kraju jest niski poziom spójności terytorialnej, czego 
wynikiem są wysokie koszty transakcyjne i trudność tworzenia efektywnych 
sieci społeczno-gospodarczych. Równocześnie walorem rozwojowym ukła-
du regionalnego Polski jest, poza bardzo szybko rozwĳ ającą się stolicą, kil-
ka silnych regionów metropolitarnych związanych z ośrodkami takimi jak: 
Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań oraz Wrocław. Według raportu 
OECD dla stymulowania efektywnego rozwoju społeczno-gospodarczego 
Polski kluczowe znaczenie ma dobre powiązanie tych ośrodków pomiędzy 
sobą, tak aby umożliwić im utworzenie „sieciowej aglomeracji”, zdolnej do 
konkurowania w gospodarce opartej na wiedzy z największymi metropolia-
mi Europy i świata. Charakterystyczny jest fakt, że koncept ten rozwinię-
ty w Eksperckiej Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju jako 
propozycja sześciokąta, wiążącego największe ośrodki miejskie Polski, został 
bardzo chłodno przyjęty w Polsce4. W dyskusji uznano, że oznacza to mar-
ginalizację społeczno-gospodarczą podstawowej części kraju, a zupełnie nie 
doceniono zwiększenia endogenicznego potencjału rozwojowego układu re-
gionalnego naszego kraju. 

B. Według OECD podstawowym problemem rozwoju regionalnego Polski po-
zostaje Polska Wschodnia, obejmująca pięć województw (lubelskie, podkar-
packie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie). Wyzwaniem jest 
bardzo niski poziom spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej tego 
makroregionu. Dodatkowym problemem jest położenie tego obszaru wzdłuż 
zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, co ogranicza relacje społeczno-go-
spodarcze z krajami sąsiedzkimi: Białorusią, Rosją i Ukrainą. W Przeglądzie 
terytorialnym Polski wskazano na konieczność zastosowania zintegrowanego 
(kompleksowego) podejścia do rozwoju regionalnego tego obszaru oraz na 
znaczenie podjęcia możliwie szerokiego tematycznego zakresu fi nansowania 
rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej, nie ograniczającego się 
jedynie do infrastruktury transportowej. Niebezpieczeństwem dla Polski była-
by swoista skansenizacja tego obszaru. Jako istotny potencjał rozwojowy okre-
ślono stolice tych pięciu regionów, w których powinny być rozwĳ ane funkcje 
metropolitarne oraz wykorzystane unikalne zasoby i walory przyrodnicze5. 

4. Ekspercki Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Ministerstwo Rozwoju Regional-
nego, Warszawa, grudzień 2008. 

5. Ważne refl eksje na ten temat zob.: A. Kukliński, Gordian Knots – A New Trajectory of the Region Fu-
tures Programme. The Triple European Mezzogiorno, in: The Future of Regions in the Perspective of Global 
Change, Ministry of Regional Development, Warszawa 2008, p. 200-220. 
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C. Zrealizowana po roku 1998 reforma systemu polityki regionalnej Polski 
została oceniona bardzo pozytywnie. Kreowanie dużych silnych woje-
wództw, powołanie wybieralnych ciał przedstawicielskich oraz powstanie 
kategorii budżetów wojewódzkich umożliwiło prowadzenie nowoczesnej 
polityki regionalnej na poziomie rządu i województw. Dzięki temu moż-
liwe było kreowanie i znacząca decentralizacja wielopoziomowego zarzą-
dzania publicznego w Polsce. Istotne defi cyty dotyczą przede wszystkim 
asymetrii sfery zarządzania i fi nansów publicznych (dość daleko idąca 
decentralizacja w zakresie kompetencji, bardzo ograniczona w sferze fi -
nansów publicznych). Rosnące znaczenie ma budowanie społeczeństwa 
obywatelskiego nie tylko na poziomie krajowym, ale przede wszystkim 
lokalnym i regionalnym. 

D. Polityka rozwoju regionalnego Polski powinna w szerokim zakresie uwzględ-
niać priorytety związane z innowacyjnością, gospodarką opartą na wiedzy 
oraz społeczeństwem informacyjnym. Wyrazem takiego podejścia w Polsce 
jest zamiar przeznaczenia w latach 2007-2013 około 64% środków dostęp-
nych w ramach programów polityki strukturalnej Unii Europejskiej na wdra-
żanie priorytetów Odnowionej Strategii Lizbońskiej. 

E. W Przeglądzie terytorialnym OECD bardzo pozytywnie oceniono znaczenie 
Unii Europejskiej dla budowania nowoczesnego modelu polityki regionalnej 
Polski. Dotyczy to między innymi: fi nansowania, programowania, zarządza-
nia, monitoringu, ewaluacji oraz wyboru projektów. Bardzo szeroka struktu-
ra dostępnych w ramach funduszy Unii Europejskiej kierunków fi nansowania 
oznacza potrzebę rozwĳ ania strategicznego myślenia o rozwoju regionalnym. 
Wskazano jednak na potrzebę stopniowego budowania własnego modelu po-
lityki rozwoju regionalnego Polski, w sytuacji przewidywanych w przyszłości 
zmniejszających się transferów z Unii Europejskiej dokonywanych w ramach 
europejskiej polityki spójności.

F. Jako jedną z najpoważniejszych barier rozwoju regionalnego Polski ziden-
tyfi kowano bardzo niekorzystny stan planowania przestrzennego. Z jednej 
strony powoduje to spowolnienie, a czasami nawet zablokowanie procesu 
inwestycyjnego, z drugiej strony jest to przyczyną braku elementarnego 
ładu przestrzennego. Wyrazem tego jest chaotyczna suburbanizacja, bała-
gan przestrzenny na obszarach wiejskich oraz wysokie koszty transakcyjne 
funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki. Plany przestrzenne w Polsce 
nie mają charakteru hierarchicznego, dominuje planowanie miejscowe, co 
utrudnia sprawną realizację dużych projektów infrastrukturalnych. Dla wie-
lu ważnych obszarów kraju brak jest miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 
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G. Obszary wiejskie pozostają istotnym kierunkiem oddziaływania polityki re-
gionalnej w Polsce. Wynika to z rozszerzającej się przepaści w poziomach 
rozwoju pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi. W Polsce istotną rolę 
w gospodarce odgrywa duży i stabilny sektor rolniczy. Problemem struk-
turalnym jest bardzo ograniczony poziom dywersyfi kacji gospodarki tych 
obszarów. Dlatego trzeba pokonać szereg barier w zakresie wzrostu mobil-
ności społeczeństwa i dywersyfi kacji struktur gospodarczych. Zróżnicowania 
strukturalne obszarów wiejskich sprawiają, że nie ma jednej uniwersalnej re-
cepty na rozwój, możliwej do zastosowania we wszystkich regionach Polski. 

W sumie doświadczenia Polski w ostatnich dwóch dekadach ocenia się jed-
noznacznie pozytywnie, bowiem w relatywnie krótkim czasie udało się zbu-
dować nowoczesny system polityki regionalnej. Dokumentuje to doskonale 
pierwszy raport na temat problemów i polityk regionalnych w Polsce, opu-
blikowany przez OECD w 1992 roku6. W opracowaniu tym dokumentuje się 
negatywne konsekwencje gospodarki centralnie planowanej, wyzwania oraz 
zmiany strukturalne związane z transformacją oraz zróżnicowania regional-
ne najważniejszych zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych. W drugiej 
części tego raportu przedstawiono wyzwania stojące przed Polską w sferze 
konceptualizacji nowej polityki regionalnej. Pracy towarzyszą dwie analizy 
przypadków obszarów problemowych, dotyczące województw zamojskiego 
i katowickiego. Raport wskazuje, że zbudowanie nowoczesnej polityki regio-
nalnej w Polsce może potrwać nawet kilka dekad. 

4. Wnioski dotyczące nowego modelu polityki regionalnej

Przeprowadzona analiza bogatego dorobku OECD w tej sferze pozwala stwier-
dzić, że w najwyżej rozwiniętych państwach świata następuje zasadnicza zmia-
na paradygmatu polityki rozwoju regionalnego. Najważniejsze wyznaczniki tej 
zmiany to przede wszystkim: 
1) bazowanie na endogenicznym potencjale rozwojowym regionu, a nie na środ-

kach i inwestycjach zewnętrznych, 
2) podstawą rozwoju społeczno-gospodarczego regionów stają się małe i średnie 

przedsiębiorstwa, a nie wielkie podmioty gospodarcze, 
3) priorytet interwencji publicznej dotyczy sektora usług, a w znacznie mniej-

szym stopniu sektora produkcji materialnej, w tym przemysłu, a nowoczesną 
formą organizacyjną stają się klastry, 

4) podstawowe znaczenie ma współdziałanie poszczególnych szczebli admini-

6. Regional Development Problems and Policies in Poland, OECD, Paris 1992.
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stracji publicznej pomiędzy sobą, a także z różnymi partnerami społecznymi 
i gospodarczymi, czego wyrazem jest tworzenie różnych sieci współpracy: 
w ramach sektora publicznego, publiczno-prywatnych oraz publiczno-spo-
łecznych, 

5) kluczowe znaczenie dla stymulowania rozwoju regionalnego ma zasadniczy 
wzrost mobilności społeczeństwa oraz poprawa dostępności terytorialnej 
poszczególnych miast i regionów, poprzez rozwój wysokiej jakości powiązań 
komunikacyjnych, czego syntetycznym wyrazem jest rosnąca spójność tery-
torialna, 

6) niezbędne jest uwzględnienie przez politykę regionalną konsekwencji teryto-
rialnych nowych wyzwań społeczno-gospodarczych, przede wszystkim zwią-
zanych z: globalizacją gospodarki, zmianami klimatycznymi, niekorzystnym 
przebiegiem procesów demografi cznych, a także rosnącymi kosztami energii,

7) podstawowym celem polityki regionalnej stało się budowanie silnych i kon-
kurencyjnych regionów, a nie zarządzanie transferami fi nansowymi na rzecz 
obszarów problemowych, 

8) coraz krytyczniej ocenia się postulaty unifi kacji regionalnych struktur społecz-
no-gospodarczych, a zarazem następuje akceptacja rosnących zróżnicowań re-
gionalnych w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, 

9) zwiększa się rola (zakres kompetencji oraz wielkość budżetu) podmiotów sa-
morządowych na poziomie regionalnym i lokalnym, w relacji do ogranicza-
nych do kwestii strategicznych uprawnień administracji rządowej,

10) występuje wyraźna tendencja do integracji funkcjonalnej i organizacyjnej po-
lityki makroprzestrzennej i polityki regionalnej,

11) spójność gospodarcza i społeczna zostaje uzupełniona spójnością terytorial-
ną oraz w dalszej kolejności innymi jej wymiarami takimi jak: środowiskowy, 
polityczny oraz kulturowy. 

OECD jest organizacją będącą najważniejszym katalizatorem wprowadzenia 
tych zasadniczo doskonalących system polityki regionalnej państw członkow-
skich zmian. Równocześnie OECD wspierając wieloszczeblowe zarządzanie pu-
bliczne sprzyja decentralizacji systemu polityki regionalnej w państwach człon-
kowskich.

Dla Polski oznacza to konieczność wprowadzenia drugiego etapu reformy 
ustrojowej państwa, pogłębiającego rozwiązania reformy terytorialnej z 1998 
roku, w wyniku której zostały wykreowane duże województwa, zarządzane przez 
wybieralne ciała przedstawicielskie oraz dysponujące własnymi budżetami. Spra-
wa staje się bardzo pilna, bowiem po roku 2020 szereg najbogatszych regionów 
Polski utraci możliwość korzystania z pomocy strukturalnej Unii Europejskiej, 
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a polityka ta jest w Polsce obecnie prowadzona i fi nansowana w znaczącym zakre-
sie w oparciu o środki zewnętrzne. Kwestia zasadniczej reformy systemu polityki 
regionalnej Polski została podjęta w pracach studialnych Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego, jednak problemem jest konieczność równoczesnego zreformo-
wania wymiaru rzeczowego, fi nansowego oraz ustrojowego polityki regionalnej, 
a znajdują się one w kompetencji trzech różnych ministerstw7. W warunkach 
niskiej kultury administracyjnej w zakresie współpracy, staje się to podstawową 
barierą zmian w sferze polityki regionalnej. 
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Polityka urbanizacyjna

Racjonalizacja budowlanego procesu inwestycyjnego jest koniecznością chwi-
li. Nie tylko specjaliści, ale także wszyscy użytkownicy przestrzeni publicz-
nej coraz częściej doświadczają chaosu, który wkrada się w gospodarowanie 
przestrzenią. Coraz częściej mówi się także o niedoskonałości regulacji, 
które chaos ten mogłyby porządkować. Władza publiczna nie może zrezy-
gnować z interwencji tam gdzie jest to niezbędne, a więc w sprawie lokaliza-
cji i kształtowania ładu przestrzennego. Potrzebna jest racjonalizacja, a nie 
uproszczenie budowlanego procesu inwestycyjnego. Celem zmian powinno 
być zrezygnowanie ze zbędnych procedur administracyjnych oraz zintegro-
wanie trybu ocen oddziaływania na środowisko z procedurami planowania 
i ustalania lokalizacji inwestycji. Wraz z eliminacją postępowań administra-
cyjnych konieczne jest wzmocnienie społecznej kontroli nad podejmowanymi 
rozstrzygnięciami, a także wzmocnienie zakresu personalnej odpowiedzial-
ności uczestników procesu inwestycyjnego w ramach procedur budowlanych. 
Warto rozważyć krajowe i lokalne przepisy urbanistyczne, które pozwolą na 
regulację sposobu zabudowy w miejscach nieobjętych miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego oraz wprowadzenie do procedury plani-
stycznej mediatora, który pomoże rozwiązać konfl ikty pojawiające się w pro-
cesie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Obecny stan zagospodarowania przestrzennego i stan urbanizacji Polski 
będzie w najbliższych latach podlegał gwałtownej zmianie. Średnio w Pol-
sce na mieszkańca przypada 24,2 m2 powierzchni mieszkaniowej (2008), 
natomiast w innych krajach europejskich: Francja 37,5 m2 (2002), Niemcy 
41 m2 (2002). Mniejszy współczynnik powierzchni mieszkalnej na osobę 
w Polsce oznacza w praktyce, że odpowiednia liczba mieszkań w Polsce dla 
gospodarstw domowych w ciągu najbliższych 15-20 lat do 2030 roku będzie 
zwiększać się nawet o 100%. Można więc przewidywać faktyczne zwiększe-
nie obszaru urbanizacji. Naturalną tendencją społeczną będzie dojście do 
standardu krajów Europy Zachodniej. To wskazuje na nieunikniony proces 
rozwoju urbanizacji w Polsce, który to proces będzie wzmożony w obszarach 
metropolitarnych, na obszarach większych miast lub stanowiących atrakcyj-
ny teren rozwoju gospodarczego, np. w miastach ze strefami inwestycyjnymi, 
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przemysłowymi, miastach nadgranicznych, obszarach turystycznych, co jest 
związane ze zmianami struktury demografi cznej i migracjami wewnętrzny-
mi – z przewagą kierunku „do obszarów miejskich” i „do obszarów bardziej 
skoncentrowanej zabudowy”, jak również z nieuniknionymi procesami dla 
utrzymania prawidłowej struktury społecznej w Polsce (por. Raport Polska 
2030). Uwzględniając konieczność uczynienia pewnych obszarów – szcze-
gólnie tych, które podlegają mniejszej presji urbanizacyjnej – bardziej atrak-
cyjnymi, konieczne jest rozważenie aktywnego stymulowania rozwoju urba-
nistycznego, który może się stać ofertą zarówno w wymiarze społecznym 
jak i w wymiarze gospodarczym. Problem braku zasobów mieszkaniowych 
o odpowiednim standardzie był wskazywany w wielu raportach OECD 
i Banku Światowego jako jedna z przeszkód dla rozwoju gospodarczego. Ta-
kie podejście będzie charakterystyczne dla nowego wymiaru spójności Unii 
Europejskiej – spójności terytorialnej w Traktacie Lizbońskim (oprócz spój-
ności ekonomicznej i społecznej istniejących w traktatach Unii Europejskiej). 
Obecny system prawny nie przewiduje aktywnej roli podmiotów organizu-
jących proces inwestycyjny w rozwoju miast; uznaje się, że takie działania 
są w całości w kompetencji samorządu miejskiego, komunalnego i jego or-
ganizacji; jednocześnie należy przewidywać w warunkach polskich istotne 
potrzeby rozwoju urbanistycznego, związane z poprawą standardu miesz-
kaniowego i procesami migracyjnymi, konieczne jest w tej kwestii przepro-
wadzenie istotnych badań ilościowych; przebudowa (rewitalizacja) i unowo-
cześnienie struktury urbanistycznej miast (por. Raport Instytutu Rozwoju 
Miast) wskazuje na konieczność istotnej przebudowy zarówno śródmieść jak 
i zespołów mieszkaniowych pochodzących z lat 60. i 70. XX wieku; powyż-
sze wskazują na konieczność nowych regulacji ustawowych aktywizujących 
proces przebudowy i budowy, w tym rewitalizacji, które byłyby realizowane 
w formule gwarantującej zintegrowany rozwój obszarów urbanizacji.

Problem budownictwa mieszkaniowego nie może być oderwany od formu-
ły świadczenia usług przez gminę wobec jej mieszkańców. Zaangażowanie 
do budownictwa mieszkaniowego samorządu lokalnego nie oznacza zrzuce-
nia odpowiedzialności za kwestię mieszkaniową z władz państwowych. Jest 
jedynie stwierdzeniem sposobu, w jaki ta odpowiedzialność może być udzia-
łem rządzących – zgodnie z zasadą pomocniczości. Zadaniem samorządu 
jest polityka mieszkaniowa, zadaniem rządu jest polityka miejska.

Prowadzoną w czasie kampanii wyborczej dyskusję na temat liczby „ko-
niecznych do wybudowania” mieszkań, zastąpiła na forum publicznym wy-
miana opinii na temat dostępności ofert rynku pierwotnego oraz ograniczenia 
akcji kredytowej prowadzonej na rzecz deweloperów i nabywców mieszkań. 
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Projekty rozwiązań systemowych, które sprawdzają się tylko w przesileniu 
cyklu koniunkturalnego, rzadko kiedy okazują się użyteczne w innym cza-
sie. Dlatego w długoterminowej perspektywie kwestia stabilizacji dynamicz-
nej równowagi podaży i popytu mieszkań może być skutecznie rozwiązana 
przez samorząd terytorialny. Interwencja na rynku mieszkań „dostępnych” 
obejmuje zarówno racjonalne zarządzanie istniejącą substancją mieszkanio-
wą – remonty i modernizacje, pozyskiwanie mieszkań z już istniejących za-
sobów – a także działalność inwestycyjną. Przy czym nie zawsze okazuje się, 
że budowanie bezpośrednio przez samorząd jest najłatwiejsze. Dlatego kwe-
stie mieszkań socjalnych i mieszkań na wynajem powinny stanowić istotny 
element polityki prowadzonej przez gminy, a w obszarach sąsiadujących ze 
sobą, silnie zurbanizowanych i powiązanych funkcjonalnie gmin – na pozio-
mie metropolii.

Kwestia budownictwa mieszkaniowego, jako elementu polityki miejskiej, 
to przede wszystkim problemy dostępności terenów pod budownictwo, za-
pewnienia uzbrojenia i sposobu właściwego adresowania pomocy fi nansowej 
– dodatków mieszkaniowych dla osób, które – okresowo lub permanentnie 
– nie mogą „mieszkać” po cenach rynkowych. Sposób rozwiązania problemu 
mieszkaniowego, ze względu na konieczność integracji z prowadzoną przez 
gminę strategią i polityką rozwoju – należy wraz z odpowiednimi narzędzia-
mi prawno-organizacyjnymi i fi nansowymi oddać w ręce samorządów, które 
– nie po raz pierwszy – okazałyby się skuteczne, a samo rozwiązanie naj-
bardziej efektywne. Formuła organizacyjna, w której miasta mogą chętniej 
i łatwiej podejmować zarządzanie i tworzenie zasobów socjalnych i mieszkań 
na wynajem, to instytucje spółek lub podmiotów towarzystw non-profi t. Już 
obecnie gminy mogą uczestniczyć w tworzeniu zasobów towarzystw budow-
nictwa społecznego. Jednak same towarzystwa dostrzegają potrzebę zmian 
w programie. Zmian, które umożliwiłyby skorzystanie z oferty szerszej gru-
pie potencjalnych klientów tego rodzaju najmu.

Samorząd terytorialny musi zyskać rzeczywiste kompetencje w polityce 
mieszkaniowej. Polityka miejska państwa powinna tworzyć zachętę do uru-
chomienia przez gminę tak zwanych „starych zasobów mieszkaniowych” 
i przeznaczenia pozyskanych środków na realizację lokalnych programów roz-
woju społecznego budownictwa czynszowego. Oczywiście taka zmiana musi 
wiązać się ze zbieżnością strategicznych kierunków polityki fi nansowania 
budownictwa społecznego z głównymi instrumentami polityki budżetowej 
państwa. Aktywność gminy, także w wykorzystaniu mechanizmu koncesji 
na roboty budowlane i partnerstwa publiczno-prywatnego, może okazać się 
wreszcie opłacalne. Chodzi o dobre gospodarowanie fi nansami publicznymi 
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i niedopuszczenie do przekroczenia określonych parametrów długu publicz-
nego. Na pewno warto wykorzystać tzw. dobre praktyki w tym zakresie. Aby 
budownictwo mieszkaniowe socjalne i pod wynajem nie było oderwane od 
kontekstu jakości środowiska zurbanizowanego, a tym samym nie powstawa-
ły obszary wykluczenia – „getta” – budownictwo mieszkaniowe musi stać się 
częścią polityki miejskiej. Oczywiście w odniesieniu do obszarów aglomera-
cyjnych, obszarów metropolitarnych powinno być przedmiotem interwencji 
w obszarze metropolitarnym. Zatem kwestia poprawy jakości istniejących 
zasobów mieszkaniowych staje się problemem polityki miejskiej, a co za tym 
idzie, także szczególnie kwestia mechanizmów fi nansowania odnowy istnie-
jących zasobów.

Polityka miejska powinna zapewniać bodźce do utrzymania zwartości 
miasta i hamować proces suburbanizacji, rozlewania obszarów miejskich na 
obszary rolne, (audyt urbanistyczny dla oceny alternatyw rozwoju, idea com-
pact city). Aktywnych działań wymaga także spójność wewnętrzna miasta 
– eliminacja obszarów wykluczenia, zarówno w sensie ekonomicznym, jak 
i społecznym. Większą atrakcyjność miasta dla jego mieszkańców oraz przy-
jezdnych może przynieść zapewnienie efektywnego i aktywnego wykorzysta-
nia przestrzeni publicznych oraz zapewnienia współpracy miast położonych 
w bliskości, w tym obszarów metropolitarnych – istotne jest tworzenie sieci 
miejskiej współpracy subregionalnej. Polityka miejska powinna dotyczyć nie 
tylko funkcjonowania poszczególnych miast, jako pojedynczych obszarów, 
ale także funkcjonowania miast w ramach sieci obszarów miejskich. Dużym 
wyzwaniem w Polsce jest zagwarantowanie bezkonfl iktowej współpracy miast 
i intensywnej urbanizacji z użytkowanymi rolniczo przyległymi obszarami. 
Wypracowany konsens może zostać przedstawiony, jako polska propozycja 
nowej formuły dla polityki CAP dla Unii Europejskiej. Kolejne obszary to 
zapewnienie dostępnego transportu – dotyczy to dostępności cenowej i fi -
zycznej transportu publicznego zarówno w miastach, jak i otoczenia sub-
regionalnego. Potrzebne są aktywne działania na rzecz efektywności ener-
getycznej miast – minimalizacja zużycia energii w gospodarce komunalnej 
i oszczędność zużycia w budynkach, a także większe wykorzystanie źródeł 
alternatywnych. Trzeba zadbać o wsparcie lokalnej przedsiębiorczości – za-
chęty dla tworzenia i utrzymania przedsiębiorstw lokalnych, bazy edukacyj-
nej, dla kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Niezbędne wydaje się powiązanie planowania przestrzennego z zasadami 
prowadzenia polityki rozwoju oraz polityk sektorowych. Można to osiągnąć 
przez zintegrowanie zakresów i procedur planów sektorowych ze studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz prze-
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budowę struktury prawnej i treści planów sektorowych dla prowadzenia 
zintegrowanej polityki rozwoju miejskiego. W tej sprawie Ministerstwo In-
frastruktury współpracuje z Instytutem Rozwoju Miast w ramach projek-
tu pilotażowego 2009/2010 POKL (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)
Pilotażowe wdrożenie instrumentów systemu zintegrowanego planowania i zarzą-
dzania rozwojem przestrzennym na szczeblu lokalnym. Praktyczne wdrożenie za-
sady spójności terytorialnej (traktat Unii Europejskiej) będzie możliwe dzię-
ki zapewnieniu skutecznych narzędzi zarządzania zrównoważonym rozwo-
jem miast – spójności terytorialnej, zgodnie z Agendą Terytorialną i Kartą 
Lipską, zwłaszcza równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w prze-
strzeni i zintegrowane planowanie i zarządzanie rozwojem miast. Nowa for-
muła zintegrowanego zarządzania miastami oraz Miejskie Obserwatorium 
Mieszkaniowe powinny zostać zaprezentowane w trakcie Prezydencji Polski 
w Unii Europejskiej w 2011 roku.
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Wprowadzenie 

W literaturze termin „europeizacja” odnosi się najczęściej do wpływu Unii 
Europejskiej na kraje członkowskie1. Badania na ten temat obejmują także 
wpływ Unii na kraje kandydujące, stowarzyszone ze Wspólnotą i inne pań-
stwa wchodzące w bliskie relacje z UE2. Dominuje podejście instytucjo-
nalne, podkreślające znaczenie odgórnego transferu politycznego, tj. prze-
pływu regulacji, norm i wartości z poziomu europejskiego do narodowego. 
Instytucjonalizm racjonalistyczny (racjonalnego wyboru)3 kładzie nacisk 
na asymetrię władzy między UE a poziomem narodowym, co jest szcze-
gólnie widoczne w przypadku krajów kandydujących do UE na początku 
obecnego stulecia4. Zastosowany wobec nich mechanizm warunkowego 
członkostwa wymusił przyjęcie dorobku prawnego UE (acquis communau-
taire) praktycznie bez żadnych możliwości negocjacyjnych (i bez możliwo-
ści wprowadzenia rozwiązań prawa krajowego do unĳ nego)5. Możliwe było 

1. T. A. Börzel, Europeanization: How the European Union Interacts with its Member States, in: S. Bulmer, Ch. 
Lequesne (eds), The Member States of the European Union, Oxford University Press, Oxford, New York 
2005, p. 45-76; T. A. Börzel, T. Risse, Europeanization: The Domestic Impact of EU Politics, in: K. E. Jør-
gensen, M. A. Pollack, B. J. Rosamond (eds), Handbook of European Union Politics, Sage, London 2007; 
M. G. Cowles, J. A. Caporaso, T. Risse (eds), Transforming Europe: Europeanization and Domestic Change, 
Cornell University Press, Ithaca, New York 2001; K. Featherstone, C. M. Radaelli (eds), The Politics of 
Europeanization, Oxford University Press, Oxford, New York 2003; P. Mair, The Europeanization dimen-
sion (Review), „Journal of European Public Policy” 2004, vol. 11, nr 2, p. 337-348; Zob. różne defi nicje 
europeizacji: J. P. Olsen, The many faces of Europeanization, „Journal of Common Market Studies” 2002, 
vol. 40, nr 5, p. 921-952.

2. F. Schimmelfennig, Europeanization beyond Europe, „Living Reviews in European Governance” 2007, 
vol. 2, nr 1. 

3. J. G. March, J. P. Olsen, Rediscovering institutions: The organizational basis of politics, Free Press, New 
York 1989, p. 160. 

4. A. Moravcsik, M. A. Vachudová, National Interests, State Power, and EU Enlargement, „East European 
Politics and Societies” 2003, vol. 17, nr 1, p. 42-57; T. A. Börzel, U. Sedelmeier, The EU Dimension 
in European Politics, in: P. M. Heywood, E. Jones, M. Rhodes, U. Sedelmeier (eds), Developments in 
European Politics, Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, New York 2006. 

5. U. Sedelmeier, Europeanisation in new member and candidate states, „Living Reviews in European 
Governance” 2006, vol. 1, nr 3, p. 5. 
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jedynie stosowanie okresów przejściowych dla przyjmowania niektórych 
instytucji europejskich. Według specjalistów6 był to najbardziej skuteczny 
mechanizm europeizacji zastosowany także wobec Polski. Znacznie efek-
tywniejszy niż metody perswazyjne, naśladowanie najlepszych praktyk lub 
wprowadzanie konkurencji między państwami członkowskimi w wyborze 
szczegółowych rozwiązań instytucjonalnych. 

Warto przy tym zauważyć, że transfer własnych regulacji prawnych jest 
jednym z mechanizmów uzyskiwania przewagi w stosunkach międzynaro-
dowych, czego przykładem mogą być regulacje dotyczące wymiany gospo-
darczej. Transfer rozwiązań za granicę powoduje niejednokrotnie uprzywi-
lejowane warunki konkurencyjne dla własnych podmiotów gospodarczych 
i koszty dla lokalnych przedsiębiorców, m.in. związane z potrzebą dostoso-
wania się do zewnętrznych regulacji. Jest to praktyka od dawna funkcjonują-
ca na wspólnym rynku, którego konsekwencją jest silna rywalizacja instytu-
cjonalna między krajami członkowskimi oraz próby wprowadzenia do prawa 
unĳ nego rozwiązań stosowanych w krajowym prawie gospodarczym7. W li-
teraturze dotyczącej globalizacji podobne zjawiska wprowadzania instytucji 
zaczerpniętych z wysoko rozwiniętych krajów kapitalistycznych do krajów 
rozwĳ ających się są określane jako przemoc strukturalna lub asymetria racjonal-
ności8. Są one bowiem korzystne przede wszystkim dla bardziej konkurencyj-
nych podmiotów gospodarczych z krajów rozwiniętych, a mniej dla przed-
siębiorstw i społeczeństw będących na innym etapie rozwoju gospodarczego 
(i kierujących się inną racjonalnością procesów ekonomicznych). Transfer 
polityczny do krajów kandydackich z Europy Środowo-Wschodniej, opiera-
jący się na faktycznym wymuszeniu przyjęcia regulacji UE – jest uznawany 
za hierarchiczną i przymusową metodę działania w stosunkach międzyna-

6. M. W. Bauer, Ch. Knill, D. Pitschel, Differential Europeanization in Eastern Europe: The Impact of 
Diverse EU Regulatory Governance Patterns, „Journal of European Integration” 2007, vol. 29, nr 4, 
p. 405-423; także: T. G. Grosse, Europa na rozdrożu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008, 
rozdz. 5. 

7. Por. M. P. Smith, Germany’s Quest for a New EU Industrial Policy: Why it is Failing, „German Politics” 
2005, vol. 14, nr 3, p. 315-331; H. Callaghan, M. Höpner, European Integration and the Clash of Capi-
talisms: Political Cleavages over Takeover Liberalization, „Comparative European Politics” 2005, nr 3, 
307-332; także: A. Cooley, Logics of Hierarchy, Ithaca, Cornell University Press, London 2005. 

8. J. Staniszkis, Władza globalizacji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003, s. 7-10, 69-81; 
zob. również: T. G. Grosse, Polska administracja wobec wyzwań członkostwa w Unii Europejskiej, „Pol-
ska w Europie” 2004, nr 2 (46); L. Gruber, Ruling the World. Power, Politics, and the Rise of Supranatio-
nal Institutions, Princeton University Press, Princeton 2000: P. Ruszkowski, Socjologia zmiany syste-
mowej w gospodarce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 
2004, s. 234-235. 
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rodowych9. Jest także określany jako „miękki imperializm”10, gdzie transfer 
prawa unĳ nego służył rozciągnięciu politycznej i ekonomicznej kontroli nad 
nowymi krajami członkowskimi11. W trakcie tego procesu widoczna była za-
równo asymetria władzy (w zakresie kluczowych decyzji politycznych), jak 
również nierównowaga korzyści (i interesów) między stroną unĳ ną a krajami 
akcesyjnymi.

Podejście racjonalistyczne podkreśla rolę interesów głównych aktorów eu-
ropejskich, którzy decydowali o promowaniu europeizacji12. Wskazuje rów-
nież na to, że europeizacja silnie oddziaływała na lokalne grupy interesów. 
Już sam obowiązek implementacji instytucji UE do miejscowego porządku 
prawnego wpływał na interesy społeczne, wzmacniając jedne i osłabiając 
inne. Unia stosowała szereg instrumentów, które miały na celu zdobycie 
przychylności najbardziej wpływowych interesów lub taką ich przebudowę, 
aby tworzyły społeczną konfi gurację wspierającą procesy europeizacji13. Ta-
kie podejście jest również zgodne z założeniami realistycznymi w stosunkach 
międzynarodowych14, gdyż traktuje interesy poszczególnych krajów i domi-
nujących grup społecznych, jako wiodące w kształtowaniu asymetrycznych 
relacji międzynarodowych. 

Badacze15 tematu wskazują, że europeizacja jest niejednokrotnie trakto-
wana jako sposób na kompensowanie słabości danego kraju, na przykład 
w sferze gospodarczej lub na arenie międzynarodowej. Może być sposobem 
legitymizowania wewnętrznych reform, zwłaszcza wtedy, kiedy wiążą się 
one z przebudowaniem struktury interesów społecznych i pogorszeniem 
sytuacji ekonomicznej wielu grup społecznych. W tym kontekście przyta-
czane są wysokie koszty dostosowania do przepisów UE w nowych krajach 

9. Por. F. Schimmelfennig, Europeanization beyond Europe, „Living Reviews in European Governance” 
2007, vol. 2, nr 1; A. Hyde-Price, A ‘tragic actor’? A realist perspective on ‘ethical power Europe’, „Inter-
national Affairs” 2008, vol. 84, nr 1, p. 29-44. 

10. B. Hettne, F. Söderbaum, Civilian power or soft imperialism? The EU as a global actor and the role of 
interregionalism, „European Foreign Affairs Review” 2005, vol. 10, s. 535-552.

11. J. Zielonka, Europe as Empire, Oxford University Press, Oxford – New York 2006, p. 13-14, 59. 

12. A. Moravcsik, M. Vachudova (2003). 

13. G. Marks, D. McAdam, Social Movements and the Changing Structure of Political Opportunity In the 
European Union, „West European Politics” 1996, vol. 19, nr 2, p. 249-278. 

14. Najważniejsze prace nurtu realistycznego: E. H. Carr, The Twenty Year’s Crisis, 1919-1939, An Intro-
duction to the Study of International Relations, Harper and Row, New York 1964; J. J. Mearsheimer, 
The Tragedy of Great Power Politics, W. W. Norton & Company Ltd., New York 2001; H. J. Mor-
genthau, Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, wyd. 6, Knopf, New York 1986; 
K.N. Waltz, Theory of International Politics, Random House, New York 1979. W literaturze polskiej 
zobacz omówienie koncepcji realistycznych np.: J. Czaputowicz, Paradygmat realistyczny w stosun-
kach międzynarodowych, „Sprawy Międzynarodowe” 2004, nr 3; J. Czaputowicz, Teorie stosunków 
międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. 

15. A. Miliard, The European Rescue of Nation State, Routledge, London 1992. 
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członkowskich16. Jednak w większości przypadków badacze byli bardziej 
zainteresowani procesem transferu instytucji z UE i sposobami ich im-
plementacji w poszczególnych krajach, niż analizą przyczyn decydujących 
o skuteczności europeizacji, zwłaszcza wewnętrznych. W stosunku do kra-
jów Europy Środkowo-Wschodniej specjaliści17 wskazują na brak kompeten-
cji miejscowych elit urzędniczo-politycznych i radykalne odejście (uciecz-
kę) od wcześniejszych wzorców instytucjonalnych i tradycji administra-
cyjnej. Takie podejście pomniejszało znaczenie czynników lokalnych, jako 
tych, które mogły mieć wpływ na efektywność europeizacji. Tymczasem, 
aby w pełni zrozumieć europeizację w naszej części Europy, niezbędna jest 
analiza uwarunkowań miejscowych, dominujących interesów politycznych 
i celów, jakie przyświecały integracji europejskiej oraz usprawiedliwiały 
wysokie koszty dostosowań. Istotne są nadzieje i wyobrażenia związane 
z Europą, które niejednokrotnie mogły być dalekie od rzeczywistości, choć 
wywierały przemożny wpływ na decydentów.

W niniejszym artykule przyjrzę się skutkom europeizacji w odniesieniu 
do kształtowania procesów rozwojowych w Polsce, zwłaszcza wprowadzenia 
określonego systemu gospodarki kapitalistycznej. Bazuje on w dużym stop-
niu na wzorcach neoliberalnych w ekonomii, a także na egzogenicznych me-
chanizmach rozwoju opierających się w większym stopniu na zewnętrznych 
środkach inwestycyjnych aniżeli potencjale własnym polskiej gospodarki. 
Takie rezultaty procesów modernizacyjnych mogą wskazywać na dominują-
ce znaczenie czynników zewnętrznych. Jednak europeizacja może być trak-
towana szerzej, niż jedynie odgórny transfer instytucji UE. Jest to proces 
cywilizacyjny, który generuje specyfi czne wartości, idee i instytucje. Jest on 
powiązany z integracją europejską po drugiej wojnie światowej, choć posia-
da wcześniejszą bogatą tradycję historyczną i kulturową. Jest także efektem 
wzajemnych interakcji między uwarunkowaniami lokalnymi a zewnętrzny-
mi. Te ostatnie były związane w ostatnim czasie przede wszystkim z wpły-
wem instytucji unĳ nych, choć nie tylko, także innych instytucji międzyna-
rodowych, podmiotów publicznych i prywatnych. Wśród czynników lokal-
nych interesują mnie dominujące interesy polityczne, zwłaszcza związane 
z wyborem celów europeizacji. Kolejnym czynnikiem jest miejscowa kultura 

16. U. Sedelmeier, Europeanisation in new member and candidate states, 2006, p. 5.

17. Ibidem. 
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polityczna18. Szczególnie ważny jest kontekst lokalnych idei i wyobrażeń do-
tyczących Europy i europeizacji. Chciałbym zastanowić się, czy wspomniane 
idee kształtowały autorską wizję europeizacji, obejmującą nie tylko przemia-
ny we własnym kraju, ale także możliwość wpływania na procesy zachodzące 
na szczeblu Unii Europejskiej lub w sposób pośredni także w innych krajach 
członkowskich. 

Wpływ europeizacji na kierunki modernizacyjne
 
Podstawą europeizacji w sferze gospodarczej był odgórny transfer politycz-

ny, w tym również poprzez obowiązek przyjęcia prawa wspólnotowego. Kra-
jom akcesyjnym z Europy Środkowo-Wschodniej postawiono w roku 1993 
tzw. kryteria kopenhaskie, jako warunek członkostwa w Unii Europejskiej. 
Dotyczyły one także kwestii ekonomicznych, zwłaszcza konieczności wpro-
wadzenia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej gospodarki rynkowej, 
otwarcia się na wspólny rynek i w przyszłości gotowości do przyjęcia euro. 
Instytucje europejskie wywierały silną presję na kraje naszego regionu19. Była 
ona związana z chęcią otwarcia rynków dla zewnętrznych inwestorów, do-
konywania przyspieszonej prywatyzacji i zmniejszania obecności państwa 
w gospodarce, a także zwiększania intensywności relacji gospodarczych z Za-
chodem. Warto zaznaczyć, że Komisja Europejska i inne instytucje unĳ ne 
intensywnie współpracowały w tej mierze z międzynarodowymi instytucjami 
fi nansowymi oraz rządami poszczególnych krajów zachodnioeuropejskich. 

Rezultatem europeizacji była m.in. głęboka prywatyzacja instytucji fi nanso-
wych na rzecz inwestorów zagranicznych. W Europie Środkowo-Wschodniej 
sięga ona średnio ponad 70% wartości tego sektora, podczas kiedy w krajach 
zachodnioeuropejskich rzadko przekracza 20%. W przypadku Polski dane za 
2002 rok wskazują na blisko 69% udział kapitału zagranicznego20. Własność 
w sektorze fi nansowym ma kluczowe znaczenie dla określenia dominujących 

18. Por. defi nicje kultury politycznej: P. Sztompka, Socjologia, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002; 
G. A. Almond, S. Verba, The Civic Culture, Little, Brown and Company, Boston MA 1965; 
M. J. Aronoff, Political Culture, in: N. J. Smelser, P. B. Baltes (eds), International Encyclopedia of the 
Social and Behavioral Science, Elsevier, Oxford 2002, p. 11640; R. W. Wilson, The Many Voices of 
Political Culture: Assessing Different Approaches, „World Politics” 2000, vol. 52, nr 1 (January), p. 246-
-273; zastosowanie tego terminu w naukach społecznych: W. Markiewicz, Kultura polityczna, jako 
przedmiot badań naukowych, „Kultura i Społeczeństwo” 1976, nr 4; analiza kultury administracyjnej 
w Polsce oraz jej uwarunkowań historycznych: T. G. Grosse, Służba cywilna w Polsce u progu XXI 
wieku, „Studia Polityczne” 2001, vol. 12. 

19. Por. R. A. Epstein, Transnational actors and bank privatization, in: M. A. Orenstein, S. Bloom, 
N. Lindstrom (eds), Transnational Actors in Central and East European Transitions, University of Pitts-
burgh Press, Pittsburgh 2008.

20. Por. R. A. Epstein, The social context In conditionality: internationalizing fi nance In postcommunist Eu-
rope, „Journal of European Public Policy” 2008, vol. 15, nr 6, p. 880-898. 
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interesów w gospodarce, które decydują o dalszym kształtowaniu systemu 
instytucjonalnego, a także tym, czy sektor jest efektywnie wykorzystywa-
ny dla procesów modernizacyjnych kraju21. W Polsce po roku 1993 powstał 
plan zwiększenia konsolidacji banków, które dokonałyby restrukturyzacji bez 
potrzeby uciekania się do kapitału zewnętrznego. W ten sposób mogły one 
osiągnąć konkurencyjność międzynarodową i zaangażować się w większym 
stopniu w procesy wewnętrznej modernizacji kraju. Jednak tego typu plany 
zostały zastopowane przez interwencję Ministerstwa Skarbu USA, wspiera-
nego przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) i Europejski Bank 
Odbudowy i Rozwoju22. W rezultacie do roku 1996 szereg polskich banków 
sprzedano zagranicznym inwestorom, oferując im preferencje podatkowe, 
swobody operowania walutami zagranicznymi i dysponowania zgromadzo-
nym kapitałem23. Innym przykładem jest przeprowadzenie w Polsce i innych 
krajach regionu prywatyzacji sektora ubezpieczeń, w tym również emerytal-
nych. Były one intensywnie wspierane przez Bank Światowy, OECD, MFW. 
Wspomniane organizacje podjęły szerokie działania informacyjne (konferen-
cje, publikacje, wypowiedzi w mediach), praktykowały zatrudnianie byłych 
ofi cjeli rządowych, wspierały organizacje społeczne i think-tanki promujące 
podobne rozwiązania itp. Instytucje europejskie, choć nie wymagały takich 
reform jako warunku akcesji, to jednak je akceptowały, a nawet nieformalnie 
wspierały24. 

Oba przykłady wskazują na to, że procesy europeizacji były silnie zwią-
zane z wpływowymi interesami gospodarczymi podmiotów zachodnich 
(nie tylko europejskich). Dotyczyły szeregu korzyści dla tych interesów, 
zwłaszcza związanych z dostępem do rynku zbytu (np. dla produktów fi -
nansowych) i możliwości swobodnej akumulacji kapitału w oparciu o wy-
soką stopę zwrotu dokonanych inwestycji. Takie podejście do europeizacji 
jest zgodne z założeniami teorii realistycznej w stosunkach międzynaro-
dowych. Reformy sektora fi nansowego w dość niewielkim stopniu były 
nakierowane na stworzenie sprawnego instrumentu modernizacji polskiej 
gospodarki. System prywatnych funduszy emerytalnych faktycznie nie jest 
wykorzystywany dla stymulowania procesów modernizacyjnych, za wy-
jątkiem wspierania stosunkowo nielicznych przedsiębiorstw notowanych 
na giełdzie oraz fi nansowania zadłużenia państwa. Jednocześnie Komi-

21. Por. J. Staniszkis, op. cit., 2003 s. 22-28. 

22. R. A. Epstein, The social context In conditionality: internationalizing fi nance In postcommunist Europe, 
2008, p. 889-890. 

23. Ibidem, p. 887.

24. M. A. Orenstein, Out-liberalizing the EU: pension privatization In Central and Eastern Europe, „Journal 
of European Public Policy” 2008, vol. 15, nr 6, p. 899-917. 
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sja Europejska dąży do zniesienia ograniczeń inwestycji tych funduszy na 
rynkach zagranicznych25. Doprowadzi to do odpływu części tego kapitału 
z Polski, a więc ograniczy i tak niewielkie możliwości jego wykorzystania do 
modernizacji krajowej gospodarki. Według ekspertów26, eksport kapitału 
z kraju będącego jego importerem netto powiększa wrażliwość gospodarki 
na ryzyko kryzysów zewnętrznych i podnosi cenę kapitału inwestycyjnego 
dostępnego w Polsce, co prowadzi do wyhamowania procesów rozwoju. Jed-
nocześnie Komisja sprzeciwia się ograniczaniu przez polskie władze opłat 
i prowizji pobieranych przez fundusze emerytalne, co chroni interesy in-
westorów prywatnych27.

Poszerzenie Wspólnoty (2004-2007) było także specyficznym instru-
mentem modernizacyjnym dla krajów zachodnioeuropejskich. Zamiast 
podejmowania koniecznych zmian strukturalnych lub reformowania po-
lityk unijnych  – zastosowano mechanizm poszerzenia wspólnego rynku 
o słabiej rozwijające się gospodarczo kraje Europy Środkowo-Wschodniej. 
Konkurencyjność przedsiębiorstw została podwyższona głównie przez 
obniżenie kosztów produkcji, a nie w wyniku zwiększenia innowacji tech-
nologicznych. Wysiłek inwestycyjny został skierowany na przejęcie kon-
kurentów lub opanowanie nowego rynku zbytu. Taki sposób działania był 
szczególnie korzystny dla największych korporacji, które intensywnie lob-
bowały w instytucjach europejskich za rozwojem wspólnego rynku i jego 
poszerzeniem na wschód28. Niektórzy politolodzy dowodzą29, że opisywa-
ny sposób integracji gospodarczej w Europie był celowym zabiegiem elit 
politycznych, zarówno na szczeblu unijnym, jak również w najbardziej 
wpływowych państwach członkowskich. Według przytoczonej opinii po-
szerzenie wspólnego rynku na wschód przynosi nierówny podział korzy-
ści między poszczególne kraje. Wprawdzie w nowych państwach człon-
kowskich szybciej rośnie zatrudnienie i inwestycje zagraniczne, ale jed-
nocześnie jest to związane z przejmowaniem firm z tego regionu przez 
korporacje z krajów piętnastki. 

25. KE: Polska do Trybunału UE za ograniczenia inwestycyjne dla OFE, PAP, 14-04-2009, godz. 14.11. 

26. C. Mech, P. Pelc, Środki OFE powinny wspierać nasze fi rmy, „Rzeczpospolita”, 17-04-2009. 

27. Por. KE: Uważajcie z obniżką prowizji emerytalnych, „Gazeta Wyborcza”, 07-04-2009. Kryzys fi nan-
sowy poważnie uszczuplił zyski funduszy emerytalnych, ale co ciekawe Fundusz Rezerwy Demo-
grafi cznej ZUS osiągnął w dwóch kolejnych latach (2007, 2008) znacznie lepsze wyniki niż otwarte 
fundusze emerytalne. Por. A. Kurowska, ZUS drugi raz ma roczny wynik lepszy niż OFE, „Parkiet”, 
20-04-2009.

28. M. Nollert, Lobbing for a Europe of Big Business: The European Roundtable of Industrialists, in: V. Born-
schier (ed.), Statebuilding in Europe. The Revitalization of European Integration, Cambridge University 
Press, Cambridge 2000, p. 187-209. 

29. Szerzej na ten temat: P. Ziltener, The economic effects of the European Single Market Project: projections, 
simulations – and the reality, „Review of International Political Economy” 2004, vol. 11, nr 5, p. 953-979. 
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Podział korzyści wynikających z opisywanej logiki wspólnego rynku najlepiej 
opisują różnice między dwiema grupami europejskich państw30. Pierwszą 
grupę tworzą kraje nadwyżki na rachunku obrotów bieżących, wśród których 
znajdują się m.in. państwa Beneluxu i Niemcy. Są one nastawione na produk-
cję eksportową i wykorzystują integrację unĳ nej gospodarki do intensywnej 
ekspansji kapitałowej (inwestycji portfelowych i bezpośrednich). Drugą gru-
pę tworzą kraje trwałego defi cytu na rachunku obrotów bieżących, którego 
nie mogą zniwelować środki transferowane z unĳ nego budżetu. Wśród nich 
znajdują się wszystkie nowe kraje członkowskie, a także Portugalia, Hiszpa-
nia, Grecja i Włochy. Mają one wspólny katalog cech charakteryzujących ich 
gospodarki. Kraje nie należące do systemu euro mają stosunkowo wysokie 
stopy procentowe, które wprawdzie przyciągają zagraniczne oszczędności, 
ale jednocześnie utrudniają rozwój rodzimych przedsiębiorstw (droższy kre-
dyt inwestycyjny). Kolejną cechą tych gospodarek jest tendencja do aprecja-
cji waluty krajowej, co jest korzystne dla inwestycji zagranicznych w papiery 
dłużne skarbu państwa, ale utrudnia eksport i stymuluje import dóbr kon-
sumpcyjnych. Inną cechą jest rozluźniona polityka fi skalna, która pobudza 
wprawdzie popyt konsumpcyjny, ale w dużym stopniu sprzyja działalności 
importowej. Natomiast kraje należące do strefy euro spośród omawianej gru-
py państw mają wyższy poziom tzw. realnego efektywnego kursu walutowego 
(real effective exchange rate), co wpływa na obniżenie konkurencyjności ceno-
wej krajowej produkcji, a więc również osłabienie opłacalności eksportu31. 
W rezultacie zwiększa się defi cyt na rachunku obrotów bieżących. 

Należy zauważyć, że wyżej opisany podział geografi czny na wspólnym ryn-
ku pokrywa się z silnym zróżnicowaniem poziomu innowacyjności poszcze-
gólnych gospodarek, a także tym, czy ich konkurencyjność opiera się na tanich 
zasobach produkcyjnych, czy na wysokich kwalifi kacjach zasobów ludzkich 
oraz zwiększonej innowacji technologicznej. W Unii istnieje bardzo wyraźny 
podział między krajami z północno-zachodniej a tymi z południowej i wschod-
niej części kontynentu w zakresie innowacyjnej gospodarki i skali inwestycji 
w badania rozwojowe32. Podział ten ma również odniesienie do kryterium wy-

30. Szerzej: E. Jones, Liberalized capital markets, state autonomy, and European monetary union, „European 
Journal of Political Research” 2003, vol. 42, nr 2, p. 197-222. 

31. Szerzej: P. De Grauwe, What Have we Learnt about Monetary Integration Since the Maastricht Treaty?, 
„Journal of Common Market Studies” 2006, vol. 44, nr 4, p. 711-730. 

32. P. C. Padoan, F. Mariani, Growth and Finance, European Integration and the Lisbon Strategy, „Journal 
of Common Market Studies” 2006, vol. 44, nr 1, p. 77-112; S. Borrás, The Innovation Policy of the 
European Union. From Government to Governance, Cheltenham, Northampton 2003: Edward Elgar, 
p. 61; H. Prange, R. Kaiser, Missing the Lisbon Target? Multi-Level Innovation and EU Policy Coordina-
tion, „Journal of Public Policy” 2005, vol. 25, nr 2, p. 241-263; R. Cappellin, International knowledge 
and innovation networks for European integration, cohesion, and enlargement, „International Social Sci-
ence Journal” 2004, nr 180, p. 207-225. 
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dajności pracy. Należy podkreślić, że polityki gospodarcze UE utrwalają opisy-
wane problemy. Głównymi benefi cjentami europejskiej polityki innowacyjnej 
są największe kraje członkowskie: Niemcy, Wielka Brytania, Francja i Włochy. 
Jednocześnie w przeliczeniu na mieszkańców – największymi odbiorcami 
omawianej polityki są kraje nordyckie, mające największy potencjał narodo-
wych systemów innowacji. Spośród „starych” państw członkowskich najsłabiej 
korzystają z tej polityki unĳ nej kraje kohezyjne, tj. Grecja, Hiszpania i Portuga-
lia. Najczęściej jest to poniżej średniego poziomu absorpcji w UE-15. W oma-
wianych krajach głównymi benefi cjentami tej pomocy są instytucje naukowe 
i publiczne zakłady badawcze, a nie przedsiębiorstwa prywatne. Jednocześnie 
kooperacja z czołowymi ośrodkami innowacyjnymi w Zachodniej Europie od-
bywa się tutaj w sposób „wyspowy”, a więc nie mając szerszego znaczenia dla 
poprawy poziomu innowacyjności w danym kraju33. W opinii specjalistów34, 
dotychczasowa europejska polityka innowacyjna nie zmniejszyła dysproporcji 
rozwojowych w Unii, wzmacniając raczej gospodarkę regionów silniejszych 
i bardziej konkurencyjnych. Także polityka spójności, której jednym z głów-
nych benefi cjentów jest Polska – w niewielkim stopniu wspiera modernizację 
w kierunku zbudowania innowacyjnej gospodarki35. Badacze36 zwracają uwa-
gę na nadmierne znaczenie celów istotnych z punktu widzenia rozwoju ca-
łej Europy, w tym dla regionów centralnych i rozwoju handlu w zjednoczonej 
Europie. Przykładem takiego podejścia jest lansowanie transeuropejskich sie-
ci transportowych (TINA). Sprzyja to osiąganiu spójności w skali całej Unii, 
a w mniejszym stopniu wewnątrz danego kraju37. Innym zagrożeniem jest nad-
mierne zorientowanie europejskiej polityki spójności wobec słabszych obsza-
rów na celach infrastrukturalnych, a jednocześnie skierowanie pomocy unĳ nej 
na programy wspierające innowacyjną gospodarkę do lepiej rozwĳ ających się 
regionów. W takiej sytuacji polityka unĳ na prowadziłaby do pogłębienia po-
działu między unĳ nymi centrami i regionami peryferyjnymi38. 

33. M. Sharp, T. S. Pereira, Research and Technological Development, in: R. Hall, A. Smith, L. Tsoukalis 
(eds), Competitiveness and Cohesion in EU Policies, Oxford University Press, Oxford – New York 2001.

34. A. Amin, J. Tomaney, The Challenge of Cohesion, in: A. Amin, J. Tomaney (eds), Behind the Myth of 
European Union. Prospects for cohesion, Routledge, London – New York 1995, p. 10-47.

35. Szerzej: T. G. Grosse, Innowacyjna gospodarka na peryferiach? Wybrane koncepcje teoretyczne oraz do-
świadczenia rozwoju regionów peryferyjnych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007, s. 163-178. 

36. J. Blažek, J. Vozáb, Ex-ante Evaluation in the New Member States: The Case of the Czech Republic, 
„Regional Studies” 2006, vol. 40, nr 2, p. 237-248. 

37. J. Blažek, S. Boeckhout, Regional policy in the Czech Republic and the EU accession, in: J. Bachtler, 
R. Downes, G. Gorzelak (eds), Transition, Cohesion and Regional Policy in Central and Eastern Europe, 
Ashgate, London 2000, p. 301-318.

38. G. Baudelle, C. Guy, The peripheral areas of Western Europe and EU regional policy: prospective sce-
narios, referat przedstawiony na konferencji RSA: „Europe at the margins: EU regional policy, pe-
ripherality & rurality”, Angers, 15-16 April 2004. 
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Ważnym czynnikiem przyspieszającym określony kierunek procesów 
modernizacyjnych w Polsce były uwarunkowania wewnętrzne. Wśród nich 
bodaj najważniejsza była „ucieczka” od ustroju socjalistycznego do kapi-
talizmu. Dotyczyło to przede wszystkim nawiązania relacji z zachodnimi 
organizacjami ekonomicznymi i zintensyfi kowania wymiany gospodarczej 
z Zachodem, tym bardziej że początkowy okres transformacji przyniósł za-
paść we wszystkich krajach postkomunistycznych i rozpad wcześniejszych 
relacji prowadzonych w ramach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej 
(1949-1991). Dotyczyło to również przyjęcia doktryny liberalnej w eko-
nomii jako dominującego podejścia do modernizacji krajowej gospodarki. 
Mechanizm „ucieczki” od socjalizmu przyczynił się do wyboru najbardziej 
liberalnych wzorców wolnorynkowych i sprzyjał traktowaniu jakiejkolwiek 
obecności państwa w gospodarce za patologię. Innym czynnikiem był nie-
dostatek odpowiedniej wiedzy polskich elit na temat różnorodności ist-
niejących rozwiązań kapitalistycznych na świecie. Jednocześnie zbliżenie 
geopolityczne do Stanów Zjednoczonych Ameryki i fascynacja sukcesem 
ich gospodarki powodowały, że rozwiązania amerykańskie traktowane były 
jako największy autorytet. Brakowało wiedzy i doświadczenia, aby próbo-
wać spojrzeć na zewnętrzne propozycje reform w sposób bardziej krytycz-
ny, w tym próbując określić ich wewnętrzne motywacje i interesy. Do tego 
należy dodać nierzadko niską legitymizację polskich władz, na przykład 
w okresie rządów koalicji SLD-PSL (1993-1997, 2001-2003), a więc ugru-
powań wywodzących się z formacji komunistycznych. W sumie tworzyło 
to dość asymetryczne relacje władzy między podmiotami zagranicznymi 
i decydentami polskimi (pod względem kompetencji, pozycji negocjacyjnej 
i społecznej legitymizacji), dodatkowo wzmacniane przez formalne warun-
ki związane z akcesją europejską. 

W rezultacie wybór modelu gospodarczego w okresie transformacji ustro-
jowej bazował na rozwiązaniach liberalnych i opierał się na dużym udziale 
zewnętrznych inwestycji. Widoczny był również podtekst geopolityczny, 
polegający na próbie silniejszego związania Polski z krajami zachodnimi, 
m.in. poprzez zwiększenie skali inwestycji zagranicznych. Ten sposób 
modernizacji można także określić jako „drogę na skróty”, gdyż głównym 
czynnikiem modernizacji polskiej gospodarki mieli być zewnętrzni inwe-
storzy i automatyczne procesy rynkowe. Napływ zagranicznego kapitału, 
import zewnętrznych instytucji gospodarczych, w tym rozwiązań organi-
zacyjnych i technologicznych – wyrównywał wprawdzie defi cyty polskiego 
doświadczenia i kapitału, ale w niedostateczny sposób uwzględniał krajo-
we realia gospodarczo-społeczne oraz wewnętrzne cele rozwojowe. W ten 
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sposób tworzył się model rozwoju egzogenicznego, zależnego od dopły-
wu kapitału zewnętrznego i podporządkowanego interesom zachodnich 
inwestorów. Wspomniane interesy są bardziej zainteresowane spekulacją 
fi nansową (m.in. na rynku walutowym lub w nieruchomościach), niż dłu-
gofalowymi inwestycjami mającymi modernizować gospodarkę39. Komisja 
Europejska szacuje40, że banki ze starych krajów członkowskich (UE15) 
odpowiadają za ok. 950 mld euro wierzytelności zagranicznych w nowych 
krajach UE. Uwidacznia to skalę inwestycji, które podbĳ ały ceny aktywów, 
niejednokrotnie bazowały na powierzchownych metodach szacowania ry-
zyka i prowadziły działalność w oparciu o wysoki zakres lewarowania ka-
pitałów. W sytuacji kryzysu prowadzi to do niewypłacalności kredytobior-
ców, a więc również poważnych kłopotów zachodnioeuropejskich instytucji 
fi nansowych. Innym przykładem mogą być straty polskich przedsiębiorstw 
na opcjach walutowych, które zdaniem wicepremiera polskiego rządu były 
nie tylko wynikiem inwestycji spekulacyjnych, ale także okazją do szybkiego 
wyprowadzenia znaczących funduszy z polskiego systemu fi nansowego41. 
Opisywany model gospodarczy jest więc dość silnie zależny od sytuacji 
na zewnętrznych rynkach oraz wrażliwy na zawirowania walutowe (sprzyja 
bowiem zadłużeniu w walutach międzynarodowych). Jednocześnie koszty 
pozyskiwania kapitału zagranicznego są najczęściej wyższe, niż korzysta-
nie z krajowych rezerw fi nansowych. Dlatego bardziej optymalną strategią 
byłoby dążenie do wewnętrznej akumulacji kapitału i oparcie procesów in-
westycyjnych przynajmniej w części na krajowych zasobach. 

Konkurencyjność opisywanego modelu opiera się na tanich czynni-
kach produkcji (zwłaszcza pracy) oraz gwarancji stosunkowo dużych 
dochodów z inwestycji portfelowych. Inną cechą systemową jest słabość 
instytucji dialogu społecznego, w tym organizacji pracodawców i związ-
ków zawodowych oraz stosunkowo liberalne regulacje na rynku pracy42. 
Przyjęty model modernizacyjny wydaje się dość krótkowzrocznym podej-
ściem do rozwoju. Należy bowiem założyć, że koszty pracy w Polsce będą 
systematycznie się zwiększały (zwłaszcza po przyjęciu wspólnej waluty). 
Natomiast utrzymanie dopływu inwestycji portfelowych wymaga wyż-
szych kosztów (np. podwyższonych stóp procentowych). Są one z reguły 

39. Podobna opinia: J. Staniszkis, op. cit., 2003, s. 22. 

40. Por. M. Wolf, Słaby popyt wewnętrzny to chroniczny kłopot Europy, „Financial Times”, 27-05-2009. 

41. Por. Czy bank ma sumienie? Rozmowa z W. Pawlakiem, Wicepremierem i Ministrem Gospodarki, 
Wirtualna Polska, 10-05-2009. 

42. Por. Industrial Relations In Europe 2008, European Commission, Brussels 2008, s. 45-71, 151; T. G. 
Grosse, Europeizacja a lokalne uwarunkowania administracyjne, „Zarządzanie Publiczne” 2008, nr 1 
(3), s. 69-90. 
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bardziej nastawione na krótkookresową spekulację (niż na długofalowe 
inwestycje) i bardziej podatne na odpływ kapitału. Znacznie lepszą, choć 
nieporównanie trudniejszą w realizacji strategią modernizacyjną byłoby 
dążenie do zmiany strukturalnej polskiej gospodarki w kierunku zwięk-
szenia innowacyjności, udziału nowoczesnych technologii, zbudowania 
wysokiego poziomu zasobów ludzkich i silnego zaplecza naukowo-badaw-
czego. Zewnętrzni komentatorzy jednak podkreślają43, że polskie elity 
polityczne były w bardzo niewielkim stopniu zainteresowane takim wła-
śnie kierunkiem rozwoju. Przyjęty w Polsce model modernizacji w zbyt 
słabym stopniu stymuluje trwały rozwój opierający się na wewnętrznych 
czynnikach wzrostu i podporządkowany krajowym celom rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego. Zabrakło odpowiedniego sterowania procesami 
reform ze strony polskiego rządu, podejścia strategicznego do planowania 
celów modernizacji, zrównoważenia korzyści i ciężarów podejmowanych 
reform między różnymi grupami społecznymi i poszczególnymi regio-
nami kraju. Nie uzbrojono polskiej gospodarki w odpowiednie instytucje 
wspierające procesy modernizacyjne, nie wykluczając krajowych grup fi-
nansowych i systemu krajowej polityki regionalnej. Ponadto, nadmierne 
uzależnienie rozwoju gospodarczego od zagranicznych instytucji może 
prowadzić do zależności politycznej (lub geoekonomicznej). 

W sytuacji trudności gospodarczych (2008-2009) polski rząd podjął 
działania związane przede wszystkim z łagodzeniem skutków kryzysu 
walutowego, obniżające koszty obsługi zadłużenia zagranicznego i sta-
bilizujące sytuację budżetu państwa44. Był więc zainteresowany bardziej 
stroną finansową kryzysu i zachowaniami zagranicznych inwestorów, 
niż sferą realną polskiej gospodarki, potrzebą uruchamiania programów 
pobudzających popyt lub restrukturujących przedsiębiorstwa45. Była to 
reakcja całkowicie zgodna z przyjętym modelem modernizacyjnym. 
Właśnie dlatego specyficzną odpowiedzią na sytuację kryzysową była 
zapowiedź szybkiego przyjęcia euro, pomimo tego, że w okresie turbu-
lencji na rynkach walutowych byłoby to bardziej kosztowne, ryzykowne, 
a spełnienie kryteriów stawianych przez UE niezwykle trudne. Ponadto, 
obniżenie kursu złotego w okresie dekoniunktury ułatwiło prowadzenie 

43. N. Copsey, T. Haughton, The Choices for Europe: National Preferences in New and Old Member States, 
„Journal of Common Market Studies” 2009, vol. 47, nr 2, p. 263-286. 

44. Plan Stabilności i Rozwoju, Wzmocnienie gospodarki wobec światowego kryzysu fi nansowego, Kancelaria 
Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2008, http://www.kprm.gov.pl/, 30-11-2008. 

45. Por. T. G. Grosse, Analiza wybranych działań antykryzysowych władz publicznych na świecie. Wnioski dla 
prac nad Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego, ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalne-
go 2009, (w druku). 
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działalności eksportowej, co było jednym z najważniejszych czynników 
łagodzenia skutków kryzysu w Polsce. W opinii ekspertów46 bardziej ko-
rzystne dla polskiej gospodarki w okresie spowolnienia gospodarczego 
jest korzystanie z możliwości płynnego kursu walutowego i opóźnienie 
przyjęcia wspólnej waluty. Odpowiedź polskiego rządu na kryzys wska-
zuje jednak na wewnętrzną racjonalność funkcjonowania przyjętego 
modelu modernizacyjnego. Pokazuje również wewnętrzną logikę dal-
szego rozwoju instytucjonalnego tego modelu, związaną z przyjęciem 
europejskiej waluty. 

Eksperci wskazują47, że ten obszar spraw jest jednym z najlepszych 
przykładów hierarchicznych stosunków władzy między nowymi krajami 
członkowskimi a dotychczasowymi członkami Wspólnoty. Jest również 
obszarem niezwykle silnego transferu politycznego towarzyszącego eu-
ropeizacji. Obejmuje on szeroki zakres formalnych kryteriów, przede 
wszystkim makroekonomicznych (tzw. kryteria z Maastricht), ale rów-
nież ustandaryzowania prowadzenia rachunków narodowych (zgodnie 
z metodologią ESA 95) oraz wprowadzenia szeregu wymogów traktato-
wych dotyczących m.in. liberalizacji przepływów kapitałowych. Oprócz 
tego obejmuje wiele warunków nieformalnych, które są bezpośrednio po-
wiązane z liberalną doktryną w ekonomii48. W ten sposób przyjęcie euro 
przez Polskę jest nie tylko wymagane przez zobowiązania akcesyjne do 
UE, ale również dodatkowo wzmacniane przez poglądy liberalne, któ-
re towarzyszyły także na wcześniejszych etapach europeizacji. Ponadto, 
wprowadzenie euro wspierają grupy interesów, które najbardziej korzysta-
ją z przyjętego modelu gospodarczego lub są najsilniej związane wymia-
ną gospodarczą ze wspólnym rynkiem. Jedną z korzyści przyjęcia wspól-
nej waluty będzie bowiem obniżenie kosztów transakcyjnych w obrocie 
gospodarczym z krajami strefy euro i wyeliminowanie ryzyka kursowego. 
Dopełnianie rozwoju modelu gospodarczego przez przyjmowanie kolej-
nych instytucji, a także wspieranie tego procesu przez najbardziej zainte-
resowane grupy interesów – jest zgodne z założeniami instytucjonalizmu 
racjonalistycznego. 

46. Por. Republic of Poland: 2009 Article IV Consultation–Staff Report; Public Information Notice on the 
Executive Board Discussion; and Statement by the Executive Director for the Republic of Poland, Interna-
tional Monetary Fund Country Report No. 09/266, August 2009, p. 26. 

47. Por. K. Dyson, Euro Area Entry In East-Central Europe: Paradoxical Europeanization and Cluster Con-
vergence, „West European Politics” 2007, vol. 30, nr 3, p. 417-442; K. Dyson, Euro Entry as Defi ning 
and Negotiating Fit: Conditionality, Contagion, and Domestic Politics, in: K. Dyson (ed.): Enlarging the 
Euro Area, Oxford University Press, Oxford – New York 2006, s. 7-43. 

48. K. Dyson, op. cit., 2007, p. 428. 
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Podsumowanie 

Europeizacja wprowadziła szereg zachodnich instytucji ekonomicznych, któ-
re stymulowały określony kierunek i sposób rozwoju kraju. Transfer zewnętrz-
nych wzorców był silnie wspierany przez grupy zachodnioeuropejskich in-
westorów, organizacje międzynarodowe i rządy poszczególnych państw. Nie 
bez znaczenia były również uwarunkowania lokalne, a zwłaszcza nastawienie 
polskich elit wobec modernizacji gospodarczej. Była ona podporządkowana 
celom geopolitycznym. Kluczowe znaczenie miały kwestie strategiczne zwią-
zane z upadkiem ładu dwubiegunowego i „ucieczką” krajów Europy Środko-
wo-Wschodniej od wpływów Rosji. Sprzyjało to bezkrytycznemu przyjmo-
waniu wzorców zachodnich. Polskie elity nie doceniały wagi strategicznego 
podejścia do wyboru modelu modernizacyjnego, co było związane z brakiem 
odpowiednich kompetencji i fascynacją liberalnymi wzorcami instytucjonal-
nymi. Wpływała na to również polska kultura polityczna, która dość słabo 
wiąże cele geopolityczne z interesami gospodarczymi i czynnikami instytu-
cjonalnymi (w tym administracyjnymi). Splot zewnętrznej presji politycznej 
i instytucjonalnej oraz specyfi ki uwarunkowań lokalnych ukształtował model 
rozwoju kraju. Ma on długofalowe i rozległe konsekwencje. Jak każdy system 
opiera się na wewnętrznej racjonalności procesów rozwojowych, posiada sil-
ne uzasadnienie ideowe, wzmacnia określone grupy interesów społecznych 
i osłabia inne, kieruje się własną logiką zmian instytucjonalnych itp. Jest to 
model określony przeze mnie, jako „droga na skróty”, gdzie rozwój kraju jest 
dokonywany poprzez zewnętrzne inwestycje i swobodną grę rynkową. W nie-
wielkim stopniu opiera się na akumulacji endogenicznych czynników wzro-
stu i strategicznym sterowaniu przez polskie państwo kierunkami rozwoju. 
To europeizacja narzuca główne instytucje gospodarcze (poprzez transfer 
polityczny), wyznacza kierunki działań inwestycyjnych (m.in. przez polityki 
UE lub interesy inwestorów), przekazuje środki rozwojowe (z budżetu UE 
oraz prywatnych inwestorów). W rezultacie konkurencyjność gospodarki 
opiera się na tanich czynnikach produkcyjnych, a nie na przykład na roz-
woju innowacyjności, zasobów ludzkich i naukowo-badawczych. System ten 
stosunkowo dobrze wpisuje się w podział pracy na wspólnym rynku, a także 
geografi czne rozbicie Europy na bardziej konkurencyjną i innowacyjną część 
północno-zachodnią oraz słabszą część południowo-wschodnią. 

Podstawowym celem lokalnego wsparcia dla procesów europeizacji była 
chęć kompensacji krajowych defi cytów w sferze gospodarczej49, choć cele in-
tegracji europejskiej były sformułowane stosunkowo ogólnikowo i brakowało 

49. Por. A. Miliard, op. cit., 1992. 
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czasu oraz odpowiednich kompetencji, aby nakreślić najbardziej racjonalną 
strategię działania. Nie bez znaczenia była również asymetria pozycji ne-
gocjacyjnej między Polską a UE, dodatkowo pogłębiona przez silną presję 
zewnętrznych grup interesów. Ważną rolę pełniły idee oraz działania reto-
ryczne, jednak były one pochodną dominujących interesów, które kształ-
towały zasadniczy kierunek procesów europeizacji. Idee były więc bardziej 
narzędziem maksymalizowania interesów, niż próbą konstruowania nowego 
porządku instytucjonalnego. 

Interpretacja europeizacji podjęta w niniejszym tekście jest bliska teorii 
realistycznej oraz instytucjonalizmu racjonalistycznego, co ma zasadnicze 
konsekwencje poznawcze dla zrozumienia integracji europejskiej. Prowa-
dzi także do ważnych wniosków dotyczących kształtowania polskiej polity-
ki w UE. Podstawowego znaczenia nabiera umiejętność właściwej diagnozy 
krajowych interesów, kształtowania strategii politycznej oraz wzmacniania 
potencjału państwa niezbędnego do skutecznego funkcjonowania w UE50. 
Tymczasem podstawowym mankamentem polskiej odpowiedzi wobec euro-
peizacji w dalszym ciągu pozostaje defi cyt myśli strategicznej i trudności 
identyfi kowania narodowych interesów. Trudno również dostrzec polską wi-
zję europeizacji, obejmującą nie tylko przemiany we własnym kraju, ale także 
możliwość wpływania na procesy zachodzące na szczeblu Unii Europejskiej 
lub w sposób pośredni w innych krajach członkowskich. Wynika to w dużym 
stopniu ze słabości debaty publicznej, co jest wypadkową zarówno uwarun-
kowań lokalnych, jak i zewnętrznych. 

Przyjęte założenia teoretyczne dość dobrze wyjaśniają przyczyny, dla 
których rezultaty europeizacji pozostawiają dość duże poczucie niedosytu 
i połowicznie osiągniętych celów. Modernizacja gospodarki, choć zaowoco-
wała stosunkowo wysokim tempem wzrostu gospodarczego, to wprowadziła 
model egzogenicznego rozwoju opierający swoją konkurencyjność na niskich 
kosztach produkcji. Przypomina on nieco model przyjęty w Irlandii51, ze 
wszystkimi jego atutami i ryzykami dla długotrwałego rozwoju. 

Dotychczasowe procesy rozwoju kraju będzie dość trudno zmienić. Ła-
twiej jest wprowadzić reformy dopełniające dotychczas rozwĳ any system 
gospodarczy (jak w przypadku przyjęcia europejskiej waluty), aniżeli kory-
gujące jego wewnętrzną racjonalność działania. Jest to związane z ukształ-
towaniem się silnych interesów społecznych i idei, które wzmacniają do-
tychczasowe kierunki modernizacji. Procesy europeizacji przebudowały 

50. T. G. Grosse, Dylematy dobrego rządzenia (good governance). Wnioski dla Polski, „Studia Polityczne” 
2009, w druku. 

51. Por. T. G. Grosse, Polityka regionalna Unii Europejskiej. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i Polski, Insty-
tut Spraw Publicznych, Warszawa 2004.
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więc strukturę społecznych interesów, wzmacniając jedne i osłabiając inne 
grupy społeczne, w tym poprzez możliwości wywierania przez nie wpływu 
na debatę publiczną. Przykładem tego zjawiska są procesy zmian na polskiej 
scenie politycznej. To nie przypadek, że od czasu integracji z UE dominu-
jące znacznie w Polsce ma podział polityczny na ugrupowania liberalne 
i euroentuzjastyczne z jednej strony (PO, Lewica) oraz narodowo-socjalde-
mokratyczne i eurosceptyczne z drugiej (PiS, LRP itp.). Wspomniany po-
dział obejmuje poglądy w zakresie integracji europejskiej, a także kwestie 
dotyczące stylu uprawiania polityki oraz wizerunku liderów politycznych. 
Z jednej strony uwydatniana jest nowoczesność, otwartość na świat oraz 
spoglądanie w przyszłość, z drugiej zaś konserwatyzm, obrona interesów 
i wartości narodowych oraz polityka historyczna. Również rozróżnienie 
między III i IV Rzeczpospolitą obejmuje zestaw symboli, idei i wartości, 
a także próbę narzucenia poprawności politycznej, która miałaby wzmac-
niać własny obóz polityczny i osłabiać przeciwników. Wspomniany podział 
na scenie politycznej jest silnie związany z rywalizacją poglądów politycz-
nych i ekonomicznych towarzyszących procesom europeizacji. 

Badacze wskazują52, że europeizacja polegała m.in. na niechętnym trak-
towaniu przez instytucje europejskie wszelkich tendencji autorytarnych lub 
nacjonalistycznych i wspieraniu poglądów oraz ruchów społeczno-politycz-
nych akceptujących liberalne wartości, w tym prawa człowieka i prawa mniej-
szości. Popierano również rozwój społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza 
takich organizacji, które krzewiły wartości europejskie i sprzyjały staraniom 
o przyjęcie krajów postkomunistycznych do Wspólnot. Można więc powie-
dzieć, że europeizacja nie ograniczała się jedynie do wprowadzania ogólnych 
standardów demokratycznych, ale propagowała określone wzorce i wartości. 
Zgodnie z nimi faworyzowano niektóre organizacje i poglądy polityczne, 
a inne traktowano jako zagrożenie dla demokracji lub integracji europejskiej. 
Świadomie ograniczano możliwości swobodnego rozwoju pełnego spektrum 
ruchów politycznych i profi lowano odbudowywaną demokrację zgodnie 
z własnymi celami politycznymi. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę, 
że w Polsce ruchy prawicowe mają niejednokrotnie poglądy eurosceptyczne, 
przywiązane do suwerenności narodowej oraz katolickich wartości w życiu 
społecznym (np. niechętne liberalizacji aborcji lub zbyt szerokim prawom 
dla mniejszości seksualnych). Tego typu idee kolidowały więc z głównym 
nurtem europeizacji i były systematycznie pomniejszane lub dezawuowane 
przez jej zwolenników. W podobny sposób instytucje unĳ ne podchodziły 

52. C. Stoian, The Benefi ts and Limitations of European Union Membership as a Security Mechanism, „Jour-
nal of European Integration” 2007, vol. 29, nr 2, p. 189-207.
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do promowania reform rynkowych, wspierając prywatyzację, liberalizację 
i integrację gospodarczą z krajami zachodnimi oraz osłabiając poglądy pro-
tekcjonistyczne lub związane z nacjonalizmem ekonomicznym53. Procesy eu-
ropeizacji wywierały więc istotny wpływ na przebieg debaty publicznej oraz 
kształtowanie polskiej sceny politycznej. Eksperci54 wskazują również na to, 
że powierzchowna demokratyzacja w krajach postkomunistycznych ułatwiła 
wprowadzanie radykalnych reform liberalnych.

Opisywany podział na polskiej scenie politycznej w dużym stopniu wy-
nika z oddziaływania procesów integracji europejskiej. W sferze ekonomii 
uwydatnia on dychotomię między przekonaniami liberalnymi a antyliberal-
nymi, tj. sięgającymi do rozwiązań socjaldemokratycznych, etatystycznych 
lub protekcjonistycznych. W przypadku utrwalenia omawianego podziału 
na scenie politycznej utrudni to próby kreatywnego poszukiwania rozwią-
zań gospodarczych w ramach obowiązującego modelu rozwoju kraju. Będzie 
on raczej sprzyjał albo całościowej krytyce i odrzuceniu tego modelu, bądź 
aktywnemu (i bezrefl eksyjnemu) wspieraniu dotychczasowego kierunku mo-
dernizacyjnego. 

53. Por. M. A. Orenstein, op. cit., 2008. 

54. Ibidem, p. 905. 
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Prezes Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

Czy z raportu OECD na temat 
przeglądu terytorialnego 

Polski możemy się czegoś 
nowego dowiedzieć? 

1. Wprowadzenie

Polska stała się członkiem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(Organisation of Economic Cooperation and Developmen – OECD), skupiającej 
trzydzieści najbogatszych państw świata, w 1996 roku, a więc na trzy lata 
przed członkowstwem w NATO (1999) i na osiem lat przed przystąpieniem 
do Unii Europejskiej (2004). OECD nie ma tak strategicznego znaczenia jak 
NATO i UE, jednak jest to prestiżowa i sformalizowana forma współpracy 
silnych ekonomicznie państw, a przystąpienie do niej związane jest ze speł-
nieniem obiektywnych kryteriów. W 1996 roku, gdy perspektywa przystąpie-
nia do UE nie była precyzyjnie określona, wstąpienie do OECD było ważnym 
i czytelnym sygnałem wyboru kierunku strategicznego rozwoju kraju w stro-
nę demokracji i systemu gospodarki wolnorynkowej. OECD ma zapewne 
mniej spektakularny charakter niż spotkania grupy G-81 (największych go-
spodarek światowych?!), tym niemniej to raczej w ramach OECD dokonuje 
się analiz i przygotowania propozycji standardów polityki społeczno-ekono-
micznej na świecie. Standardy te są defi niowane w dokumentach o raczej 
„miękkim” charakterze rekomendacji i zaleceń i ze zrozumiałych względów 
nie są bezwzględnie zobowiązujące dla państw członkowskich do ich peł-
nego wdrożenia. Elementem pośrednim, ale związanym z przygotowaniem 
dokumentów programowych, są raporty dokonujące przeglądu specyfi cznych 
zagadnień związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym w układzie za-
równo terytorialnym jak i sektorowym. W przypadku przeglądów o charak-
terze terytorialnym dokonuje się tego zawsze w ścisłej współpracy z rządem 
państwa członkowskiego, którego taki raport dotyczy i wyniki prac przed ich 
opublikowaniem są prezentowane i dyskutowane z zainteresowaną stroną. 
Jednak ich ostateczny kształt jest odpowiedzialnością sekretarza generalne-
1. Spotkania krajów grupy G-8 nazywa się spotkaniami krajów i największych gospodarkach, jednak 

kryteria przynależności nie są jednoznacznie i obiektywnie sformułowane i mają raczej charakter 
spotkań klubu, którego uczestnicy decydują o zaproszeniu do swojego grona.
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go OECD i nie są opiniami samej organizacji ani żadnego z państw człon-
kowskich. Taka formuła tych raportów nadaje im ekspercki charakter i gwa-
rantuje wysoki poziom obiektywności i poprawności profesjonalno-naukowej, 
a także znaczne uwolnienie się od politycznych implikacji. 

Przegląd terytorialny Polski był zrealizowany w ramach prac Komitetu 
Polityki Rozwoju Terytorialnego (Territorial Development Policy Committee – 
TDPC). Efekty prac tego Komitetu to:

dokumenty programowe podsumowujące doświadczenia i wyznacza-• 
jące trendy polityki regionalnej w krajach członkowskich przyjmowa-
ne przez konferencje ministrów ds. polityki regionalnej państw człon-
kowskich OECD, 
przeglądy terytorialne poszczególnych krajów członkowskich• 2,
przeglądy wybranych obszarów metropolitarnych (Cape Town, Istambuł, • 
Jukatan, Kopenhaga, Madryt, Mediolan, Meksyk, Seul),
przeglądy wybranych obszarów wiejskich (Holandia, Szkocja),• 
analizy innych ważnych problemów pod kątem konsekwencji dla rozwoju • 
regionalnego (np. zmiany klimatu, globalizacja),
analizy dotyczące instrumentów i mierników efektywności polityki • 
regionalnej.

2. Czy OECD ma własne doktrynalne podejście do 
terytorium państw?

Można spotkać sformułowania wskazujące, że OECD ograniczone jest do 
doktryny ujmującej terytorium jako zjawisko gospodarcze i instytucjonalne3. 
Zaproponowane przez profesora A. Kuklińskiego podejście do terytorium 
kraju jako przestrzeni procesów cywilizacyjnych jest niewątpliwie propozy-
cją rozszerzającą. Wydaje się jednak, że przypisywanie OECD działań dok-
trynalnych jest stwierdzeniem nieodzwierciedlającym rzeczywistej sytuacji. 
Działanie według jakiejś doktryny zakłada istnienie pewnego głębszego pod-
tekstu ideologicznego dla prowadzonej działalności, którego trudno się dopa-
trywać w działaniu takiej międzynarodowej organizacji jak OECD. Wydaje 
się, że analizy prowadzone w ramach przeglądów terytorialnych OECD są 
wypadkową kilku czynników. W pierwszej kolejności ważnym wyznaczni-
kiem kierunku analiz jest mandat organizacji, który został zdefi niowany w jej 
dokumentach ustanawiających i jest w jakimś stopniu elastycznie interpreto-

2. Raport Przeglądy Terytorialne. Polska jest produktem tej serii. W bibliografi i wymieniono istniejące 
i przygotowywane raporty terytorialne państw członkowskich.

3. A. Kukliński, Polska wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku. Problematyka Drugiej Konferencji Krakow-
skiej. Próba otwarcia dyskusji, tekst rozesłany przez organizatorów Konferencji, 2009.
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wany przez kolejne spotkania członków. Niewątpliwie z mandatu OECD wy-
nika zajmowanie się terytorium jako miejscem procesów społeczno-ekono-
micznych. W drugiej kolejności są to naukowe podstawy teoretyczne dla ob-
szaru prowadzonych analiz. Sprawa istotności instytucjonalnych ograniczeń 
dla rozwoju państw i regionów jest już ugruntowaną i zweryfi kowaną teorią 
naukową i przykładami jej prezentacji mogą być teksty Fukuyamy4. Innym 
przykładem zweryfi kowania barier instytucjonalnych jest polityka spójności 
Unii Europejskiej, gdzie na podstawie doświadczeń z jej wdrażania określo-
no górne granice wielkości transferów wsparcia strukturalnego dla państw 
objętych celem 1., które empirycznie określono na poziom 4% wielkości PKB 
danego terytorium kraju5. Podstawowym uzasadnieniem dla wprowadzenia 
tego limitu były problemy państw członkowskich z absorpcją środków po-
mocowych, wynikające ze sprawności instytucjonalnej struktur państwo-
wych. Wydaje się zatem, że raczej przesłanki pragmatyczne niż doktrynal-
ne nadają analizie wymiaru instytucjonalnego tak duże znaczenie w prze-
glądach terytorialnych OECD. Po trzecie, należy nadmienić, że przeglądy 
terytorialne są realizowane już od wielu lat przez OECD i tym samym 
powstała pewna rutyna i praktyka ich realizacji, zapewniająca jednocześnie 
jednolitość tej serii i możliwość porównań między krajami, a także została 
wypracowana jednolita metodologia jej prowadzenia. Można uznać, że ten 
ostatni czynnik, czyli efekt wieloletnich prac nad przygotowywaniem kolej-
nych przeglądów terytorialnych, zdeterminował takie podejście w opraco-
waniu do terytorium Polski.

W ramach prac OECD pojawiają się także nowe ciekawe hipotezy badawcze, 
które podlegać będą weryfi kacji i analizie przez ośrodki badawcze i eksperckie. 
Przykładem takiej ostatniej hipotezy badawczej jest określenie granicznego 
poziomu koncentracji ludności, po przekroczeniu którego korzyści wynikające 
z efektu skali w aglomeracjach zaczynają ustępować wysokim kosztom funk-
cjonowania takich skupisk społecznych. Określenie tej granicznej koncentra-
cji na poziomie sześciu milionów mieszkańców w najnowszym opracowaniu 
OECD6 przygotowanym na spotkanie ministrów właściwych do spraw rozwoju 
regionalnego jest ogromnie oryginalną hipotezą i z pewnością będzie przed-
miotem szerokich dyskusji w najbliższych latach. Niewątpliwie prace związane 
z polityką regionalną prowadzone w ramach OECD przyczyniły się do po-

4. F. Fukuyama, Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Rebis, Poznań 2005.

5. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne 
w sprawie funduszy strukturalnych.

6. TDPC Meeting at Ministerial Level (30-31 March 2009), Policy Report, GOV/TDPC (2008)10, 
OECD, Paris 2008.
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wstania pojęcia place based policy – długookresowej strategii ukierunkowanej na 
terytorialnie specyfi czne obszary i prowadzącej do wykorzystania istniejących 
potencjałów rozwojowych oraz redukcji wykluczenia społecznego przez inter-
wencję zewnętrzną i wieloszczeblowe zarządzanie publiczne7.

3. Uwarunkowania i ograniczenia polskiego przeglądu te-
rytorialnego OECD 

Przegląd terytorialny Polski był przeprowadzony w okresie drugiej połowy 
2007 roku i pierwszej połowy 2008 roku, a jego opublikowanie nastąpiło pod 
koniec 2008 roku. Przytoczenie tych szczegółowych informacji o harmono-
gramie prac ma istotne znacznie, gdyż raport był przygotowany na podsta-
wie prac i analiz przeprowadzonych przed kryzysem globalnym na rynkach 
fi nansowych w drugiej połowie 2008 roku i ich katastrofalnym skutkiem dla 
gospodarki światowej, natomiast został opublikowany i rozpowszechniony 
po ujawnieniu się skutków tego kryzysu. Sytuacja ta jest wyjątkowa, gdyż 
niewątpliwie ważnym brakiem tego raportu jest fakt całkowitego pominię-
cia kwestii światowego kryzysu gospodarczego zapoczątkowanego w 2008 
roku i jego wielorakich reperkusji dla rozwoju regionalnego Polski. Trudno 
mieć jednak daleko idące pretensje do autorów raportu i OECD w sytuacji, 
gdy okres przełomu lat 2008 i 2009 był bardzo specyfi cznym momentem 
dla gospodarki światowej, w którym najpoważniejsze instytucje zmieniały 
drastycznie swoje prognozy rozwoju gospodarczego krajów i regionów co 
miesiąc. Na dodatek nawet w chwili obecnej prowadzenia dyskusji panelowej 
w czerwcu 2009 roku rozpoznanie skutków i reperkusji kryzysu jest daleko 
niedoskonałe, a prognozy dotyczące jego zakończenia są bardzo enigmatycz-
ne. Należy podkreślić, że potrzeba znacznie precyzyjniejszych analiz i peł-
niejszych obserwacji, aby w pełni wyjaśnić jego przyczyny i określić wnioski 
dla prowadzenia polityki regionalnej. Dzisiaj można jednak zaryzykować jed-
ną tezę: kryzys rynków fi nansowych 2008/2009 i powrót do interwencjoni-
zmu państwowego na niespotykaną skalę jako głównego działania w obecnej 
fazie tego kryzysu znacznie wzmacnia podstawy i zasadność prowadzenia 
interwencji strukturalnych w ramach polityki rozwoju regionalnego i euro-
pejskiej polityki spójności.

Drugim istotnym ograniczeniem tego raportu jest marginalne potrak-
towanie problemu migracji i skali emigracji po wstąpieniu Polski do UE. 
W przeciwieństwie do tematu kryzysu rynków fi nansowych, w raporcie po-
7. F. Barca, An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A place-based approach to meeting European Union 

challenges and expectations. Independent Report prepared at request of Danuta Hubner, Commis-
sioner for Regional Policy, April 2009.
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jawiają się pewne odniesienia do procesów migracji, jednak dane podawane 
tam bazują wyłącznie na ofi cjalnej statystyce, która praktycznie nie publi-
kowała danych opisujących skalę migracji zarobkowej w czasie prac nad 
raportem. Praktycznie dopiero jesienią 2008 roku GUS po raz pierwszy 
opublikował dane na temat skali i kierunków emigracji zarobkowej po 2004 
roku. Niestety, nie mogły być one wykorzystane w procesie przygotowania 
raportu i informacje z tego obszaru rażą pewną anachronicznością, daleko 
odbiegającą od rzeczywistej percepcji. Zamieszczone w raporcie dane bazu-
jące na źródłach zagranicznych wskazały Niemcy jako największe miejsce 
emigracji zarobkowej (535 tys.), podczas gdy kilka miesięcy później dane 
GUS oszacowały emigrację zarobkową na wyspy brytyjskie i do Irlandii 
jako największą. Należy zauważyć na marginesie, że GUS ze zbyt dużym 
opóźnieniem podał pierwsze ofi cjalne szacunki na ten temat (2008 rok). 
Migracje zarobkowe ze względu na ich skalę są ważnym problemem dla 
przyszłości polityki rozwoju kraju i regionów. Dotyczy to w równym stop-
niu występującego obecnie w dużej skali zjawiska emigracji zarobkowej, 
jak również zjawiska z najbliższej przyszłości – sterowania i oddziaływania 
zjawiskiem imigracji zarobkowej do Polski. Niewątpliwie jest pewną stra-
tą, że w tych obszarach raport OECD nie wnosi nowej jakości do obecnej 
i przyszłej wizji polityki krajowej i regionów.

4. Raport jako benchmarking polityki regionalnej

Raport OECD dotyczący przeglądu terytorialnego Polski ma bardzo cen-
ne znaczenie z powodu wielkiego wkładu benchmarkingu i dobrych prak-
tyk (best practice) innych krajów jako zaleceń do rozważenia i zastosowania 
w polskiej polityce regionalnej. Należy uznać, że jest to w pełni oryginalna 
i jedna z najcenniejszych zawartości opracowania. Poniżej zostaną przyto-
czone tylko wybrane przykłady, które wydają się szczególnie warte zauważe-
nia i rozważenia. 

Meksykańska strategia mikroregionów (s. 149 opracowania) zapewnienia 
koordynacji polityk publicznych i infrastruktury podstawowej dla najbardziej 
marginalizowanych regionów wiejskich wydaje się ciekawym podejściem do 
zastosowania w Polsce na obszarach wiejskich. Średnia wielkość populacji mi-
kroregionu meksykańskiego wynosiła 80 tys. mieszkańców. 263 mikroregio-
ny meksykańskie objęły 20% populacji kraju. Wydaje się, że takie podejście 
może mieć zastosowanie w Polsce, gdyż inne problemy mają mikroregiony 
Polski Zachodniej, Południowej i Północnej, a wewnątrz Polski Wschodniej 
również mamy różne grupy problemowe.
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Ciekawą propozycją do rozważenia są wskazania sposobów skoordynowa-
nia na poziomie centrum rządu polityk w odniesieniu do obszarów wiejskich 
w Finlandii (s. 205 opracowania). Warte podkreślenia jest, że działanie takie-
go komitetu koordynacyjnego (RPC) po włączeniu do struktur Ministerstwa 
Rolnictwa i Leśnictwa było znacznie mniej efektywne. Wydaje się, że Polskę 
w szczególny sposób dotyka niemoc współdziałania na poziomie rządu i wo-
jewództwa w odniesieniu do rozwoju obszarów wiejskich.

Gamę bardzo interesujących propozycji dotyczących integracji obszarów 
metropolitarnych (odwołujących się do konkretnych przykładów dwunastu 
państw członkowskich OECD!) przedstawiono w tabeli na s. 196 oraz na 
s. 193 i 195. Sprawa współpracy samorządów lokalnych w obszarach metro-
politarnych wymaga bardzo pilnego rozwiązania, gdyż w przeciwnym przy-
padku grożą nam procesy niekontrolowanego rozwoju. Klasycznym przykła-
dem takich problemów jest zapaść metropolitarnego transportu publicznego 
(nawet w stosunku do czasów sprzed 1989 roku), problemy z usługami pu-
blicznymi, np. edukacyjnymi (dzieci w szkołach miejskich metropolitarnych 
z gmin wiejskich metropolitarnych bez możliwości przekazania fi nansowa-
nia), „konkurowanie” gmin w zagospodarowaniu gruntów na budownictwo 
mieszkaniowe i dla inwestorów bez rozwiązania podstawowych problemów 
infrastrukturalnych etc.

Przegląd terytorialny Polski zawiera kilkadziesiąt takich propozycji bench-
markingowych i w tej ilości można oczywiście wskazać takie, które są mniej 
ciekawe do zastosowania. Tym niemniej jest to bardzo dobry zestaw, który po-
winien być poddany selekcji i dalszym pracom studialnym. Przykłady szcze-
gólnie interesujące dla Polski wymagają głębszego przestudiowania, a następ-
nie implementacji po odpowiednim dostosowaniu do polskich realiów. 

5. Mocne i słabe strony przeglądu terytorialnego Polski 

Raport OECD w pierwszej części opisującej stan obecny na tle postępu 
w ostatnich dwudziestu latach wystawia Polsce ocenę zdecydowanie po-
zytywną. Ilustruje przykładami i porównaniami z innymi krajami OECD 
wskazującymi, że Polska wykonała ogromny postęp w rozwoju społeczno-
-gospodarczym, a także w obszarze decentralizacji funkcji państwa, utwo-
rzenia rzeczywistej samorządności lokalnej i regionalnej. Optymizm ten 
potwierdza np. wykres rocznych wskaźników wzrostu (1992-2005), który 
sytuuje Polskę na trzecim miejscu wśród krajów OECD (za Irlandią i Ko-
reą Południową). Jednocześnie raport wskazuje, że Polska jest krajem 
relatywnie dużych (czwarte miejsce wśród krajów OECD według współ-
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czynnika Giniego) i pogłębiających się dysproporcji w rozwoju społecz-
no-gospodarczym regionów.

 Najważniejszą częścią raportu są rekomendacje i zalecenia przedstawione 
w dwóch pozostałych częściach raportu i połączone z dokonaniem oceny 
funkcjonującego systemu i wskazaniem wyzwań i słabości, które takie re-
komendacje wywołują. Syntetyczne przedstawienie można znaleźć w tekście 
profesora J. Szlachty8, będącego częścią tego samego panelu i z tego powodu 
zostaną w tym wystąpieniu pominięte. Przestawione poniżej będzie jedynie 
kilka komentarzy dotyczących wybranych pozycji z tych zaleceń ze względu 
na nowe i istotne treści, które się w nich znalazły. 

W raporcie OECD w istotny sposób poddano analizie i włączono w dzia-
łania polityki regionalnej obszary wiejskie. Zaproponowane w tym obszarze 
Policy recommendations są godne jak najszybszej implementacji na gruncie 
krajowym i regionalnym. W raporcie wyodrębniono jako obszar problemowy 
Polskę Wschodnią, natomiast w przeciwieństwie do eksperckiego opracowa-
nia projektu KPZK9 opracowanie OECD pomĳ a obszar konurbacji śląskiej. 
Jest to istotne wskazanie konieczności dodatkowej dyskusji czy rzeczywiście 
obszar ten powinien być uznawany za obszar problemowy.

Ważne spostrzeżenie raportu OECD to wskazanie na zbyt wąskie rozu-
mienie celów strategii lizbońskiej i podejmowanie działań, które nie bazują 
na pogłębionej ocenie potrzeb lokalnych. Jak najbardziej zasadne jest ostrze-
żenie ekspertów OECD, że nie dla wszystkich regionów wdrażanie celów tej 
strategii powinno być związane z promowaniem badań naukowych i techno-
logicznych, a raczej powinno koncentrować się na działaniach edukacyjnych 
i związanych z transferem wiedzy.

Niezmiernie ważne jest poruszenie zagadnień wielopoziomowego zarzą-
dzania publicznego (multilevel governance) i znaczenia ich implementacji dla 
skuteczności prowadzenia polityki rozwoju regionalnego. W tym obszarze 
znajduje się szereg cennych rekomendacji, a także nowych w polskiej dysku-
sji, jak np. zagadnienia wzmocnienia rozliczania działań administracji w ob-
szarze realizacji polityk jako równie ważny problem jak sprawa utworzenia 
korpusu administracyjnego służby cywilnej.

Pewien niedosyt budzi w raporcie poświęcenie niewielkiej uwagi sprawom 
instrumentów na poziomie regionalnym, które mogą być wykorzystane do 
prowadzenia polityki regionalnej. W zasadzie raport nie proponuje w tym 

8. J. Szlachta, Doktryna OECD w sferze polityki rozwoju regionalnego, Panel Przegląd terytorialny Polski. 
Doktryna OECD wobec wyzwań XXI wieku, Konferencja „Polska wobec wyzwań cywilizacji XXI wie-
ku”, Kraków, 18-19 czerwca 2009 r.

9. P. Korcelli et al., Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033, 
MRR 2009.
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obszarze ciekawych rozwiązań benchmarkingowych, a ubogość instrumenta-
lizacji polityki regionalnej w Polsce jest bardzo odczuwalna. W raporcie moż-
na jedynie znaleźć zachętę: Być może MRR będzie musiało poeksperymentować, 
podjąć się projektów pilotażowych i spróbować różnych narzędzi instytucjonalnych 
w odniesieniu do różnych regionów10 oraz zauważenie, że11 regiony przemysłowe 
o rozwiniętym kapitale społecznym nie potrzebują tych samych instrumentów insty-
tucjonalnych, co obszary wiejskie, gdzie współpraca między sektorem publicznym 
i prywatnym nie jest zbyt rozwinięta.

Wydaje się, że przytoczenie jako dobrych praktyk np. agencji rozwoju 
regionalnego we Flandrii oraz takich agencji w niektórych miastach amery-
kańskich byłoby dobrą zachętą do odważnych działań w obszarze polskiej 
polityki regionalnej

Najsłabszym fragmentem raportu jest model ekonometryczny służący do 
pomiaru regionalnego wzrostu gospodarczego (Aneks 1.A1, s. 84-89), w któ-
rym podjęto próbę uzależnienia realnego wzrostu PKB na mieszkańca od 
takich parametrów jak:

realny PKB na mieszkańca na początku okresu (1995 lub 2000 rok),• 
logarytmy wartości wydatków inwestycyjnych na początku okresu,• 
logarytm liczby studentów na początku okresu,• 
międzynarodowy wskaźnik emigracji,•  
logarytm liczby patentów w regionie na początku okresu,• 
logarytm odległości (w km) stolicy województwa od miasta granicznego • 
w Niemczech (bez jasności, jak wybierano takie miasto),
logarytm odległości (w km) stolicy województwa od Warszawy,• 
logarytm wydatków publicznych w regionie na początku okresu.• 

W modelu parametr wykształcenia rozpatrywano w trzech wariantach: gdzie 
brano odpowiednio logarytm liczby uczniów na poziomie podstawowym, 
szkół średnich i studentów szkół wyższych. Sprawdzano również w ramach 
analiz różne wskaźniki migracyjne: udział emigrantów w populacji regionu, 
oraz udziały w zależności od poziomu wykształcenia emigrantów (podstawo-
wego, średniego i wyższego). Nie jest jasne, czy w tych przypadkach rozpa-
trywano jako zmienne objaśniające udziały odpowiednio w populacji regionu 
o takim wykształceniu i czy odnoszono relację do całej populacji regionu. 
Generalnie model ten jest bardzo skrótowo i enigmatycznie opisany i nie 
dotrzymuje standardów prezentacyjnych. Przykładowo, następują odwołania 
do wskaźnika VIF (s. 85) bez podania jego pełnej nazwy Variance Infl ation 

10. Przeglądy terytorialne OECD. Polska, s. 209.

11. Ibidem.
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Factor (przypuszczenie własne na podstawie12). Nie zamieszczono też pre-
cyzyjnych informacji na temat źródeł danych, co uniemożliwia odtworzenie 
eksperymentu myślowego ekspertów OECD.

W celu przedstawienia modelu i uprzystępnienia otrzymanych rezultatów 
wydaje się, że znacznie lepszym opisem tego modelu byłoby matematyczne 
przedstawienie go w postaci iloczynu jednomianów z odpowiednimi potę-
gami jako parametrami wyznaczanymi na podstawie danych historycznych. 
Wtedy dużo łatwiejsze byłoby zrozumienie faktu, że negatywne wykładniki 
oznaczają konwergencję a dodatnie dywergencję w przypadku zmiennej re-
alnego poziomu PKB na mieszkańca na początku okresu, choć niewątpliwie 
wymaga to pewnego poziomu wiedzy matematycznej. 

Problemem modelu jest fakt, który autorzy sami zauważają: otrzymane 
wyniki są statystycznie nieistotne. Ciekawą sprawą jest, że wykluczenie woje-
wództwa mazowieckiego (głównego „dywergenta”) poprawia istotność staty-
styczną wskaźnika wskazującego zachodzenie procesu dywergencji, zamiast 
pogarszać sytuację. Niewątpliwie bez Mazowsza polskie regiony charaktery-
zują się mniejszą dywergencją niż z województwem mazowieckim. Autorzy 
raportu w poszukiwaniu istotnych zależności przeprowadzili wiele estymacji 
metodą najmniejszych kwadratów jak również ważoną metodą najmniejszych 
kwadratów. Raport prezentuje wyniki 25 takich estymacji. Niestety są one 
przedstawione w zupełnie nieczytelny sposób dla czytelnika nieposiadają-
cego szczegółowej wiedzy w zakresie metod regresyjnych. Należy zauważyć, 
że nie podano oprogramowania, przy pomocy którego dokonano obliczeń, 
a szereg zmiennych wymienionych w tabelach prezentujących wyniki nie po-
siada żadnych opisów i pozostawionych jest domyślności czytelnika. Biorąc 
pod uwagę iluzoryczność wyników można było pominąć zamieszczenie tych 
wyników w raporcie bez straty dla wartości całego raportu, unikając jedno-
cześnie problemów z czytelną redakcją tej jego części. 

6. Konkluzje końcowe

Raport OECD na temat polityki regionalnej w Polsce nie zawiera zupełnie 
odkrywczych nowych idei i kierunków zmian tej polityki, które nie byłyby już 
wcześniej wskazywane przez różne polskie ośrodki akademickie, ekspertów 
i instytucje zajmujące się analizowaniem stanu i rozwoju polityki regionalnej 
w Polsce. Jest jednak opracowaniem o dużej wartości dodanej, gdyż przedsta-
wia całość analiz i rekomendacji w spójny i usystematyzowany sposób zarów-
no w układzie wertykalnym (centrum, region, gmina), jak i w układzie hory-

12. S. Chettejee, B. Price, Regression Analysis by Example, John Wiley & Sons, New York 1977.
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zontalnym (obszary wiejskie i metropolitarne, kapitał ludzki, infrastruktura, 
innowacyjność, zarządzanie publiczne). Takiego opracowania nie przygoto-
wano w ostatnim okresie, choć Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przed-
stawiło kilka ciekawych analiz dotyczących stanu13 i perspektyw14 polityki re-
gionalnej w Polsce. Dodatkową wartością raportu jest przedstawienie analiz 
diagnostycznych na tle krajów członkowskich OECD, co nadało im szersze-
go wymiaru światowego. Wysoką wartość dodaną mają wszystkie wskazane 
w raporcie praktyki benchmarkingowe, które po odpowiednim przestudiowa-
niu i dostosowaniu do polskiej rzeczywistości mogą być ciekawym zaczynem 
w dziele dalszego doskonalenia mechanizmów prowadzenia polityki rozwoju 
regionalnego. Raport jest również bardzo potrzebną „zewnętrzną fotografi ą” 
naszej polityki regionalnej przedstawioną przez ekspertów i światową organi-
zację, która nie jest uwikłana w różne subiektywności polskiej rzeczywistości 
politycznej. Raport potwierdza, że konieczne są dalsze zmiany w zasadach 
prowadzenia tej polityki, i daje jasne rekomendacje dla takich zmian. Ra-
port nie spotka się z pozytywnym przyjęciem w środowiskach optujących za 
Polską resortową, a także w środowiskach politycznych, które są przeciwne 
kontynuowaniu zmian w funkcjonowaniu struktur rządzenia państwem. Ra-
port jest głosem za dalszymi reformami, za decentralizacją, dekoncentracją 
i poprawą efektywności funkcjonowania struktur administracji publicznej.

Należy wyrazić uznanie dla ministra rozwoju regionalnego za inicjatywę 
zaproszenia OECD do współpracy i sfi nansowanie powstania tego raportu. 
Będzie on ważnym argumentem w dyskusjach w ramach uzgodnień mię-
dzyresortowych propozycji dokumentów rządowych, które powinny być re-
alizacjami rekomendacji zawartych w tym raporcie. Należy również wyrazić 
uznanie dla organizatorów Konferencji Polska wobec wyzwań cywilizacji 
XXI wieku za wywołanie rzeczywistej krytycznej dyskusji zawartości tego 
dokumentu. Raport ten nie zasługiwał na to, aby tylko przyjąć go nawet do 
akceptującej wiadomości i pominąć w ważnych dyskusjach o przyszłości Pol-
ski w długoterminowym horyzoncie czasu.

13. Rozwój regionalny w Polsce. Raport 2009, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 
maj 2009.

14. Koncepcja nowej polityki regionalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 
grudzień 2008.
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Druga Konferencja Krakowska. 
Panel czwarty. Głos w dyskusji

Przedmiotem dyskusji w panelu czwartym jest Przegląd Terytorialny OECD. 
Polska. Przegląd ten jest niewątpliwie przykładem perfekcji naukowej, dy-
plomatycznej i wydawniczej OECD. Każde zdanie Przeglądu jest dobrze 
przemyślane i dobrze sformułowane w duchu ekonomiczno-instytucjonalnej 
doktryny rozwoju terytorialnego OECD.

W ogólnym afi rmacyjnym klimacie rozwoju terytorialnego Polski można 
znaleźć sądy krytyczne wskazujące na słabości ekonomiczne i instytucjo-
nalne doświadczeń Polski. Analiza diagnostyczna jest integralnie związana 
z systemem rekomendacji w dziedzinie sterowania procesami rozwoju regio-
nalnego i terytorialnego. 

Całość pisana jest językiem spokojnej, niedramatycznej analizy świa-
ta realnego i świata instytucjonalnego. Jestem przekonany, że paneliści 
rozbudują ocenę tego pomnika perfekcji naukowej, dyplomatycznej i wy-
dawniczej OECD. W Przeglądzie nie ma jednak ani jednego kontrower-
syjnego sądu, który wywołałby dyskusję operującą kategoriami prawdy 
i fałszu oraz dobra i zła. 

Proponuję, aby panel czwarty nie uległ czarowi perfekcji oraz czarowi 
niedramatycznej analizy i podjął dyskusję nad określeniem barier, które 
hamowały rozwój terytorialny Polski w minionym dwudziestoleciu. Propo-
nuję, aby odpowiedzieć na trzy pytania: 

Dlaczego minione dwudziestolecie w skali krajowej i regionalnej nie stworzy-• 
ło podstaw dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w latach 2010-2030? 
W tym czasie tylko gospodarka oparta na wiedzy będzie mogła utrzymać 
i rozwinąć pozycję Polski na scenie bezlitosnej konkurencji globalnej.  
Dlaczego minione dwudziestolecie zmarnowało szanse przekształcenia syste-• 
mu komunikacyjnego Polski w zwornik systemu europejskiego? Sieć komunika-
cyjna Polski nie jest obecnie zwornikiem a korkiem w systemie europejskim. 
Dlaczego w minionym dwudziestoleciu nie podjęto inwestycji wielkiej skali • 
w polskim systemie energetycznym, która uchroniłaby Polskę przed nie-
uniknionym kryzysem elektro-energetycznym, jaki musi wystąpić w ciągu 
następnych kilkunastu lat?
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Ta lista pytań może być znacznie dłuższa. Chodzi tylko o podkreślenie, 
że w moim przekonaniu przegląd terytorialny Polski powinien przemówić 
dramatycznym językiem barier i węzłów gordyjskich. 

Oczywiście przegląd terytorialny Polski w interpretacji OECD nie może 
przemówić takim językiem, który nie mieści się w paradygmacie OECD jako 
organizacji międzynarodowej. Językiem takim może przemówić polska dok-
tryna rozwoju terytorialnego Polski, odpowiadając na proste pytanie, dlacze-
go jest tak dobrze jeśli jest tak źle?

* * *

Panel czwarty, mam nadzieję, znajdzie złoty środek pomiędzy Scyllą perfek-
cyjnego czaru dokumentu OECD a Charybdą nihilistycznej krytyki, która 
też zaciemnia jasność naszego sądu.

* * *

Druga Konferencja Krakowska powinna być sceną charyzmatycznego starcia 
różnych opinii i poglądów. Tej misji próbuje służyć niniejszy głos w dyskusji.
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Wicedyrektor Instytutu Nauk Politycznych 
i Stosunków Międzynarodowych 

Instytucje jako 
ogniwa spójności 

Problem znalezienia nowego spójnościowego paradygmatu dla polityki roz-
woju na różnych poziomach terytorialności – od lokalnego, poprzez pań-
stwowy, kontynentalny czy wreszcie globalny, stanowi niezwykle interesujące 
wyzwanie intelektualne, nie mające jednakowoż wyłącznie charakteru teore-
tycznego, ale będące jak najbardziej praktycznym dylematem decyzyjnym. 

Jest tak dlatego, że charakter ładu w podstawowych wymiarach relacyjnych, 
który wyłania się obecnie – w dobie wstrząsu kryzysowego nakładającego się 
na inne szczegółowe zjawiska, o których poniżej, jest na tyle nieokreślony, że 
pozostawia duży margines dla wyboru politycznego i gospodarczego. 

Tym samym mamy do czynienia, u końca pierwszej dekady XXI wie-
ku, z powrotem do rodzaju nieokrzepłej stabilizacji, czyli sytuacji, w której 
częściowo uporządkowane elementy o rozmaitym charakterze – sieciowym, 
stratyfi kacyjnym, uniwersalnym, zależnym, otwartym i regulacyjnym, no-
woczesnym i tradycyjnym funkcjonują w globalnym systemie, w którym 
nie ma ogólnej zasady porządkującej, określającej ich miejsce w rodzaju 
uniwersalnego porządku. Taki rodzaj stabilizacji, z natury swej ma cha-
rakter przejściowy, w oczekiwaniu na powstanie owego porządku. Warto 
oczywiście zaznaczyć, że porządek uniwersalny nie musi być, z defi nicji, 
zawsze inkluzywny, to znaczy, że nie musi włączać na równych zasadach 
wszystkich uczestników systemu. W historii częściej mieliśmy bowiem do 
czynienia z uniwersalnym porządkiem hegemonalnym, który porządkował 
rzeczywistość poprzez wyraźną dominację aktorów centralnych nad pe-
ryferyjnymi. Próby ustanowienia porządków egalitarnych zwykle były albo 
krótkotrwałe i nosiły znamię idealizmu, albo były terytorialnie ograniczo-
ne (np. do grupy państw, wspólnot lokalnych czy korporacji). Zatem faza 
wyłaniania się porządku z etapu nieokrzepłego sprzyja raczej powstawaniu 
polityk konkurencyjnych, zwykle o charakterze endogenicznym. To czas 
mobilizowania zasobów, określania swojego miejsca w tym porządku, szu-



Dr Krzysztof Szczerski

192

kania sojuszów, zabezpieczenia bytu, budowania przewag strategicznych, 
konstruowania scenariuszy przyszłości i dokonywania wyboru najkorzyst-
niejszych opcji. 

Można wyraźnie zauważyć to zjawisko, gdy zestawi się dwie wizje ładu mię-
dzynarodowego w XXI wieku – jedną o charakterze już historycznym, związa-
ną z nadzieją na liberalną globalizację po zimnej wojnie, i drugą, współczesną, 
mającą swe podstawy w powrocie do geopolitycznej rywalizacji. 

Po rozpadzie Związku Radzieckiego, czyli jednego z hegemonów zimno-
wojennego ładu, narodziło się przekonanie, które niedługo okazało się tylko 
złudzeniem, że wiek XXI będzie wiekiem globalizacji i tryumfem liberalnego 
paradygmatu stosunków międzynarodowych. Jego cechą charakterystyczną 
miało być swoiste połączenie globalnej kultury wspomaganej przez technikę, 
światowej gospodarki napędzanej przez masową konsumpcję i ponadnarodo-
wego ładu globalnego zarządzania, który miał zastąpić dotychczasową politykę 
międzypaństwową. Wszystkie one sprzężone razem miały dać efekt powstania 
tak wielu wzajemnie współzależnych powiązań opartych na interesach bizne-
sowych, wirtualnej bliskości emocjonalnej, samoorganizujących się sieciach 
społecznych, marketingu produktów o zasiągu globalnym, wspólnych idolach, 
pragnieniach i potrzebach, wspólnych standardach produkcji, wymianie i po-
dróżowaniu ludzi na niespotykaną wcześniej skalę, aż wreszcie braku poli-
tycznej alternatywy dla zwycięskiego projektu liberalnej demokracji i wolnego 
rynku z domieszką opieki społecznej, że świat miał przeżyć „koniec własnej 
historii” i rozpocząć odtąd nowy okres „wiecznego pokoju”. Porządek ten wy-
magał wszakże swego hegemona, który gwarantowałby, że każdy, kto zakłóci 
jego bezkolizyjne trwanie, zostanie przywołany do porządku. Rolę taką przejąć 
mogły wówczas jedynie Stany Zjednoczone Ameryki i powszechnie zostały 
uznane za naturalnego regulatora tamtego świata. 

Warto pamiętać, że nawet jeśli porządek globalizacyjny miał być w zało-
żeniach swych inkluzywny i sieciowy, to dla wielu podmiotów jawił się on 
również jako hegemonalny, gdyż wymagał szybkiej transformacji do nowych 
reguł, niekiedy wbrew wewnętrznej logice instytucjonalnej czy też lokalnej 
fazie rozwojowej, a w ostatecznym bilansie także ze szkodą dla zasobów 
własnych, podlegających gwałtownej dewaluacji, wyprzedaży i likwidacji, 
czego przykładem jest rozwój zależny Europy Środkowej (w tym Polski) 
w ramach terapii szokowej. W tym sensie globalizacja, dająca poczucie 
włączenia do głównego nurtu, demontowała w tych krajach jednocześnie 
zarówno bariery jak i potencjalne narzędzia konkurencyjności – traktu-
jąc oba te elementy jako zasoby zbędne z punktu widzenia uniwersalnego 
paradygmatu. Kwestia ta, spotęgowana następnie przez okres harmoniza-
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cji regulacyjnej związanej z procesem akcesji do Unii Europejskiej, która 
ponownie likwidowała kolejne części „podsystemu immunologicznego” 
państw środkowoeuropejskich (bariery odpornościowe przed wstrząsami 
zewnętrznymi), powraca obecnie jako poważny problem w wyniku świato-
wego kryzysu, o czym w dalszej części. 

Kres temu porządkowi przyniosła wojna z terroryzmem i pojawienie się 
nowych problemów bezpieczeństwa międzynarodowego, z kluczowym za-
gadnieniem państw upadłych i aktorów niepaństwowych jako uczestników 
systemu.

Obecnie możemy mówić nie tyle o zastąpieniu tamtego porządku nowym, 
ile właśnie o wspomnianej nieokrzepłej stabilizacji, dla której dopiero wyłania 
się paradygmat porządkujący. Jest to faza jaskrawo rywalizacyjna. Znamio-
nują ją narodziny swoistej „polityki energetycznej”, czyli wykorzystywania 
surowców energetycznych przez państwa je eksportujące dla realizacji wła-
snych celów politycznych, wywierania nacisków i budowy pozycji w regionie 
(Rosja, Wenezuela, państwa Zatoki), próby monopolizacji dróg zaopatrzenia 
(Rosja), rozprzestrzenianie się broni jądrowej (Indie, Pakistan) i „gra ato-
mem” (Rosja – Iran), nowa kolonizacja Afryki za pomocą koncernów wydo-
bywających złoża mineralne (Chiny), aż wreszcie śmierć idei wolnej „świa-
towej sieci” z jednej strony zadana przez państwa zdolne do wymuszania 
swego prawa do kontroli dostępu obywateli do zasobów sieci (Chiny), a po 
wtóre przez „wirtualne agresje” (np. Rosji na system informatyczny Estonii), 
które spowodowały, że symbol globalizacji – czyli World Wide Web przestał 
być wolnym i pokojowym narzędziem zbiorowej komunikacji. Obecna faza 
nieokrzepłej stabilizacji jawi się jako zmienny system gier geopolitycznych 
w fazie postglobalizacyjnej.  

Stąd też warto zastanowić się nad dwoma zagadnieniami. Po pierwsze – jak 
można współcześnie określić pojęcie spójności jako celu politycznego, czy 
jest ona polityczną wartością i jakie są jej wymiary? Po drugie – w jaki sposób 
należy projektować instytucje publiczne, aby były w stanie formułować sku-
teczną politykę uniwersalną i inkluzywną w fazie nieokrzepłej stabilizacji? Są 
to pytania postawione nieco przekornie, niejako wbrew głównemu trendowi, 
ale nie beznadziejnie utopĳ ne. 

Dynamika relacji grupowych (społecznych) i terytorialnych (przestrzennych) 
może być określana poprzez różne relatywne wymiary, czyli wzajemny stosunek 
poszczególnych podmiotów w odmiennych płaszczyznach. I tak w obecnej fazie 
nieokrzepłej stabilizacji dokonują się nowe stratyfi kacje zarówno w tradycyjnych 
obszarach takich jak: bogactwo/bieda (mierzone np. poprzez dochód na głowę 
mieszkańca, czy produkt krajowy brutto), bezpieczeństwo (zdolność do obrony 
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swojej podmiotowości) czy też dostępność terytorialna (odległość od centrum 
cywilizacyjnego połączona z ilością i jakością sieci dróg transportowych), jak 
i w nowych wymiarach podziałów rozwojowych. Do tych nowych wymiarów, de-
cydujących dziś o rzeczywistym profi lu spójności, zaliczyć można: dobrostan 
(który ma być miernikiem jakości życia, dla której kwantyfi katorami są takie 
wskaźniki jak: długość życia, zdrowotność, poziom edukacji, dostęp do różno-
rodnych usług publicznych itp.), komunikatywność (rozumianą jako zdolność 
do współuczestnictwa – technologicznego i treściowego – w globalnym obiegu 
informacji nie tylko jako ostateczny bierny odbiorca tego obiegu, ale także jako 
jego współtwórca), konkurencyjność (czyli zdolność do rywalizacyjnego uczest-
niczenia w globalnym podziale pracy, nie w charakterze zależnego rynku usług 
wspomagających centra rozwojowe, ale jako podmiot kooperacyjny) czy wreszcie 
harmonizacja regulacyjna (co oznacza współistnienie we wspólnej sieci zasad 
prawnych umożliwiających zmniejszenie kosztów transakcyjnych poprzez zno-
szenie barier i tworzenie wspólnego środowiska działania).

Te dwa rodzaje wyznaczników stratyfi kacyjnych – tradycyjne i współcze-
sne – należą, z punktu widzenia polityki spójności, do dwóch odmiennych 
grup klasyfi kacyjnych.

Stratyfi kacje tradycyjne są mniej podatne na działania służące łagodzeniu 
różnic rozwojowych, odwrotnie – mają tendencję do pogłębiania się i utrwa-
lania. Poza okresami wstrząsów o charakterze globalnym (wojny, pandemie, 
kataklizmy), które zasadniczo przemodelowują tradycyjne podziały, ośrodki 
centralne, bogate i bezpieczne mają tak istotną przewagę nad biednymi i sła-
bymi peryferiami, iż nie muszą obawiać się w warunkach ogólnego spokoju, 
że ich pozycja ulegnie zasadniczej zmianie. Europa jest najlepszym przykła-
dem trwałości geografi czno-społeczno-gospodarczo-politycznej stratyfi kacji, 
której – w warunkach pokojowych – nie były w stanie przezwyciężyć żadne 
programy polityki spójnościowej; podobne zjawisko można zaobserwować 
także wewnątrz państw. Przemiany w tradycyjnych wyznacznikach relatyw-
nych zachodzą bowiem bardzo powoli i przekraczają horyzont polityczny, 
należąc do porządku historycznego (ducha dziejów), a nie praktycznego, stąd 
trudno o ocenę ich skuteczności.

Rzecz ma się inaczej w zakresie obecnie defi niowanych zakresów straty-
fi kacji – dobrostanu, komunikatywności, konkurencyjności i harmonizacji 
regulacyjnej. W tych obszarach istotną rolę może odegrać polityka spójno-
ściowa, jako że należą one właśnie do fazy nieokrzepłej stabilizacji, a zatem 
są podatne na zmianę. Jednocześnie, jak się wydaje, to one stanowią klucz do 
rozwoju takich podmiotów gry globalnej jak Polska, a w ramach naszego pań-
stwa – dla podmiotów wewnętrznej gry stratyfi kacyjnej, czyli dla regionów. 
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Teza niniejszych rozważań brzmi – polityka spójnościowa dziś to przede 
wszystkim działanie na rzecz przełamania peryferyjności oraz działanie na 
rzecz uzyskania dostępnych instrumentów w zakresach: podnoszenia dobro-
stanu obywateli w jego szerokim znaczeniu, włączeniu obszaru do sieci ko-
munikacyjnej i geografi i wyobrażeniowej, uczestniczenie w globalnej agorze, 
wykorzystania zasobów własnych dla stworzenia lokalnego wzorca rozwoju 
konkurencyjnego oraz uczestniczenia w szerokim środowisku regulacyjnym 
(organizacje międzynarodowe o regionalnym i globalnym charakterze), które 
pozwala przezwyciężać bariery kontaktu i współpracy.

Jak się wydaje, w podobnym duchu zdaje się opisywać swój globalny mo-
del rozwojowy Bank Światowy w Raporcie WDR 2009: Reshaping Economic 
Geography, którego zasadnicza teza – w moim przekonaniu – da się streścić 
następująco: przyzwyczajmy się do życia w świecie trwałych stratyfi kacji, 
przestrzenny układ podstawowych wyznaczników globalnych podziałów jest 
trwały i jako zjawisko ulega dalszej koncentracji, jedynie z możliwością tery-
torialnych przemieszczeń w kierunku nowych potęg, ale przy współudziale 
dotychczasowych hegemonów, a szczególnie zaś ulega utrwaleniu jako za-
sada porządkująca – świat nie jest i nie będzie płaski. Mało tego – taki roz-
wój geografi i gospodarczej nie tylko nie odbywa się ze szkodą dla spójności 
i pozycji podmiotów słabszych, ale wręcz odwrotnie – jest także dla nich 
korzystny. Jest wszakże jeden warunek. Należy działać na rzecz przełama-
nia trzech negatywnych tendencji – rozproszenia, które obniża skuteczność, 
izolacji (aby peryferia mogły komunikować się z centrami) oraz podziałów 
(które utrwalają granice). 

Tym samym wracamy do wcześniejszej klasyfi kacji trendów stratyfi kacyj-
nych i możemy powiedzieć, że Bank Światowy w swym Raporcie sugeruje, iż 
trwałość tradycyjnych wyznaczników podziału może służyć nowo rozumia-
nej spójności poprzez uruchomienie zmian w nowo określonych wymiarach, 
które są w stanie łagodzić skutki fundamentalnych podziałów. 

Jest to teza niezwykle dyskusyjna, ale warta przemyślenia. Sugeruje ona, 
by przywódcy obszarów peryferyjnych (zarówno w kontekście regionów 
wewnątrz państw jak i państw w wymiarze globalnym) porzucili naciski 
w kierunku uruchamiania klasycznych programów wyrównawczych i redy-
strybucyjnych, prowadzonych w imię spójności (jako będącej jednym z prak-
tycznych realizacji fundamentalnej zasady sprawiedliwości wyrównawczej) 
w podstawowych jej wymiarach – przełamywania biedy, bezbronności i za-
leżności, na rzecz poszukiwania swojej niszy rozwojowej nawet jeśli będzie 
miała ona charakter wtórny, oraz skupienia się na „podłączeniu” swojego te-
rytorium do jednego z centrów globalizacyjnej cywilizacji, które tłoczyć bę-
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dzie, przez takie przyłącza, elementy dobrobytu także do obszarów wtórnych 
w zamian za oferowane specjalistyczne usługi czy produkty. 

Tym samym znajdujemy propozycję odpowiedzi na pierwsze postawione 
uprzednio pytanie – co jest znamieniem spójności w fazie nieokrzepłej sta-
bilizacji? Jest nią tradycyjna stratyfi kacja łagodzona przez funkcjonalną inte-
grację w nowych wymiarach relatywnych – komunikacji, dobrostanu, konku-
rencyjności oraz harmonizacji regulacyjnej.  

Na tym tle szczególnie interesujące zdaje się pytanie o instytucje jako ogni-
wa tak rozumianej spójności. Jest tak dlatego, ze sam Raport, jak i doświad-
czenie praktyczne wyraźnie wskazują, iż kluczem do budowy nowego ładu 
globalnego o pożądanym kształcie są właśnie instytucje spójnościowe, które 
są zdolne do wytworzenia pomostów zakotwiczających nowe peryferia w lo-
sie centrum.

Instytucje – regulacje i ośrodki decyzyjne z ich wewnętrzną logiką, kultu-
rową pragmatyką działania będą decydować o szansach polityki spójnościo-
wej w jej nowym kształcie. Instytucje – jak ogniwa – mogą bowiem stwo-
rzyć łańcuch polityczny o charakterze sieciowym, który zachowa spójność 
przestrzeni regulacyjnych, nawet po powstaniu nowych trwałych podziałów 
stratyfi kacyjnych. 

Najlepszym przykładem istoty rzeczy, o której tu mowa jest los Unii Euro-
pejskiej, będącej przykładem tego typu instytucji spójnościowych w ramach 
istniejących stratyfi kacji w klasycznych wymiarach. 

Ponadnarodowe środowisko działania państw członkowskich, wytworzone 
przez europejską „wspólnotę prawa” może być opisywane przy użyciu kate-
gorii zaczerpniętych z teorii „ponowoczesnych form postpolityki”. Charak-
teryzować je będą więc takie cechy jak: zatarcie pojęcia granica, daleko 
posunięta współzależność, abstrahowanie od tradycyjnie rozumianej suwe-
renności jako wyłączności działania politycznego, uwspólnotowienie zaso-
bów, elementy ponadnarodowej redystrybucji bogactwa, a przede wszystkim 
próba stworzenia jednolitego środowiska realizowania celów politycznych 
poprzez stworzenie wspólnych ponadnarodowych reguł oraz systemu in-
stytucjonalnego zarządzającego wspólną przestrzenią polityczną. Istotnymi 
cechami tak rozumianego zintegrowanego segmentu systemu politycznego 
Unii Europejskiej, które stanowią jego podstawowe mechanizmy działania 
są: dominacja zarządzania proceduralnego oraz uzyskiwanie spójności we-
wnętrznej poprzez wprowadzanie narzędzi prawno-regulacyjnych. 

Dlatego też Unia Europejska nazywana bywa „wspólnotą prawa” lub też 
utożsamia się ją z ponadnarodową biurokracją, jako synonimem zarządzania 
opartego na przepisie, standardzie i procedurze. W politykach wspólnoto-
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wych Unii Europejskiej kluczowe znaczenie dla interesów każdego z pod-
miotów w nich uczestniczących (niezależnie od tego czy jest to państwo, 
grupa lobbingowa czy fi rma) staje się umiejętne posługiwanie się procedurą 
prawną, wykorzystanie jej dla własnych celów, rozumienie konsekwencji re-
guł, zdolność do zarządzania w ramach tych reguł, zdolność do analizy skut-
ków regulacji, sprawne poruszanie się w gąszczu przepisów. 

Te, pozornie jedynie, drugorzędne instrumenty – nazywane niekiedy 
postpolityką – nie będące zwykle w centrum uwagi demokratycznych społe-
czeństw, w Unii Europejskiej mają znaczenie pierwszorzędne. Na tym wła-
śnie polega tworzenie instytucji spójnościowych, które tworzą wspólnotę, nie 
likwidując jednocześnie rywalizacyjnego charakteru relacji pomiędzy pod-
miotami ją ustanawiającymi (w tym przypadku podmiotami tymi są, rzecz 
jasna, kraje członkowskie). 

Dlatego też z niepokojem należy spojrzeć na dwa zjawiska, które zachodzą 
obecnie w Unii Europejskiej, a które mogą zerwać owe instytucjonalne ogni-
wa spójności, w efekcie czego może się utrwalić w Europie nie tylko straty-
fi kacja rozwojowa w tradycyjnych wymiarach relatywnych (bogaci – biedni; 
nowocześni – zapóźnieni), ale może zostać ona dopełniona przez stratyfi -
kację instytucjonalną (Europa dwóch kręgów integracyjnych). Co ciekawe, 
przed takim samym niebezpieczeństwem (z zupełnie innych politycznych 
powodów, o których nie miejsce tu pisać) rozwoju negatywnego z punktu 
widzenia spójności stoi też Polska, jeśli chodzi o relacje pomiędzy poszcze-
gólnymi regionami czy tez metropoliami i prowincją. 

Pierwszy proces o charakterze negatywnym związany jest z chaotycznymi 
pierwszymi reakcjami państw europejskich na kryzys fi nansowy i gospodar-
czy z roku 2009, które zdawały się podważać przekonanie o zdolności Unii do 
skutecznego działania w obronie swych członków. Istotę problemu można naj-
lepiej zdiagnozować, gdy do opisu instytucji (regulacji) spójnościowych użyć 
metafory medycznej – ogniwa te, aby łączyć różne organizmy muszą być przez 
nie przyjęte, aby było to możliwe, należy obniżyć „immunologiczną barierę” 
odrzucającą przeszczepy. Dlatego państwa członkowskie Unii są systemami 
o uszczuplonej immunologii, po to, by móc działać razem – pozbawia się je 
możliwości otoczenia się barierami celnymi, handlowymi, zastosowania pre-
ferencji dla własnych producentów, subsydiowania przedsiębiorstw itp. W za-
mian za to otrzymują one silną ochronę zewnętrzną – jako jeden silny gracz go-
spodarczy oraz uzyskują dodatkowe impulsy rozwojowe poprzez działanie na 
wspólnym rynku. Kryzys gospodarczy ujawnił jednakowoż, iż przypisywano 
Unii cechy, których ona de facto nie posiadała (jak stabilizacja wzrostu i obro-
na przed gwałtownymi zmianami koniunktury), a które wynikały z długiego 
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cyklu trwania sprzyjających okoliczności. Pierwszą reakcją niektórych silnych 
krajów członkowskich na kryzys była więc próba zerwania łańcucha instytucji 
spójnościowych i szybka odbudowa własnej immunologii narodowej (szczegól-
nie widoczne było to w propozycjach francuskich). 

Działania te stanowiły niepokojący sygnał, gdyż powiązane zostały czaso-
wo z kryzysem formalnym związanym z przedłużającą się ratyfi kacją nowego 
traktatu, który stanowi próbę prawnego opisu prezentowanej tu idei instytu-
cji spójnościowych w ramach porządku rywalizacyjnego. 

Z omawianej tu perspektywy proponowana przez traktat logika systemu 
europejskiego posiada cechy solidarnościowo-podmiotowe. Oznacza to, że 
zintegrowanie polityk praktycznych pozwala na korzystanie przez słabsze 
gospodarczo, społecznie i cywilizacyjnie kraje z dostępu zarówno do środ-
ków z budżetu wspólnotowego, jak i do możliwości działania na wspólnym 
rynku w ramach generalnie zharmonizowanych reguł konkurencji (brak 
możliwości postawienia barier wykraczających poza czasowe, nadzwyczajne 
bufory dostosowawcze – np. czasowe zamknięcia rynków pracy, czy czasowe 
ochrony wybranych sektorów gospodarki), jednocześnie pozostawiając w ich 
dyspozycji ważne elementy sprzyjające pozyskiwaniu inwestycji i podtrzy-
mywaniu wysokiego wzrostu gospodarczego, jakim jest polityka fi skalna, 
a dla niektórych (znajdujących się poza strefą euro) także polityka mone-
tarna. Równocześnie brak pełnego zintegrowania polityk fundamentalnych 
(takich jak polityka zagraniczna i polityka podatkowa) pozwala tym słab-
szym państwom budować swój podmiotowy potencjał w polityce światowej, 
korzystając z faktu przynależności do Unii Europejskiej jako instrumentu 
wzmocnienia swej polityki globalnej. 

Sytuacja ta uległaby istotnej zmianie w przypadku ewolucji systemu eu-
ropejskiego w kierunku pełnej stratyfi kacji, co może nastąpić w przypadku 
krachu reformy traktatowej lub powrotu do ścieżki protopaństwowej w mo-
delowaniu Unii (jaką chciano uruchomić poprzez projekt konstytucyjny dla 
Europy). Zmieniłoby to zasadniczą cechę systemu na stratyfi kację konku-
rencyjno-dominacyjną, gdzie niektóre obszary – o mniejszej sile politycznej 
i gospodarczej – pozostają trwale na uboczu głównego nurtu polityki pań-
stwa, a elity decydujące ograniczają się do zawężonego kręgu stolicy i kilku 
najsilniejszych stanów. W praktyce oznaczałoby to bowiem spartykularyzo-
wanie polityk gospodarczych przy zachowaniu wspólnotowych ram proce-
duralnych i wymogów formalnych (np. standardów ochrony środowiska), co 
prowadziłoby do radykalnego wzmożenia się wewnętrznej presji konkuren-
cyjnej, a w jej efekcie (znanego z praktyki państwowej) trwałego, struktural-
nego rozwarstwienia rozwoju gospodarczego na obszarze całej Unii zmie-
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rzającego do powstania „funkcjonalnego podziału geografi cznego” na tereny 
stanowiące lokomotywy wzrostu i siły konkurencyjnej na potrzeby globalnej 
gospodarki oraz obszary relatywnej biedy, których celem jest utrzymanie 
względnej równowagi gospodarczej i społecznej w ramach całości systemu 
bez instrumentów spójnościowych w żadnym z nowych wymiarów relatyw-
nych. To utrzymywanie względnej równowagi nie byłoby bowiem wynikiem 
ich rozwoju, lecz raczej wynikiem konieczności przestrzegania reguł prawa 
wspólnotowego, co dodatkowo obniżałoby możliwości obrania przez nie ja-
kiejś niekonwencjonalnej ścieżki konkurencyjności (np. przez ustanowienie 
raju podatkowego). Towarzyszące temu zjawisku zintegrowanie polityk suwe-
rennościowych (w tym szczególnie polityki zewnętrznej) dałoby dodatkowy 
efekt przesunięcia centrów decyzyjnych do stolic dominujących w wewnętrz-
nym układzie sił w ramach systemu. 

Inaczej mówiąc – obecny sens systemu europejskiego podwójnie sprzyja 
państwom spójności i działa na rzecz państw słabszych gospodarczo a sil-
nych politycznie (takim właśnie jest Polska), bo pozytywnie przeszacowuje 
nasze atuty formalne (wielkość terytorialną i ludnościową) i pozwala na od-
budowę potencjału geopolitycznego, równocześnie dając możliwość (choć re-
gulowaną) dynamicznego rozwoju opartego na dostępie do wspólnego rynku 
i pozyskiwaniu funduszy modernizacyjnych. Sens ten nie sprzyja natomiast 
w równym stopniu państwom samodzielnym gospodarczo, których przed-
siębiorstwa mają i tak dużą przewagę konkurencyjną na rynku europejskim, 
a ekspandują głównie poza Europę. Jednocześnie państwa te potrzebują zin-
tegrowanych polityk fundamentalnych (suwerennościowych) z dwóch powo-
dów – po pierwsze występujące kłopoty ich gospodarek wiążą się z „nieuczci-
wą konkurencją” suwerennych polityk fi skalnych innych krajów (zmniejszają-
cych obciążenia podatkowe), a po drugie jedyną szansą na odzyskanie przez 
nie równorzędnej pozycji globalnej z największymi potęgami (którą kiedyś 
miały lub do niej aspirowały) takimi jak Stany Zjednoczone Ameryki czy 
Chiny, jest utożsamienie ich interesów z interesem Europy i posiadanie przez 
nie legitymacji do działania w jej imieniu, z zgodą junior partners federacji. 
Zmiana obecnej logiki piramidy federacyjnej w Unii Europejskiej radykalnie 
odwróciłoby ten obraz – wygrani i przegrani zamieniają się miejscami.

Dlatego tak ważne jest, by rozumieć naturę nowego charakteru polityki 
spójnościowej i tworzących ją instytucji oraz obronić jej sens w fazie prze-
mian w obecnej nieokrzepłej stabilizacji (zarówno w wymiarze europejskim 
jak i krajowym). 
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Raport Banku Światowego.
Implikacje dla polskich regionów

– głos w dyskusji

Raport Banku Światowego WDR 2009: Reshaping Economic Geography (World 
Bank 2009) jest dokumentem o zdecydowanych i sugestywnie zaprezento-
wanych tezach, akcentującym znaczenie miejsca i przestrzeni geografi cznej 
w kształtowaniu procesów gospodarczych i społecznych oraz formułowaniu 
skutecznej polityki przez organizacje międzynarodowe oraz władze państwo-
we i samorządowe. Tezy Raportu wsparte są bogatym materiałem statystycz-
nym oraz licznymi przykładami zaczerpniętymi z wielu krajów na różnym 
poziomie rozwoju i z prac różnych autorów. Jak każde opracowanie mające 
ambicje przedstawienia ogólnych prawidłowości dynamiki działalności go-
spodarczej i poziomu życia w złożonej i zróżnicowanej przestrzeni współcze-
snego świata, Raport nie jest wolny od pewnych generalizacji i uproszczeń 
oraz tez i ujęć dyskusyjnych. Jego zasadnicze przesłanie zasługuje jednak 
bez wątpienia na poważną dyskusję. 

Niniejszy krótki tekst nie stanowi ani całościowej analizy Raportu ani też 
jego recenzji, jest natomiast próbą refl eksji nad tym, co wynika z Raportu 
dla myślenia o przyszłości polskich regionów i polskiej polityki regionalnej. 
W pierwszej części przedstawiono najważniejsze tezy Raportu Banku Świa-
towego dotyczące procesów i mechanizmów rozwoju gospodarczego i dłu-
gookresowych tendencji w zakresie przestrzennych dysproporcji w poziomie 
życia w różnych skalach geografi cznych oraz sformułowane na ich podstawie 
rekomendacje dla polityki władz publicznych. Dalsze rozważania poświęco-
ne są dyskusji nad implikacjami, jakie wynikają z tego dla polskich regionów 
i polityki regionalnej w Polsce.

Przestrzenne nierówności w zakresie działalności gospo-
darczej oraz standardu życia

Do podstawowych tez Raportu Banku Światowego należy twierdzenie o od-
mienności tendencji w zakresie przestrzennego układu działalności gospo-
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darczej (tj. miejsc tworzenia wartości dodanej) oraz przestrzennego zróż-
nicowania poziomu życia. Obserwujemy postępującą geografi czną koncen-
trację działalności gospodarczej, u podstaw której leżą przede wszystkim 
korzyści skali (rynkowe mechanizmy aglomeracji) wraz z towarzyszącymi 
im procesami migracji i specjalizacji. Procesy te widoczne są w każdej skali 
geografi cznej – od lokalnej, przez międzyregionalną do międzynarodowej. 
Krajobraz ekonomiczny kształtują trzy geografi czne wymiary określone 
w Raporcie jako „gęstość” (uruchamiająca mechanizmy aglomeracji) oraz 
„odległość” i „podziały”, które stanowią bariery ograniczające interakcje 
i dostęp do rynku. Innymi słowy, nie ma powodu, aby oczekiwać, że wzrost 
gospodarczy będzie zachodził w przestrzeni równomiernie. 

Równocześnie towarzyszy temu stopniowe zmniejszanie międzyregio-
nalnych i lokalnych nierówności w zakresie standardu życia. Zaczyna się 
ono – po osiągnięciu przez kraj pewnego (co najmniej średniego) pozio-
mu rozwoju – od konwergencji w konsumpcji gospodarstw domowych, 
następnie w dostępie do podstawowych usług publicznych, a w końcu 
maleją dysproporcje w poziomie dochodów. Autorzy Raportu ilustrują te 
tendencje licznymi przykładami z różnych części świata w okresie minio-
nych 200 lat. Oznacza to, że wraz ze wzrostem poziomu rozwoju lokaliza-
cja w przestrzeni ma mniejsze znaczenie ekonomiczne dla rodzin, a więk-
sze dla firm, które odnoszą korzyści z rosnącej koncentracji („gęstości”) 
działalności gospodarczej.

Główną tezą Raportu jest to, że wzrost gospodarczy pozostanie prze-
strzennie niezrównoważony, towarzyszyć temu jednak może i powinien 
obejmujący szerokie kręgi społeczne („inkluzywny”) rozwój, w ramach któ-
rego także mieszkańcy regionów peryferyjnych odnosić będą korzyści z ro-
snącej koncentracji bogactwa w nielicznych miejscach. Drogą do tego jest 
integracja ekonomiczna miejsc, które preferują fi rmy (gdzie tworzona jest 
wartość dodana) i miejsc, w których ludzie mieszkają. Konwergencja w za-
kresie poziomu życia w skali lokalnej, międzyregionalnej i międzynarodo-
wej może być więc osiągana przy postępującej koncentracji wzrostu gospo-
darczego. Integracji tej sprzyjać ma uwolnienie rynkowych sił aglomeracji, 
mobilności i specjalizacji, a nie próby przeciwdziałania im. Efektem będzie 
łatwiejszy przepływ dóbr, kapitału i idei między obszarami koncentracji 
działalności gospodarczej i obszarami słabiej rozwiniętymi, zwiększenie 
krajowego rynku i korzyści skali, obniżenie kosztów zapewnienia dóbr pu-
blicznych, a także rozprzestrzenianie rozwoju z obszarów wyżej rozwinię-
tych (koncentracji) do słabiej rozwiniętych. Wspomagać te procesy mogą 
odpowiednio dobrane działania władz publicznych w formie uniwersalnych 
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instytucji, łączących infrastrukturę i przestrzennie ukierunkowanych in-
terwencji. Bank Światowy zaleca więc wykorzystanie renty aglomeracji dla 
podnoszenia dobrobytu w obszarach słabo rozwiniętych zamiast prób wy-
równywania rozmieszczenia działalności gospodarczej. Charakterystyczny 
jest tu tytuł jednego z końcowych rozdziałów Raportu: Unity, Not Uniformi-
ty (Jedność, nie jednolitość).

Ustosunkowując się do Raportu WDR 2009: Reshaping Economic Geo-
graphy można z jednej strony stwierdzić, że nie mówi on nic nowego, po-
kazuje od dawna znane mechanizmy i prawidłowości. Można wręcz powie-
dzieć, że Raport, a zwłaszcza jego część pierwsza i druga, stanowią swoisty 
wykład podstaw geografi i ekonomicznej.

Z drugiej jednak strony nie sposób nie zauważyć, że główne tezy Rapor-
tu idą w poprzek pewnych przyjmowanych explicite lub implicite założeń 
w myśleniu o rozwoju regionalnym i polityce regionalnej. W wielu krajach 
podejmowano w różnych okresach, zazwyczaj mało skuteczne, próby ogra-
niczenia przestrzennej koncentracji aktywności gospodarczej za pomocą 
różnorodnych przestrzennie ukierunkowanych interwencji publicznych, 
traktując to jako instrument wyrównywania przestrzennych dysproporcji 
w zakresie poziomu życia (m.in. Fagerberg, Verspagen, 1996; Benvenuti, 
1999).

W dalszych rozważaniach autor skupia główną uwagę na skali między-
regionalnej w odniesieniu do Polski, czyli nierównościach w poziomie ży-
cia i rozwoju gospodarczego między różnymi regionami kraju, najpierw 
podejmuje jednak problem relacji między regionami polskimi i zachod-
nioeuropejskimi.

Raport Banku Światowego a pozycja polskich regionów 
w Europie

Warto się zastanowić, co wynika z tez Raportu Banku Światowego dla inter-
pretacji rozwoju polskich regionów w kontekście europejskim – jakie szanse 
dla ich rozwoju, a jakie główne zagrożenia i bariery.

Po pierwsze, zauważyć trzeba, że dystans między regionami polskimi a za-
chodnioeuropejskimi jest już obecnie pod względem wielu aspektów stan-
dardu życia zdecydowanie mniejszy niż w zakresie poziomu rozwoju gospo-
darczego. Widać to wyraźnie analizując chociażby wskaźniki w dziedzinie 
zdrowia czy edukacji.

Po drugie, szanse rozwoju gospodarczego i wzrostu standardu życia 
polskich regionów wyglądają lepiej niż w przypadku wielu innych regio-
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nów w świecie. W świetle Raportu do głównych czynników hamujących roz-
wój regionów należą odległość od obszarów koncentracji działalności gospo-
darczej („gęstości”) oraz bariery („podziały”) utrudniające dostęp do rynków 
i integrację. Położenie w sąsiedztwie zachodnioeuropejskiego rdzenia oraz 
brak formalnych barier wynikający z członkostwa w Unii Europejskiej stwa-
rza szanse stania się częścią tego rynku oraz rozprzestrzeniania się wzro-
stu gospodarczego, które zachodzi w pierwszej kolejności na obszary blisko 
położone (efekt sąsiedztwa). Korporacje ponadnarodowe i fi rmy rodzime są 
w stanie osiągać korzyści wielkiej skali, wykorzystując dostęp do wielkiego 
rynku europejskiego. W efekcie integracja ekonomiczna polskich regionów 
z Europą Zachodnią stała się faktem, czego wyrazem są coraz bardziej in-
tensywne i złożone powiązania handlowe, a także przepływy siły roboczej. 
Stopień tej integracji i korzyści odnoszone z tego tytułu są jednak silnie zróż-
nicowane między różnymi regionami w Polsce.

Zdaniem autorów Raportu migracje ludzi z powodów ekonomicznych są 
ważnym elementem integracji ekonomicznej i sprzyjają w długim czasie 
wzrostowi standardu życia mieszkańców regionów słabo rozwiniętych. Mo-
bilność ludzi stwarza niewątpliwie szanse takiego wzrostu, stanowić może 
jednak również zagrożenie, jeśli przybiera bardzo duże rozmiary, dotyczy 
młodych wykształconych ludzi i ma charakter trwałej emigracji. Czynnikiem 
niekorzystnym z punktu widzenia polskich regionów jest oddzielenie od kra-
jów położonych na wschód od Polski. Do poważnych barier wymagających 
przezwyciężenia należą również zapóźnienie w zakresie rozwoju i standardu 
infrastruktury oraz niska jakość wielu instytucji. 

Raport Banku Światowego a problem spójności terytorial-
nej w Polsce

Walka z procesami przestrzennej koncentracji (aglomeracji) działalności go-
spodarczej jest w świetle Raportu Banku Światowego zarówno nieskuteczna, 
jak i błędna. Przeciwdziałanie przestrzennej koncentracji i nierównościom 
we wzroście gospodarczym przyczynić się może jedynie do ograniczenia 
wzrostu. Raport Banku Światowego z wielką siłą argumentuje, że należy 
przeformułować debatę nad nierównościami, odrzucając przekonanie, że 
celem polityki władz publicznych powinien być przestrzennie zrównoważo-
ny wzrost gospodarczy, i przeorientować tę politykę w kierunku integracji 
obszarów słabo rozwiniętych z obszarami rozwiniętymi. Integracja ta ma 
być skutecznym instrumentem wyrównywania przestrzennych dysproporcji 
w zakresie poziomu życia.
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Główną oś przestrzennego zróżnicowania wzrostu gospodarczego w Polsce 
ostatnich dwóch dekad stanowi wymiar: obszary metropolitarne – obszary 
pozametropolitarne (Gorzelak, Smętkowski, 2005; Jałowiecki, 2007; Mar-
kowski, Marszał, 2007; Domański, 2008). Szeroko dyskutowanym dylematem 
stała się w tej sytuacji „sprzeczność” dynamicznego rozwoju regionów me-
tropolitarnych z ideą spójności terytorialnej kraju. W świetle Raportu Banku 
Światowego sprzeczność ta ma w znacznej mierze charakter pozorny i jest 
wynikiem niewłaściwego ujęcia zagadnienia spójności terytorialnej kraju.

Dynamika rozwoju gospodarczego obszarów metropolitarnych wynika 
ze splotu czynników endogenicznych i egzogenicznych, będących źródłem 
różnorodności gospodarczej i społecznej, korzyści skali, istnienia dużego 
zróżnicowanego rynku pracy, łatwości kontaktów wewnątrz samej metropolii 
i z innymi metropoliami, zdolności kreowania i akumulacji wiedzy oraz ela-
styczności w dostosowywaniu się do zmieniających się warunków. Wspoma-
ga to dobra dostępność komunikacyjna metropolii. Ich przewaga podtrzymy-
wana jest w wyniku kumulacyjnych efektów aglomeracji. Próby hamowania 
wzrostu gospodarczego regionów metropolitarnych w imię ograniczania nie-
równości przestrzennych mają w tej sytuacji po pierwsze ograniczone szanse 
powodzenia, a po drugie hamowałyby proces konwergencji Polski z zachod-
nioeuropejskim rdzeniem. 

Zgodnie z podstawowym przesłaniem Raportu Banku Światowego, najistot-
niejsze znaczenie ma sprzyjanie konwergencji w zakresie poziomu życia, a nie 
próby ograniczania przestrzennej koncentracji działalności gospodarczej. 
W warunkach polskich wyzwaniem dla polityki regionalnej państwa jest więc 
przede wszystkim niski poziom życia w peryferyjnych regionach pozametro-
politarnych, a nie „nadmierna” koncentracja działalności gospodarczej.

W tym kontekście zwrócić trzeba uwagę na problem pomiaru nierówności 
międzyregionalnych. Wskaźnikiem powszechnie wykorzystywanym w anali-
zach owych nierówności jest poziom produktu krajowego brutto (PKB) na 
jednego mieszkańca. Wskaźnik ten odzwierciedla rozmieszczenie działalno-
ści gospodarczej, a nie standardu życia, jak się to czasem twierdzi1. Czym 
innym jest poziom życia w miejscach, gdzie ludzie mieszkają, a czym innym 
wartość dodana wytwarzana tam, gdzie zlokalizowana jest działalność gospo-
darcza. Istnieje potrzeba szerszego wykorzystania wskaźników mierzących 
różne aspekty standardu życia według miejsc zamieszkania. Istotną rolę od-
grywać powinny tu wskaźniki dostępności podstawowych usług, np. medycz-
nych, edukacyjnych itd.

1. Trudności i błąd pomiaru PKB rosną ponadto w przypadku schodzenia do mniejszych jednostek 
terytorialnych, np. województw i subregionów.
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Jeśli przyjmiemy, że celem polityki spójności terytorialnej w Polsce po-
winna być konwergencja w zakresie standardu życia, pojawia się pytanie 
o sposoby realizacji tego celu. Podstawowa teza Raportu Banku Światowe-
go brzmi: że coraz wyższy poziom życia w regionach słabo rozwiniętych, 
a tym samym zmniejszanie dystansu między nimi a regionami wysoko 
rozwiniętymi (konwergencja) osiągany może być przede wszystkim po-
przez integrację ekonomiczną. Służyć temu mogą trzy formy oddziaływań 
władz publicznych: instytucje, infrastruktura i interwencje. Autorzy ra-
portu przypisują różną rolę owym formom oddziaływania w zależności od 
cech obszaru, generalnie uznając, że pierwszoplanową rolę odgrywa stwo-
rzenie fundamentu uniwersalnych (spatially-blind) instytucji, a w drugiej 
kolejności odpowiednio zlokalizowane inwestycje w łączącą infrastrukturę. 
Przestrzennie ukierunkowane (spatially-targeted) interwencje stosowane po-
winny być natomiast w ograniczonym zakresie dopiero po zbudowaniu nie-
zbędnych instytucji i infrastruktury. 

W przypadku polskich regionów położenie głównego nacisku na instytucje, 
a w dalszej kolejności na infrastrukturę wydaje się być w pełni uzasadnione. 
Zasadnicze znaczenie dla wzrostu standardu życia w regionach słabych ma 
budowa i wzmacnianie instytucji umożliwiających funkcjonowanie działalno-
ści gospodarczej, wzrost koncentracji oraz powiązania (interakcje) z innymi 
regionami. Niesprawność instytucji jest jedną z przyczyn nieproporcjonal-
nie wysokich kosztów w regionach o niskim poziomie rozwoju. Dotyczy to 
szerokiej gamy regulacji i mechanizmów funkcjonowania gospodarki grun-
tami, rynku pracy, wymiaru sprawiedliwości, bezpieczeństwa publicznego, 
edukacji, opieki zdrowotnej oraz zaopatrzenia w wodę i energię. Szczegól-
ną rolę odgrywa tu jakość władzy publicznej wpływająca na warunki życia 
i jakość rozwoju działalności gospodarczej oraz planowanie przestrzenne2. 
Przykładem niezbędnych do wprowadzenia w skali całego kraju rozwiązań 
instytucjonalnych, które służyć powinny rozwiązywaniu problemów w skali 
lokalnej, są systemowe regulacje dotyczące polityki rewitalizacji miast.

Sprawność instytucji jest warunkiem sine qua non zarówno endogeniczne-
go rozwoju regionów peryferyjnych opartego na małych i średnich fi rmach 
lokalnych, jak i integracji funkcjonalnej peryferii z metropoliami, m.in. po-
przez przechwytywanie części efektów mnożnikowych generowanych przez 
duże fi rmy skupione w obszarach metropolitarnych. 

Jakość i dostępność usług publicznych zasługują tu na szczególną uwagę, 
warunkują one bowiem sytuację społeczno-demografi czną regionów (Szlach-

2. Regionalne zróżnicowanie sprawności instytucjonalnej administracji samorządowej w Polsce poka-
zuje dobitnie praca P. Swianiewicza, W. Dziemianowicza i M. Mackiewicz (2000).
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ta, 2008; Green Paper, 2008). Rozwĳ anie usług publicznych, np. w oparciu 
o terytorialne standardy usług publicznych, będzie sprzyjało zatrzymywa-
niu, powrotom i napływowi młodych aktywnych ludzi, stanowiących najbar-
dziej defi cytowe dobro wielu regionów peryferyjnych.

Towarzyszyć temu musi nadrabianie zapóźnień infrastrukturalnych, któ-
rego celem powinno być zarówno podnoszenie standardu życia w obszarach 
peryferyjnych, jak i ułatwianie ich integracji z obszarami metropolitarnymi, 
w tym także poprzez polepszanie dostępności czasowej metropolii oraz po-
prawę infrastruktury informacyjnej. Ograniczyć może to migracje, sprzyjać 
będzie kontaktom społecznym i gospodarczym, przepływowi idei i innowa-
cji, a tym samym integracji, prowadząc do większej spójności terytorialnej.

Celowe przestrzennie ukierunkowane interwencje państwa stanowią in-
strument najmniej skuteczny i pomocniczy w stosunku do działań w za-
kresie instytucji i infrastruktury. Zaliczyć tu można na przykład zachęty 
inwestycyjne w formie specjalnych stref ekonomicznych, które ze względu na 
swoją powszechność przestały być w Polsce narzędziem polityki regionalnej. 
Nie wyklucza to stosowania celowych interwencji skoncentrowanych na wy-
branych zdefi niowanych obszarach, np. Polski Wschodniej czy dotkniętych 
kryzysem ośrodków przemysłowych. 

Warto w tym kontekście zauważyć, że nowy paradygmat polityki regio-
nalnej w ujęciu OECD, kładący nacisk na wykorzystanie endogenicznych 
zasobów wszystkich regionów, jest bliższy fi lozofi i myślenia widocznej w Ra-
porcie Banku Światowego niż stary paradygmat kompensacji niekorzyści lo-
kalizacyjnych (Szlachta, 2009). Również w polityce spójności Komisji Euro-
pejskiej widać pewną ewolucję, czego wyrazem jest zasada powiązania regio-
nów słabo rozwiniętych z ośrodkami wzrostu, obejmująca lepszą dostępność 
usług publicznych (Beschel, 2009). Nie zmienia to jednak faktu, że dążenie 
do redukcji nierówności międzyregionalnych mierzonych PKB per capita po-
zostaje podstawą polityki UE.

Wnioski

Raport Banku Światowego wyraża przekonanie o niesprzeczności rynko-
wych mechanizmów wzrostu gospodarczego oraz konwergencji w zakresie 
standardu życia. Jak zwraca uwagę A. Kukliński (2009), Raport jest wyra-
zem długookresowego myślenia dynamicznego, które interpretuje procesy 
transformacji przestrzeni globalnej jako procesy długiego trwania i punktów 
zwrotnych, jakkolwiek nie autorzy Raportu nie używają tych pojęć. Prze-
strzenne struktury gospodarcze podlegające procesom samowzmacniającym 
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jawią się w świetle Raportu właśnie jako struktury i procesy długiego trwa-
nia. Celem polityki państw i organizacji międzynarodowych nie powinien 
być zdaniem jego autorów zrównoważony przestrzennie wzrost gospodarczy, 
ale trwały rozwój zapewniający wyższy standard życia mieszkańcom obsza-
rów słabo rozwiniętych poprzez ich integrację z regionami rozwiniętymi3.

Przesłanie Raportu stanowić powinno podstawę myślenia o sposobach 
ujęcia i mierzenia nierówności przestrzennych oraz celach i instrumentach 
polityki regionalnej w Polsce. Z punktu widzenia normatywnego nierówno-
ści przestrzenne oceniane są jako zjawisko z defi nicji niekorzystne. Ocena 
taka powinna być tymczasem uzależniona od skutków, jakie niesie za sobą 
w długim czasie szybki rozwój obszarów metropolitarnych dla gospodarki 
narodowej oraz regionów peryferyjnych. Zasadnicze znaczenie ma w tym 
kontekście rozróżnienie przestrzennych nierówności w zakresie działalności 
gospodarczej oraz nierówności w poziomie życia. 

Przesunięcie akcentu z dążenia do zmniejszenia koncentracji działalności go-
spodarczej na konwergencję w zakresie standardu życia stanowi wyraz analizy 
długoletnich trendów rozwojowych wielu krajów w ostatnich dwóch stuleciach 
oraz przekonania, że cele polityki powinny odnosić się głównie do społeczeń-
stwa, a nie gospodarki4. W ostatecznym rozrachunku podstawowe znaczenie ma 
to, jak ludzie żyją w swoim środowisku lokalnym, a nie to, gdzie zlokalizowana 
jest działalność gospodarcza. Co więcej, w warunkach wyzwania, jakie stanowi 
starzejąca się Europa, coraz ważniejsze dla przyszłego rozwoju regionów będą 
preferencje ludzi co do miejsca zamieszkania (kraju, regionu i miejscowości). Ja-
kość życia, w niemałym stopniu uzależniona od jakości miejscowych instytucji, 
będzie miała trudny do przecenienia wpływ na decyzje coraz bardziej mobilne-
go i defi cytowego kapitału ludzkiego. Równocześnie przestrzenna rozbieżność 
miejsc zamieszkania i miejsc pracy najprawdopodobniej wzrośnie wraz z rosną-
cym udziałem pracy na odległość i zwiększoną mobilnością.

Nie mniej istotnym wnioskiem wynikającym z Raportu Banku Światowego 
jest to, że rozwiązania problemu regionów o niskim standardzie życia nie da 
się osiągnąć skupiając się na cechach regionów słabych, nie mniejszą uwa-
gę skierować należy na ich relacje z regionami rozwiniętymi. Wynikająca 
z Raportu teza, że spójność terytorialna powinna być rozumiana w katego-
riach integracji ekonomicznej, a nie wyrównywania nierówności w zakresie 
wzrostu gospodarczego, jest zbieżna z poglądami wyrażanymi nie od dziś 
w Polsce. G. Gorzelak (2007) podkreśla, że spójność terytorialną należy ro-

3. Autor podziela przekonanie, że przestrzenna dekoncentracja aktywności gospodarczej nie stanowi 
warunku konwergencji w zakresie standardu życia w skali międzyregionalnej i lokalnej. Teza ta 
w odniesieniu do skali międzynarodowej jest znacznie bardziej dyskusyjna.

4. Zob. krytykę nadmiernego jednostronnego nacisku na konkurencyjność R. Galara (2009).
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zumieć nie jako zbliżanie się do siebie stanów statycznych, ale funkcjonalnie 
i dynamicznie jako możliwości współdziałania regionów i układów lokalnych. 
Podobne zdanie wyraża także autor niniejszego tekstu (Domański, 2008)5.

Do najważniejszych instrumentów tak rozumianej polityki spójności nale-
żało będzie rozwĳ anie i wzmacnianie różnorodnych instytucji kształtujących 
jakość życia, a także pracy, w poszczególnych regionach i miejscowościach. 
Dostępność usług publicznych o odpowiednim standardzie będzie odgry-
wała wielką rolę zwłaszcza w regionach o niskim obecnie poziomie życia, 
wpływając na miejscowe zasoby kapitału ludzkiego.
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polityki rozwoju wobec 

Raportu Banku Światowego

Raport Banku Światowego nosi tytuł Przekształcanie geografi i ekonomicznej 
– WDR 2009: Reshaping Economic Geography (The World Bank, 2009) i fak-
tycznie – wnosi nowe spojrzenie na szereg zagadnień związanych z rozwojem 
społeczno-gospodarczym. Dotyczy to szczególnie zakwestionowania – oczy-
wistej w powszechnym odczuciu – prawidłowości, że wzrost gospodarczy po-
winien następować równomiernie w przestrzeni. Raport Banku Światowego 
(zwany dalej Raportem) stawia tezę, że równomierny rozkład przestrzenny 
wzrostu oznacza jego zahamowanie, a nie ograniczenie biedy.

Diagnoza i wizja geografi i ekonomicznej według Raportu

Raport analizuje problemy w trzech skalach przestrzennych: lokalnej, odpo-
wiadającej skali obszaru metropolitarnego dużego ośrodka miejskiego, kra-
jowej oraz międzynarodowej (regionalnej w wymiarze kontynentalnym). Ra-
port zawiera obszerną analizę procesów rozwojowych współczesnego świata. 
Z analizy tej wynikają następujące główne wnioski. Mieszkańcy slumsów 
liczą już dziś ok. miliard, lecz nie hamuje to wzrostu populacji miast. Mi-
liard ludzi mieszka dziś w zapóźnionych obszarach krajów rozwĳ ających się, 
nie korzystając z efektów globalizacji. Bieda i wysoka śmiertelność utrzy-
muje się wśród miliarda mieszkańców Ziemi, pozostających bez dostępu do 
światowych rynków, podczas gdy inni rozwĳ ają się i żyją w coraz lepszych 
warunkach. Efektem spojrzenia na owe trzy – częściowo pokrywające się 
z sobą miliardy mieszkańców Ziemi – jest często przekonanie, że wzrost 
gospodarczy musi być przestrzennie zrównoważony. Przesłanie Raportu jest 
jednak inne. Raport odrzuca założenie potrzeby przestrzennego równoważe-
nia rozwoju gospodarczego. Co więcej – równomierny rozkład przestrzenny 
wzrostu oznacza jego zahamowanie, a nie ograniczenie biedy. Przedstawione 
w Raporcie badania występujących na świecie zjawisk wzrostu gospodarcze-
go oraz obszarów wykluczenia i biedy w skali globalnej potwierdzają, że roz-
wój gospodarczy jest dziś rzadko zrównoważony przestrzennie. Prowadzone 
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w wymienionych skalach geografi cznych badania prowadzą do konkluzji, że 
przestrzenne nierówności w dochodach i produkcji, zaobserwowane w róż-
nych częściach świata, są nieuniknione, a próba wyrównania – w skali geo-
grafi cznej – poziomu wzrostu obarczona jest ryzykiem porażki. Próba równo-
miernego rozprzestrzenienia wzrostu eliminuje nie biedę, lecz szanse rozwo-
jowe. Autorzy Raportu zaznaczają jednak, że rozwój społeczno-gospodarczy 
powinien obejmować także tych, którzy żyją daleko od miejsc intensywnej 
aktywności gospodarczej. Taki, niezrównoważony przestrzennie, rozwój go-
spodarczy może jednak być skuteczny, także dla takich osób, pod warun-
kiem „integracji gospodarczej”. Wyzwaniem dla rządów i samorządów jest 
więc wspieranie nierównomiernego przestrzennie wzrostu gospodarczego, 
przy jednoczesnym wyrównywaniu standardów życia. Wspomniana integra-
cja ekonomiczna polega na zbliżeniu – w sensie gospodarczym – terytoriów 
zapóźnionych i wiodących. Wiąże się to – w rozumieniu Raportu – z trzema 
aspektami rozwoju, które kryją się pod pojęciami: „urbanizacji”, „rozwoju 
terytorialnego” oraz „integracji regionalnej” (w skali kontynentalnej). 

„Urbanizacja”, jako rozkwit miast, jest – zdaniem autorów Raportu – ko-
niecznym warunkiem rozwoju. Odnosi się to głównie do wymiaru lokalnego, 
ale ma konsekwencje dla wszystkich skal rozwoju. W Raporcie wyróżnia się 
trzy poziomy urbanizacji: początkową, charakteryzującą tereny – w przewa-
dze – wiejskie, pośrednią oraz zaawansowaną, typową dla obszarów o wyso-
kiej gęstości struktur miejskich.

Pojęcie „rozwoju terytorialnego” Raport odnosi do możliwego i najko-
rzystniejszego rozkładu w przestrzeni kraju różnych form aktywności go-
spodarczej. Państwa powinny dążyć do integracji terenów zapóźnionych 
i wiodących, wykorzystując istniejące uwarunkowania, a także dopuszczając 
i promując migracje. Celem jest przy tym wykorzystanie zastanych atutów 
i stworzenie odpowiednich powiązań terenów o różnym poziomie rozwoju.

„Regionalna integracja” odnosi się z kolei do problematyki dostępu kra-
jów rozwĳ ających się do rynków zagranicznych, tak w skali sąsiedzkiej, jak 
i – globalnej. Zniesienie barier w wymianie handlowej i komunikacji między-
narodowej powinno pozwolić na wypracowanie odpowiednich polityk krajo-
wych i regionalnych.
Środki tak opisanej integracji zakładają wykorzystanie dwóch kierunków 

działań prorozwojowych. Pierwszym z nich jest „produkcja” – aktywność 
gospodarcza, która staje się coraz bardziej przestrzennie skoncentrowana, 
głównie w miastach. Kolejną formą działania władz powinno być tworze-
nie „polityk publicznych”, ukierunkowanych na zapewnianie podstawowych 
standardów życia, w miarę wyrównanych w przestrzeni. Tak więc naczelną 
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ideą Raportu jest zaproponowanie paradygmatu rozwoju polegającego na 
tym, że aktywność gospodarcza – koncentruje się, podczas gdy standardy 
życia – zbliżają się do siebie (niezależnie od lokalizacji w przestrzeni).

W Raporcie podkreśla się, że jednostki terytorialne funkcjonują i rozwĳ ają 
się właściwie wtedy, gdy promują przekształcenia wzdłuż trzech „wymiarów” 
geografi i ekonomicznej:

większej „• gęstości” rosnących i rozwĳ ających się miast,
krótszych „• odległości” pozwalających sile roboczej i przedsiębiorcom mi-
grować ku miejscom zagęszczenia aktywności gospodarczej i kontaktować 
się ze sobą,
rzadszym „• podziałom”, związanym z obniżaniem przez kraje ich „granic 
gospodarczych”, co umożliwia wchodzenie na rynki światowe, by wykorzy-
stać efekt skali i możliwość handlu wyspecjalizowanymi produktami.
W konsekwencji, wyzwaniem dla rządów i samorządów jest wspieranie nie-

równomiernego przestrzennie wzrostu gospodarczego, przy jednoczesnym 
zapewnieniu wyrównywania standardów życia. Środkiem do tego jest inte-
gracja ekonomiczna, polegająca na zbliżeniu – w sensie gospodarczym – te-
rytoriów zapóźnionych i terytoriów wiodących. Owa integracja może nastą-
pić dzięki uwolnieniu rynkowych sił: aglomeracji, migracji oraz specjalizacji. 
Rządy powinny przywiązywać wielką wagę do rynków: przestrzeni (nieru-
chomości), pracy (siły roboczej) oraz produktów (towarów). 

Raport proponuje przy tym interesującą systematykę instrumentów roz-
woju, wyróżniając:

„• instytucje” – instrumenty przestrzennie obojętne (np. regulacje prawne 
dotyczące rynku pracy, nieruchomości, handlu zagranicznego),
„• infrastrukturę” – instrument przestrzennie zależny (np. drogi, koleje, lot-
niska),
„• interwencje” – instrument polegający na tworzeniu programów rozwoju 
skoncentrowanych na wymiarze przestrzennym (np. programy likwidacji 
slumsów, zachęty fi nansowe dla producentów, preferencyjne warunki wej-
ścia na rozwinięte rynki przez biedne kraje).
Poniższa tabela przedstawia stosowność interwencji publicznej w każdej ze 

skal przestrzennych, w zależności od poziomu złożoności problemów rozwo-
jowych obszaru.
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Tabela 1. Instrumenty rozwoju w relacji do poziomu złożoności problemów danego terytorium

Poziom 
złożoności 
problemów

Typ obszaru: 
Lokalny (L)
Krajowy (K)
Międzynarodowy (M)

Instytucje Infrastruktura Interwencje

Jednowymiarowe 

L: urbanizacja
K: kraje z niewielką ilością 

terenów zapóźnionych 
M: regiony bliskie światowych 

rynków 

Dwuwymiarowe 

L: średniozaawansowana 
urbanizacja

K: kraje z licznymi obszarami 
zapóźnionymi

M: regiony dalekie od 
światowych rynków

Trzywymiarowe 

L: obszary silnie 
zurbanizowane 
z podziałami wewnątrz 
miast 

K: kraje z licznymi 
obszarami zapóźnionymi 
i podziałami 
wewnętrznymi

M: regiony dalekie od 
światowych rynków i słabe 
ekonomicznie

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu, s. 23.

***

Jak wynika z zamieszczonej powyżej, skrótowej prezentacji kluczowych ele-
mentów Raportu, jest to dokument niezwykle interesujący, a przy tym – po-
sługujący się niejako własnym językiem w konceptualizacji zarówno obserwo-
wanych procesów rozwoju społeczno-gospodarczego świata, jak i sugerowa-
nych rozwiązań. Podważając powszechnie akceptowaną opinię o konieczności 
przestrzennego równoważenia rozwoju, Raport Banku Światowego sugeruje 
sankcjonowanie i wykorzystanie istniejących, „naturalnych” trendów rozwo-
jowych. Jest to fi lozofi a „pójścia za ciosem”, przy wykorzystaniu potencjału 
endogenicznego terytoriów, która – w opinii piszącego – jest ze wszech miar 
słuszna. Zapisane w Raporcie podstawowe założenie fi lozofi i rozwoju teryto-
rialnego, polegające na przestrzennej koncentracji aktywności gospodarczej, 
przy wyrównywaniu i równoważeniu standardów życia ludności, wydaje się 
uzasadnione i godne upowszechnienia. Założenie to ma przy tym ważny wy-
miar związany z fi lozofi ą równoważenia rozwoju. Ograniczenie przestrzenne 
koncentracji wytwórczości i usług oznacza przecież zachowanie warunków 
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środowiskowych w wielu obszarach, które łatwiej przyjmą funkcje rezyden-
cjonalne i związane z nimi usługi, niż – zwłaszcza surowcowy – przemysł. 

Systemowe ujęcie rozwoju terytorialnego obejmuje, w ujęciu autora, czte-
ry podsystemy: środowiska przestrzennego, kapitału ludzkiego, organizacji 
społeczno-gospodarczych i zarządzania terytorium (Noworól, 2007). Zawar-
te w Raporcie propozycje sprzyjają tak rozumianemu rozwojowi, akcentując 
istotne i od dawna obserwowane procesy nierównowagi, charakteryzującej 
zwłaszcza procesy gospodarcze (Koch, 1998)1. Warto także nadmienić, że 
funkcje rezydencjonalne oraz związane z nimi usługi mogą zapewnić – po-
przez odpowiednią politykę podatkową – prawidłowe funkcjonowanie jed-
nostek terytorialnych, pozostających poza strefami koncentracji działalności 
gospodarczej. 

Wyzwania dla polityki rozwoju w Polsce wynikające z Raportu

Głównym przesłaniem Raportu jest – przypomnĳ my – promowanie rozwoju 
w trzech wymiarach: zwiększania „gęstości” gospodarowania i zagospodaro-
wania miast, skracania „odległości” dla pracowników i przedsiębiorców oraz 
znoszenia „podziałów” – granic utrudniających rozwój krajów i obszarów 
zapóźnionych. W tych wymiarach powinno się wypracowywać instrumen-
ty integracji ekonomicznej, którymi są: obojętne przestrzennie „instytucje”, 
uwarunkowana przestrzennie „infrastruktura” oraz posiadające charakter 
obszarowy „interwencje”. Wokół wymienionych pojęć widzieć więc należy 
implikacje Raportu dla polskich regionów. 

Implikacje te wskazują na wyzwania, które stoją przed polityką rozwoju 
krajowego, regionalnego i lokalnego w Polsce. Poniżej, dla każdego ze wska-
zanych w Raporcie wymiarów geografi i ekonomicznej wskazane zostaną 
najważniejsze – zdaniem autora – cele rozwojowe.

„Gęstość”

Intensyfi kacja i zagęszczenie przestrzenne rozwoju lokalnego wymaga wy-
kreowania powszechnej akceptacji dla dwóch głównych celów. 

Pierwszym z nich jest – w warunkach kraju, który w ostatnich 65 latach 
przeszedł fazę uprzemysłowienia – reurbanizacja znacznych obszarów miast, 
powiązana z polityką kontroli nad procesami suburbanizacji. Wtórna urba-
nizacja wiąże się przy tym bezpośrednio z rewitalizacją miejską, obejmującą 
interwencje na terenach poprzemysłowych oraz regenerację społeczną i go-

1. Przykładem jest tzw. prawo Pareto czy zasada 80/20 Kocha.
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spodarczą zdegradowanych śródmieść i pauperyzujących się, a niekiedy – 
niszczejących, powojennych osiedli mieszkaniowych. Koncentrowanie dzia-
łań prorozwojowych na obszarach wcześniej zagospodarowanych przynosi, 
pomimo – doraźnych – większych kosztów, niż w przypadku inwestycji typu 
greenfi elds’ development, szereg korzyści. Zaliczyć do nich można:

ograniczanie ingerencji w środowisko naturalne poprzez intensywne wyko-• 
rzystanie zagospodarowanych wcześniej terenów (korzyść dla środowiska),
zwiększenie zwartości miasta, co wiąże się z wykorzystaniem istniejących • 
sieci miejskich oraz niższym, niż w przypadku ekstensywnego zagospo-
darowania, kosztem zarządzania infrastrukturą komunalną (korzyść dla 
budżetu publicznego),
szansa na integrację społeczną i wyrównywanie standardów życia osób za-• 
mieszkałych na terenach dotkniętych zjawiskami kryzysowymi (korzyść 
społeczna).

Kolejnym wyzwaniem rozwoju skoncentrowanego w ośrodkach miejskich 
jest – w dobie globalizacji – zakorzenienie procesów zmian w wartościach en-
dogenicznych obszaru, kraju, czy kontynentalnego regionu. Tereny zurbani-
zowane upodabniają się do siebie, szczególnie w aspekcie kulturowym. Taka 
unifi kacja obniża konkurencyjność miast i obszarów metropolitarnych, na 
którą coraz bardziej składa się wizerunek i lokalna czy narodowa specyfi ka. 
Specyfi ka ta wiązać się powinna ze specjalizacją działalności gospodarczej. 
Walory kulturowe i zakorzenienie w cechach społeczności lokalnych – to 
potencjalne podstawy uzyskania przewag konkurencyjnych, pod warunkiem 
że zostaną one zidentyfi kowane i przekształcone w specjalizację, powiązaną 
z innowacyjnymi rozwiązaniami ekonomicznymi i społecznymi. Tak więc 
celem działania władz publicznych powinno być kreowanie endogenicznych 
wizji przyszłości terenów, identyfi kujących lokalne zasoby, walory i własne 
ścieżki rozwoju. 

„Odległość”

We współczesnym świecie polityki publiczne powinny wspierać mobilność 
i komunikację, minimalizując jednocześnie – rzeczywiste i wirtualne – odle-
głości, które muszą być pokonywane przez przedsiębiorców i pracowników. 
Cele rozwoju w skali krajowej i regionalnej ukierunkowane być powinny na 
promowanie takiej formy zagospodarowania przestrzennego, która zapewnia 
ład funkcjonalno-przestrzenny osadnictwa poprzez odpowiednie powiązania 
infrastrukturalne, obejmujące systemy transportowe oraz technologie infor-
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matyczne. Powraca tym samym idea tworzenia tzw. korytarzy urbanistycz-
nych, których zasadą jest obudowywanie strukturami osadniczymi ciągów 
infrastrukturalnych. Szczególnie ważne są przy tym rozwiązania w zakresie 
transportu publicznego, zwłaszcza szynowego, pozwalające w sposób prze-
widywalny określać dostępność terenów (w aspekcie lokalizacyjnym i czaso-
wym). Można wskazać wiele korzyści, które płyną z opisywanej formy zago-
spodarowania. Po pierwsze, jest ona spójna z koncepcją „miasta zwartego”, 
a więc miasta budowanego w zgodzie z opisywanym powyżej wymiarem „gę-
stości”. Po drugie, korytarze urbanistyczne tworzą w przestrzeni kontinuum, 
które wiąże, a tym samym otwiera (w sensie przestrzennym) regiony i miasta 
na kooperację i wymianę krajową i międzynarodową. Wreszcie – korytarze 
urbanistyczne mogą być próbą ograniczenia chaotycznej suburbanizacji, 
gdyż przeciwstawiają jej struktury posiadające zarazem charakter aglome-
racyjny (są zwarte w swojej strukturze funkcjonalno-przestrzennej) i deglo-
meracyjny (wyprowadzają zabudowę poza istniejące ośrodki, pozwalając na 
bliższy kontakt z przyrodą i krajobrazem).

Warto przypomnieć, że do prekursorów tworzenia owych korytarzy, stano-
wiących niejako współczesną formę megastruktur urbanistycznych, zaliczyć 
trzeba Le Corbusiera i – w Polsce – Oskara Hansena. Legendarny Le Corbu-
sier już w 1935 roku opracował dla Algieru plan zagospodarowania terenów 
nadmorskich w formie megastruktury architektoniczno-urbanistycznej (Le 
Corbusier’s Urban Planning for Algiers, 2009). Interesującym rozwiązaniem 
podobnego typu był pomysł z przełomu lat 60. i 70. XX wieku, autorstwa 
Oskara Hansena, zwany Linearnym Systemem Ciągłym. Ten polski wizjo-
ner, architekt i rzeźbiarz, proponował zlikwidować miasta i zbudować osie-
dla w czterech pasmach, które ciągnęłyby się od morza do gór. W pasmach 
miała powstać przestrzeń racjonalnie zorganizowana wokół ciągów komu-
nikacyjnych. Równolegle do siebie miałyby biec pasy mieszkań, przyrody, 
usług i przemysłu, co dałoby człowiekowi z jednej strony kontakt z naturą, 
a z drugiej pozwoliłoby mu mieszkać w pobliżu pracy. Warunkiem prawi-
dłowego funkcjonowania Linearnego Systemu Ciągłego miała być szybka 
komunikacja (Jarecka, 2009). Wymienione przykłady świadczą o tym, jak 
wizjonerskie spojrzenie na koncepcje zagospodarowania może wyprzedzać 
procesy rozwojowe. Wyzwaniem dla polityki rozwoju jest zatem spojrzenie 
na nowo na megastruktury urbanistyczne, odrzucone 20-30 lat temu przez 
urbanistów i deweloperów, a dziś znowu – w pewnym sensie i zakresie – cy-
wilizacyjnie aktualne.

Zasadnicze znaczenie dla skracania „odległości gospodarczych i kulturo-
wych” ma infrastruktura informatyczna. Ostatnie dziesięciolecia dowodzą, 



Dr hab. prof. UJ Aleksander Noworól

218

jak dalece świat „skurczył się”, otwierając nowe kontakty i możliwości. Wszak 
jednym z wymiarów globalizacji jest tzw. despacjalizacja, czyli zmniejsza-
nie roli czynnika przestrzennego w relacjach społecznych i ekonomicznych. 
Wynika z tego rosnąca rola informatycznych narzędzi komunikacji oraz upo-
wszechnienie dostępu do Internetu. Szczególnie ważne jest to na obszarach 
zagrożonych marginalizacją. Rozwój technologii informatycznych i walka 
z wykluczeniem cyfrowym powinny stać się strategicznym celem władz pu-
blicznych zarządzających jednostkami terytorialnymi we wszystkich skalach 
geografi cznych.

W kontekście głównej koncepcji rozwojowej Raportu, pojęcie „odległości” 
ma zasadnicze znaczenie. Wszak, wynikający z Raportu postulat integra-
cji przy – jednoczesnym – oddzieleniu miejsc aktywności gospodarczej od 
miejsc zamieszkania, może być skuteczny tylko w przypadku zarządzania 
właśnie problemem „odległości”.

„Podziały”

Znoszenie podziałów pomiędzy państwami i obszarami stanowi kolejne wy-
zwanie polityki, a zarazem cel prorozwojowych działań władz publicznych. 
Można przy tym wskazać dwa obszary niezbędnych aktywności.

Obszar pierwszy dotyczy „instytucji”, rozumianych jako przestrzennie 
neutralne regulacje dotyczące: ruchu ludności w regionach kontynentalnych, 
rynku pracy, handlu zagranicznego itp. Działania tego typu prowadzone są 
w skali kraju i Unii Europejskiej. Kluczową rolę w przypadku Polski odgrywa 
tzw. „dorobek wspólnotowy” – acquis communautaire, czyli dorobek prawny 
Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej. Wprowadzenie acquis communau-
taire do systemu prawnego państwa polskiego było warunkiem przystąpienia 
do Unii Europejskiej.

Współpraca międzynarodowa w skali kontynentalnej sięga także pozosta-
łych instrumentów polityk publicznych, którymi są – w rozumieniu Raportu: 
„infrastruktura” i „interwencje”. Dotyczy to strategii i polityk promowanych 
przez Unię Europejską, np. w postaci Strategii Lizbońskiej, czy – ogólnie 
– polityki spójności zapisanej w dokumentach dotyczących funduszy struk-
turalnych. Wśród celów wynikających z polityki rozwoju regionalnego Unii 
Europejskiej i Polski odnaleźć można główne – i ściśle związane ze znosze-
niem „podziałów” – wyzwania rozwojowe, takie jak:

promowanie konkurencyjności poprzez regulacje dotyczące ułatwień w ob-• 
rocie gospodarczym,
zwiększenie innowacyjności rozwiązań społeczno-gospodarczych,• 
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promowanie przedsiębiorczości, • 
wspieranie ułatwień w kooperacji oraz wymianie krajowej i międzynaro-• 
dowej.
Zasygnalizowane powyżej cele polityki rozwoju rozpatrywać trzeba 

w szczególności przez pryzmat kluczowego komponentu potencjału każdego 
terytorium, którym jest kapitał ludzki i związany z nim – kapitał społeczny. 
W opinii autora łatwiej jest znieść bariery polityczne i celne, łatwiej otworzyć 
granice, niż zlikwidować bariery wewnętrzne, które wynikają z wychowania, 
mentalności i wykształcenia człowieka. Wydaje się, że owe ukryte „granice 
wewnętrzne”, charakteryzujące kondycję kapitału ludzkiego i społecznego 
w Polsce stanowią wciąż dzisiaj, dwadzieścia lat po transformacji systemowej, 
kluczowy element hamujący procesy rozwojowe. 

Znoszenie owych wewnętrznych „podziałów” wymaga od władz publicz-
nych działań we wszystkich skalach geografi cznych i na każdym etapie roz-
woju osobistego człowieka. Chodzi o to, by tworzyć system edukacji, który 
odpowiada na rzeczywiste potrzeby. Przypomnĳ my, że szeroko rozumiane 
cele edukacji obejmują: kształcenie, socjalizację, rozwój indywidualny oraz 
zmianę społeczną (Łuczyński, 2009). Wyzwaniem polityki rozwoju jest za-
tem z jednej strony – tworzenie warunków dla podnoszenia wykształcenia, 
a przez to z drugiej – zwiększanie możliwości kreatywnych ludzi i ich zdolno-
ści do innowacji. Nie mniej ważne są też działania ukierunkowane na podno-
szenie zdolności adaptacyjnych w kontaktach społecznych i gospodarczych. 
W odniesieniu do grup zagrożonych wykluczeniem, wiąże się to ze zmianą 
sposobu zarządzania systemem opiekuńczym i edukacyjnym.

***

W zarysowanym powyżej, autorskim spojrzeniu na diagnozy i propozycje 
Raportu Banku Światowego, autor niniejszego artykułu próbował wykazać, 
jak szerokie może być spektrum interpretacji tego dokumentu. W istocie, 
zaproponowany w Raporcie system konceptualizacji rozwoju terytorialnego 
pozwala podnieść najważniejsze kwestie związane z pożądaną zmianą środo-
wiska społecznego i gospodarczego, w którym żyjemy. Zaproponowane w ar-
tykule główne cele polityki rozwoju, uporządkowane zgodnie z „wymiarami 
geografi i gospodarczej” zawartymi w Raporcie, potwierdzają proponowane 
w tym dokumencie tezy, dotyczące potrzeby koncentracji działań prorozwo-
jowych, przy zapewnieniu możliwości wyrównywania standardów życia. 
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Senator RP

Raport Banku Światowego 
Reshaping Economic Geography

– implikacje dla polskich 
miast i regionów

Raport Banku Światowego WDR 2009: Reshaping Economic Geography 2009 
to niezwykle ważna i ambitna próba odpowiedzi na pytanie, co w dzi-
siejszym świecie decyduje o rozwoju rozumianym jako wzrost dochodów 
i podniesienie jakości życia. Zgromadzona przez autorów potężna baza fak-
tografi czna, fascynujące studia przypadków prowadzą do klarownych wnio-
sków i rekomendacji, jak we współczesnym świecie wychodzić z ubóstwa. 
Prowadzą też do konkluzji, które możnaby streścić następująco:

Po pierwsze, wzrost będzie – bo jest ze swej istoty – niezrównoważony. • 
Nawet nie wiadomo, czy pojęcie „rozwój zrównoważony” ma w ogóle jakiś 
sens. Próba rozpraszania produkcji ekonomicznej to to samo, co walka 
z prawami ekonomii, z naturalnymi mechanizmami wzrostu.
Po drugie, rozwój może być inkluzywny („włączający”), a nie segregacyj-• 
ny. Trwałe przestrzenne różnice dotyczące głównych standardów życia 
nie są ani pożądane, ani też nie są nieuchronne.
Po trzecie, pogodzenie niezrównoważonego wzrostu z inkluzywnym • 
rozwojem może się dokonać poprzez ekonomiczną integrację. To teza 
o dalekich konsekwencjach. Oznacza to zmianę sposobu myślenia 
o urbanizacji, rozwoju regionalnym i globalizacji. Oznacza w tej deba-
cie przesunięcie akcentu z przestrzennej optymalizacji (idealnej lokali-
zacji) na przestrzenną integrację.
Mówiąc innymi słowy, przesłanie Raportu daje się sprowadzić do tezy, że 

zmiany przestrzenne są zawsze konieczne dla rozwoju. Rozwój, jak to przeko-
nywująco zostało udowodnione, jest pochodną spełnienia trzech koniecznych 
warunków: wyższej gęstości, skróconych dystansów i zmniejszanej ilości i wy-
sokości barier. Chodzi o to, że nie warto krępować tych rynkowych sił, które 
promują ekonomiczną koncentrację i społeczną konwergencję. Chodzi o wielkie 
„tak” dla aglomeracji, migracji i specjalizacji. Oznacza to prowadzenie polityki 
rozwĳ ania instytucji, które pomagają przesuwać ludzi i kapitał tam, gdzie rysują 
się nowe możliwości, oraz rozbudowę infrastruktury, która wiąże, a nie rozprasza, 
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produkcję. Oznacza wreszcie interwencję ograniczoną, wycelowaną w starannie 
wybrane obszary – tylko takie, gdzie jest ona absolutnie konieczna. W tym sensie 
Raport idzie pod prąd wszystkim, którzy w warunkach kryzysu ogłosili nawet 
nie tyle zmierzch, co moralne bankructwo liberalnego modelu gospodarczego. 

Chciałbym spojrzeć oczami czytelnika Raportu WDR 2009: Reshaping 
Economic Geography 2009 na naszą najnowszą wizję przyszłości rozwoju Pol-
ski, czyli Raport zespołu ministra Michała Boniego Polska 2030. Opisuje 
on wizję i stawia tezy co do najważniejszych wyzwań dla trwałego rozwoju 
kraju. Analizuje – mówiąc wprost – co trzeba zrobić, abyśmy byli szesnastą 
gospodarką świata, a PKB na głowę mieszkańca był na poziomie średniej 
w Unii Europejskiej. (Rzecz jasna nie chodzi o odpowiedź trywialną – że 
trzeba wyprzedzić Holandię i jeszcze jakiś kraj – bo dziś jesteśmy osiem-
nastą – dziewiętnastą gospodarką światową).

Raport Polska 2030 defi niuje i opisuje koncepcję rozwoju bardzo szeroko. 
Opiera się na sformułowaniu dziesięć kluczowych wyzwań, z których nu-
mer jeden to „stabilny, wysoki rozwój gospodarczy”, a numer dwa to „sy-
tuacja demografi czna”. Co charakterystyczne, polski Raport koncentruje 
się na zagadnieniach kapitału ludzkiego, społecznego, intelektualnego oraz 
instytucjonalnego. Widać, że makroekonomista, inżynier i geograf ustąpili 
pierwszeństwa socjologowi.

Raport Banku Światowego na pozór inaczej rozkłada akcenty. Opiera się 
on na dość zaskakującym stwierdzeniu: „dziś świat jest inny, ale przeszłość 
stale daje tę samą lekcję”. Ta lekcja brzmi, że „żaden kraj nie rozwinął się 
bez rozwoju miast”. Jeśli kraj stawał się bogatszy, to aktywność jeszcze bar-
dziej skupiała się w miastach i metropoliach. To właśnie ten fenomen kryje 
się za kluczowym słowem „gęstość”. Opozycją do gęstości jest dystans – 
coś, co musi być pokonane, aby ujawniły się zalety gęstości. Dystans to 
drugie kluczowe słowo Raportu. I wreszcie wzrost niezwykle rzadko wystę-
puje w miejscach odizolowanych od innych, oddzielonych barierami fi zycz-
nymi, politycznymi czy administracyjnymi. 

Widać od razu, że Raport Banku Światowego preferuje ujęcia przestrzen-
ne, topologiczne. Raport można uznać za wielką polemikę z tezą, że „świat 
jest płaski”. Autorzy potraktowali tę metaforę dosłownie. Przyporządkowu-
jąc każdej powierzchni wielkość kreowanego tam PKB, uzyskali sugestyw-
ny przestrzenny model – wysokie góry Zachodniej Europy skontrastowane 
z płaskimi nizinami Europy Środkowej i Wschodniej. Mówiąc o Polsce 
stwierdza: „pejzaż ekonomiczny Polski jest pagórkowaty”. Nie, świat nie 
jest płaski! Co więcej, dyskutując o rozwoju, obracamy się wokół urbaniza-
cji i szeroko rozumianej tzw. kwestii miejskiej. 
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Wniosek z lektury Raportu jest jednoznaczny. Kluczem rozwoju jest po-
lityka miejska rozumiana dwojako:

jako urbanizacja, czyli pobudzenie migracji ze wsi do miast, a zwłaszcza • 
migracji z biednych regionów do miast i to w skali, jaka w Polsce miała 
miejsce w latach 50. i 60. XX wieku.
jako wsparcie metropolizacji miast, czyli – co trudniejsze – przyspieszenia • 
rozwoju wybranych ośrodków w zakresie szczególnych funkcji. 
Te treści da się także odczytać z Raportu Boniego. Ale raczej między 

wierszami. W Raporcie założono np. wzrost urbanizacji do 70% ludności 
miejskiej, co oznaczałoby relokację ze wsi do miast ok. trzech mln Polaków! 
Ale proces ten przedstawiony jest raczej jako skutek innych działań i mier-
nik realizacji celów. To nie jest powiedziane wprost, że czekają nas zmiany 
w geografi i ekonomicznej w wielkiej skali.

Aż trudno uwierzyć, żeby tak ogromną zmianę ilościową i jakościową 
uznać za uboczny produkt zmian. Obawiam się, że bez pełnego uświadomie-
nia sobie celu przyspieszenia procesów urbanizacji i zorientowaniu na niego 
polityki rozwoju, osiągnięcie deklarowanego stanu będzie niemożliwe. 

Procesy rozwoju wiążą się z inwestycjami w „pokonanie dystansu”, a więc 
poprawienia dostępu do miast. I o tym pisze się w Raporcie Boniego. Ale 
konieczne jest także pokonywanie dystansu wewnątrzmiejskiego, będącego 
pierwszą pochodną „gęstości”. Ten dystans mierzy się nie w kilometrach, ale 
minutach podróży. Potrzebna jest metropolitarna infrastruktura transpor-
towa. O tym Raport Boniego milczy. A tu chodzi o decyzje inwestycyjne 
o wielkim ciężarze fi nansowym. Jeden kilometr głębokiego metra to nakłady 
minimum 300 mln dolarów. Metro dla Krakowa czy Łodzi to wydatki rzę-
du 6-8 mld dolarów właśnie w perspektywie dwudziestu lat. Ekwiwalentem 
takiego wydatku jest 400-500 km autostrad albo 100-150 km miejskich dróg 
ruchu szybkiego. Na marginesie warto wspomnieć, że w Europie (z Turcją) 
metro funkcjonuje w sześćdziesięciu metropoliach, a tzw. lekkie metro do-
datkowo w czternastu. Dla UE dane te wynoszą odpowiednio czterdzieści 
i trzynaście, zaś Kraków i Łódź pod względem wielkości znajdują się w poło-
wie trzeciej dziesiątki miast Unii. A przecież, by metro pracowało efektywnie 
musi być wsparte koleją aglomeracyjną działającą w skali obszaru metropoli-
tarnego – a to oznacza kolejne wielkie nakłady.

Konsekwencją przyjętej wizji rozwoju winna stać się struktura wydatków 
publicznych. Niedawno Ministestwo Rozwoju Reginalnego opublikowało 
Raport, z którego wynika, że w latach 1998-2008 wydatki budżetu państwa 
oraz środki UE skierowane zostały przede wszystkim do regionów najbogat-
szych. Najwięcej otrzymały Mazowsze i Dolny Śląsk. Najmniej Małopolska 
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i województwa ściany wschodniej. Porównując wskaźniki na głowę mieszkań-
ca okazuje się, że skrajna relacja wynosi 1 do 3-4. Wbrew deklarowanym 
celom „o równoważeniu rozwoju” czy „wyrównywaniu szans” realna polityka 
ostatniej dekady wspierała rozwój najbardziej dynamicznych i silnych ośrod-
ków. Z punktu widzenia logiki Raportu Banku Światowego nie była to zła 
polityka. Problem polega nawet nie na tym, że realia odbiegły od deklarowa-
nych celów i nie wiemy, czy kryje się za tym nieudolność czy hipokryzja, ale 
że ta alokacja zasobów nie wywołała istotnych migracji wewnętrznych. Czyli 
właściwie nie osiągnięto celu. Co gorsza, zamiast tego z regionów uboższych 
nastąpiła gwałtowna emigracja zarobkowa (słynne Siemiatycze). 

Warto przypomnieć, że Polska jest krajem niskiej urbanizacji. Na 210 
państw i terytoriów analizowanych w Raporcie Banku Światowego zajmu-
jemy pod tym względem dopiero 86. miejsce, a prognoza na 2015 przesu-
wa nas aż na 95.! Wszystkie bogatsze od Polski kraje już dziś są bardziej 
zurbanizowane i będą jeszcze bardziej zurbanizowane w przyszłości. Są 
też na ogół znacznie bardziej zmetropolizowane, co mierzy się procen-
tem ludności zamieszkującym w aglomeracjach powyżej jednego miliona 
mieszkańców. Nie ma też żadnego dowodu na to, że polska sieć osadnicza 
jest optymalna, ani nawet, że jest dobra, że daje nam jakieś przewagi. Je-
dyne, co podkreśla się w literaturze, to korzystny fakt występowania grupy 
miast dużych, o pewnym potencjale metropolitarnym. Inne kraje naszego 
regionu (Europa Środkowo-Wschodnia) dysponują w tym zakresie tylko 
potencjałem swoich stolic. Raport Banku Światowego stwierdza wprost – 
Polska ma zamrożone migracje i „leniwy” rynek mieszkaniowy. Fakt – po 
„epoce Gierka” i krachu swoistych przestępczych piramid, jakimi były so-
cjalistyczne spółdzielnie mieszkaniowe, polscy politycy jak ognia boją się 
debaty o potrzebach wzbudzenia migracji wewnętrznych i wielkich progra-
mach mieszkaniowych. Być może zbyt mocno mają w pamięci sprawę sta-
rych książeczek mieszkaniowych, która od dwudziestu lat obciąża budżet 
państwa.

Raport nie pomĳ a faktu, że myśląc o przyszłości oczywiście warto pa-
miętać o rolnictwie. Jest ono ważne, ale nie należy mieć złudzeń: nie daje 
dość miejsc pracy ani dobrobytu. Może nawet jest tak, że rolnicy to bar-
dziej „ogrodnicy krajobrazu” niż producenci czy twórcy narodowego PKB. 
Ważny jest także przemysł, ale nie warto nadmiernie wiązać z nim nadziei 
na przyszłość. Dezindustrializacja rozwiniętego świata trwa. Mający nie-
ograniczone perspektywy sektor usług to sektor wielkomiejski. Utrzymy-
wanie zasobów ludzkich na wsi oznacza tylko, że ci ludzie muszą poko-
nywać dystans – dojeżdżać do pracy. Tworzy to dodatkowy koszt pracy 
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transportowej, którą tak czy inaczej musi pokryć cała gospodarka, a do-
datkowo obniża jakość życia wszystkich. Trudno sobie wyobrazić, że cele 
społeczne zapisane w Raporcie Boniego są do zrealizowania bez odciągnię-
cia ze wsi do miast, zwłaszcza wielkich miast, znaczącej części zasobów 
pracy. Nowe środki informatyczne (telekomunikacji) nie mają tu nic do 
rzeczy. Udowodniono, że ilość sms-ów, maili i telefonów rośnie gwałtow-
nie w zależności od ilości spotkań face to face. Ludzie, którzy częściej się 
spotykają, częściej do siebie dzwonią. Eksperyment pracy na odległość – 
fundamentalny argument zwolenników rozpraszania ekonomii, zakończył 
się co-workingiem, czyli wynajmowaniem wspólnego biura przez grupę osób 
pracujących na odległość dla różnych pracodawców. Pracownicy po prostu 
chcą być razem, wypić w pracy wspólnie kawę, móc rozmawiać, przeżywać 
wspólnie rytm pracy.

Jestem bardzo sceptyczny, jeśli idzie o zrozumienie kwestii miejskiej i me-
tropolitarnej na poziomie regionów. Dotychczasowe strategie województw, 
a także praktyka, wskazują, że potrzeby wielkich miast, a nawet szerzej 
– potrzeby miast, raczej przegrywają w regionalnej rywalizacji o środki. 
W warunkach demokracji, w regionach gdzie ludność wiejska ma przewagę 
demografi czną, trudno spodziewać się innego rezultatu. Mimo to warto 
przypominać niepodważalne liczby. Kraków to 23% populacji Małopolski, 
2% jej powierzchni i 40% jej PKB. Wrocław to 21% populacji regionu, 1,5% 
jego powierzchni i 32% PKB. Ale w organach władz regionalnych, które 
gospodarują coraz większą częścią środków na rozwój, polityczna pozycja 
(ilość głosów w metropolii) jest nadzwyczaj słaba. Wielkie miasta w tej 
dystrybucji środków są poszkodowane, panuje przekonanie, że „metropolie 
sobie poradzą”. Jeśli jednak poważnie potraktować Raport Banku Świato-
wego, to nasze regionalne koncepcje struktury wydatków rozwojowych są 
błędne i raczej jest pewne, że ze względu na wspomniany aspekt polityczny 
tych błędów skorygować nie sposób. Pojawia się zatem ewidentna potrzeba 
interwencji poziomu centralnego w dystrybucję środków rozwojowych. Jeśli 
mamy się przejąć celami projektu Polska 2030, to też trzeba się zastanowić, 
czy przy utrzymaniu dotychczasowej struktury osadniczej są one w ogóle 
osiągalne. Co jesteśmy gotowi zrobić, np. w Małopolsce, by ludność miej-
ska wzrosła, powiedzmy, do średniej krajowej, czyli zwiększyła się o trzysta 
tysięcy? Czy w ogóle umiemy myśleć takimi kategoriami?
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Raport Banku Światowego WDR 2009: Reshaping Economy Geography1 wart 
jest naszego szczególnego zainteresowania z kilku powodów:

Po pierwsze – raport dotyczy bardzo interesującego zagadnienia dla nas Po-
laków – analizy roli zróżnicowań przestrzennych w rozwoju społeczno-gospo-
darczym pomiędzy różnymi lokalizacjami, wewnątrz poszczególnych krajów 
i w skali świata oraz polityki publicznej oddziaływującej na te zróżnicowania 

W Polsce – nowym kraju członkowskim Unii Europejskiej upowszechni-
ło się społeczne przekonanie, że problematykę polityk rozwojowych ukie-
runkowanych terytorialnie należy widzieć w dużej mierze w kategoriach 
sprawiedliwości – ich celem jest wyrównanie poziomu życia i zapewnienie 
wszystkim mieszkańcom podobnych dochodów poprzez redystrybucje wy-
tworzonego bogactwa w kierunku regionów biedniejszych. W dużej mierze 
na takie przekonanie wpłynęło postrzeganie Unii Europejskie jako instytucji 
w pierwszym rzędzie bazującej na zasadzie solidarności oraz brak rzeczy-
wistej debaty o własnych celach rozwojowych kraju. W takim układzie cele 
polityki spójności – polityki, której największym benefi cjentem w perspek-
tywie fi nansowej 2007-2013 jest Polska, nie bez winy samej Komisji Euro-
pejskiej, odczytywane są (upraszczając) jako dążenia do zapewnienia tego 
samego poziomu PKB na mieszkańca w całej Unii Europejskiej na poziomie 
regionalnym (NUTS II). W świetle Raportu Banku Światowego (podobnie 
zresztą jak w kontekście wielu innych ostatnich publikacji Komisji Europej-
skiej i OECD) to przekonanie, że polityka rozwoju regionalnego powinna 
dążyć do wyrównywania zróżnicowań w skali świata, Unii Europesjkiej czy 
też poszczególnych krajów i regionów, musi zostać wystawione na próbę. 

Cele polityki rozwojowej w odniesieniu do przestrzeni można sformułować ina-
czej i co więcej, jak pokazał to Raport Banku Światowego, takie podejście ma 
uzasadnienie teoretyczne (New Economic Geography) oraz jest oparte na anali-

1. World Development Report 2009: Reshaping Economy Geography, The World Bank, Waszyngton 
2009. 
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zie realnych procesów społeczno-gospodarczych. Jak twierdzą autorzy raportu 
bieda na świecie nie jest likwidowana poprzez równomierny rozwój wszystkich 
terytoriów, ale poprzez zwiększenie stopnia globalizacji świata. Teza ta głoszo-
na wcześniej m.in. przez Lestera Thurowa nabiera jednak w Raporcie Banku 
Światowego nowego znaczenia. 

Cele polityk publicznych ukierunkowanych terytorialnie raport widzi w eko-
nomicznej integracji różnych terytoriów, pogodzeniu się z faktem istnienia 
rozwojowych nierówności przestrzennych przy jednoczesnym zapewnianiu 
dostępu do miejsc, w których skoncentrowane jest tworzenie wzrostu i miejsc 
pracy (tak aby jak najszersze rzesze ludzi mogły korzystać z dobrodziejstw ofe-
rowanych przez te miejsca) oraz podnoszeniu jakości życia poprzez poprawę 
jakości usług na obszarach o gorszych warunkach rozwojowych. Czy tak sfor-
mułowane cele polityki rozwoju w odniesieniu do przestrzeni mogą być praw-
dziwe i pożądane w sytuacji Polski w Europie i sytuacji polskich regionów? To 
zagadnienie powinno być na pewno przedmiotem naszej debaty. 

Po drugie – raport bazując na dokonanych analizach i odwołując się do teorii 
geografi i ekonomicznej wskazuje na trzy bardzo konkretne grupy działań (in-
strumentów), które powinny być punktem wyjścia (wykorzystane w różnych 
proporcjach) dla tworzenia strategii rozwojowych dla różnych obszarów w zależ-
ności od aktualnego stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego. Te trzy grupy 
działań można streścić następująco: 

rozwój instytucjonalny – działania bez preferencji przestrzennych, polegające • 
na wprowadzeniu odpowiednich regulacji i efektywnego prawa gospodarczego 
oraz usprawnienia działań instytucji publicznych,
rozbudowa i modernizacja infrastruktury, głównie transportowej (drogi, kole-• 
je, lotniska) służąca integracji gospodarczej, 
wsparcie dla realizacji ukierunkowanych tematycznie interwencji (w formie • 
planów, programów, projektów) skoncentrowanych w obszarach o najwięk-
szych problemach rozwojowych. Programy te mogą dotyczyć różnego typu 
przedsięwzięć z zakresu poprawy jakości usług oferowanych przez instytucje 
publiczne (edukacja, opieka społeczna, zdrowie itp.) w zależności od sytuacji 
wyjściowej na danym terytorium. 
Czy wykorzystanie tych trzech typów działań w realizacji strategii rozwoju 

kraju i poszczególnych regionów jest zasadne? Czy lista ta powinna zostać zmie-
niona czy też poszerzona? 

Po trzecie – raport, koncentrując swoją uwagę na przestrzeni i procesach gospo-
darczych w niej zachodzących, jednocześnie nadaje jej (a może przywraca?) nowe 
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znaczenie w prowadzeniu polityk publicznych. Przestrzeń i jej zróżnicowania 
mają znaczenie dla rozwoju i mogą zostać wykorzystane w tym procesie – to 
główne strategiczne ustalenie raportu. Nadanie wysokiej rangi przestrzeni w pro-
blematyce rozwoju gospodarczego świata w raporcie takiej organizacji jak Bank 
Światowy kieruje uwagę praktyków i polityków w tym kierunku. Prawdy o koniecz-
ności uwzględniania specyfi cznych uwarunkowań przestrzennych w procesach 
rozwojowych i polityce publicznej na pewno nie trzeba powtarzać w środowisku 
regionalistów, geografów czy planistów przestrzennych. Istotne jest jednak to, że 
raport jest adresowany do ekonomistów i twórców polityk ekonomicznych, któ-
rzy w swoich działaniach w przeważającej mierze stosują podejście aprzestrzenne 
– sektorowe. Zauważenie raportu i wykorzystanie zawartych w nim propozycji 
w praktyce gospodarczej mogłoby przynieść zasadniczy przełom w działaniach 
wielu organizacji międzynarodowych, które pomagają krajom ubogim czy też ta-
kim jak Unia Europejska, która próbuje znaleźć nową formułę przyszłej polityki 
spójności. Oczywiście nie jest to łatwe – ktoś złośliwy mógłby zapytać dlaczego 
pierwszy nie zacznie stosować nowego podejścia Bank Światowy w swoich dzia-
łaniach w różnych zakątkach globu, ale że jest to możliwe pokazuje przykład Or-
ganizacji Współpracy i Rozwoju Gospodarczego (OECD). W ostatnich latach 
na forum tej organizacji uruchomiono wiele prac analitycznych na temat rozwoju 
terytorialnego i polityk publicznych ukierunkowanych terytorialnie (w roku 2008 
opublikowano raport na temat rozwoju terytorialnego w Polsce2) i podjęto szereg 
prób wpisania zagadnień rozwoju terytorialnego oraz instytucjonalnego (gover-
nance) w główny nurt problematyki rozwojowej. Ostatnich przykładów dostarcza-
ją materiały przygotowane w związku z konferencją ministrów do spraw rozwoju 
regionalnego, która odbyła się w końcu marca 2009 roku w Paryżu. 

Poszczególne kraje, w tym także Polska, mogą skorzystać na tej swoistej pro-
mocji podejścia terytorialnego – jak to zrobić jest kolejnym pytaniem, które po-
winno być przedmiotem dalszej debaty. 

Wnioski dla polskich regionów i polityki regionalnej w Polsce

W Polsce od kilku lat narasta przekonanie o konieczności wypracowania na 
nowo podejścia do polityki regionalnej. Wynika to kilku równoległych proce-
sów, z których do najważniejszych należą doświadczenia z wdrażania polityki 
spójności w Polsce oraz rosnące przekonanie o potrzebie poszukiwania nowej 
formuły współpracy pomiędzy różnymi aktorami procesów rozwojowych po 
dziesięciu latach od utworzenia samorządów wojewódzkich i powiatowych. Jed-
nocześnie, co także ma niebagatelne znaczenie, trwają debaty na poziomie 

2. Przeglądy terytorialne OECD. Polska, OECD 2008. 
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Unii Europejskiej oraz innych instytucji międzynarodowych (Raport Banku 
Światowego jest elementem tego typu dyskusji) na temat roli polityk publicznych 
ukierunkowanych przestrzennie we współczesnych procesach rozwojowych świa-
ta. Dla nas oczywiście największe znaczenie ma przebieg debaty na temat przy-
szłości polityki spójności Unii Europejski – wiąże się to bezpośrednio z transfe-
rami fi nansowymi, ale także, co staje się coraz bardziej oczywiste – ewentualna 
modyfi kacja jej celów i instrumentów działania wymusza jednoczesną rewizję 
założeń prowadzenia polityki regionalnej na poziomie krajowym. 

Od pewnego czasu (od półtora roku) trwają intensywne prace przy udziale 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz przedstawicieli regionów, ale także 
reprezentantów środowiska naukowego, nad przygotowaniem nowej strategii 
rozwoju regionalnego – strategii, która uwzględniając powyżej zarysowane 
uwarunkowania w nowej sytuacji społeczno-gospodarczej świata (globaliza-
cja, nowe wyzwania takie jak demografi a, energia, zmiana klimatu), politycz-
nej (udział Polski w procesach integracyjnych) i instytucjonalnej (decentra-
lizacja, nowi aktorzy), zaproponuje nowe podejście do formułowania zasad, 
celów, instrumentów polityki regionalnej w Polsce w sposób autonomiczny 
(do pewnego stopnia) od celów europejskiej polityki spójności. 

Tak przygotowana strategia może być punktem wyjścia dla formułowania 
polskich propozycji przekształceń europejskiej polityki spójności po roku 
2013. Po przygotowaniu strategii dla potrzeb krajowych nasze propozycje 
(a nasz głos ze względu na fakt bycia największym benefi cjentem polityki 
spójności na pewno będzie się liczył!) pod adresem polityki europejskiej3 
znajdą więc nową, silniejszą legitymację – zarówno w zakresie fi lozofi i podej-
ścia, jak i szczegółowych rozwiązań implementacyjnych. 

3. Dotychczas Polska przygotowała i przekazała jako swój udział w debacie na temat przyszłości 
polityki spójności cztery podstawowe dokumenty: 

Stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przyszłości Polityki Spójności Unii Euro-1. 
pejskiej po 2013 roku, przyjęte przez RM w dniu 30 stycznia 2008 roku.
Polityka spójności po 2013 roku. Pożądane kierunki reformy (Cohesion policy post-2013. Desired 2. 
directions of the reform), MRR, styczeń 2008. 
Efektywność systemu realizacji i mechanizmów wykonawczych na poziomie wspólnotowym 3. 
(The effectiveness of the Implementation System and Mechanisms at the EU level), MRR, 
wrzesień 2008. 
Stanowisko Rządu Rzeczpospolitej Polskiej do Zielonej Księgi w sprawie spójności terytorialnej: Prze-4. 
kształcenie różnorodności terytorialnej w siłę, przyjęte przez RM w dniu 24 lutego 2009 roku.
Zostały one zauważone w debacie pomiędzy krajami członkowskimi, a zawarte w nich 
tezy znalazły odzwierciedlenie np. w podsumowaniu prezentowanym przez Komisarz 
Danutę Hübner na spotkaniu ministrów odpowiedzialnych za politykę spójności w czasie 
prezydencji czeskiej w Mariańskich Laznach pt.: Refl ection paper on future Cohesion Policy, 
Informal Meeting of Ministers for Regional Policy, Mariánské Lázne – 22-24 April 2009. 
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Praca nad nową strategią rozwoju regionalnego (Krajową Strategią Rozwo-
ju Regionalnego do roku 2020 – KSRR) dobiega końca. Równolegle trwają 
prace nad przygotowaniem całego oprzyrządowania prawno-instytucjonal-
nego strategii, m.in. formuły nowych kontraktów terytorialnych, zasad po-
działu środków fi nansowych pomiędzy województwa i poszczególne obszary 
zaliczane do tzw. obszarów strategicznej interwencji, sposobu zwiększenia 
udziału fi nansowania w prowadzeniu polityki rozwoju działań adresowanych 
terytorialnie w miejsce przeważającego do dziś podejścia sektorowego (tzw. 
terytorializacja polityk i instrumentów fi nansowych). Zakłada się, że przyję-
cie przez RM KSRR wraz z towarzyszącym jej pakietem dokumentów imple-
mentacyjnych będzie możliwe pod koniec 2009 roku. 

W porównaniu do sytuacji w Polsce prace na poziomie europejskim nad 
wypracowaniem spójnej wizji polityki spójności po roku 2013 są znacznie 
mniej zaawansowane – związane jest to głównie z sytuacją samej Komisji 
Europejskiej (spodziewany wybór nowej na jesieni br. po tegorocznych wy-
borach do Parlamentu Europejskiego), jak również brakiem zgody wśród 
państw członkowskich co do wizji Unii Europejskiej po roku 2013. Czym 
ma być Unia Europejska? Jakie instrumenty dla realizacji wizji są najważ-
niejsze? Jak kształtować relacje pomiędzy Komisją, Parlamentem a Radą 
Europejską? Brak znalezienia dotychczas odpowiedzi na te najważniejsze 
dla całej Unii Europejskiej pytania powoduje, że dyskusja nad przyszłością 
polityki spójności (pomimo, że to sfera najważniejsza dla Polski) schodzi 
na drugi plan w dyskusjach pomiędzy krajami członkowskimi. 

Na ustalenia i propozycje zawarte w Raporcie Banku Światowego należy więc 
patrzeć głównie przez pryzmat własnych, niemałych już przemyśleń na temat 
sposobu kształtowania nowej polityki regionalnej, jak również także w kontek-
ście wykorzystania ich w dyskusjach na poziomie europejskim przy tworzeniu 
wizji przyszłej polityki spójności Unii Europejskiej.

Podobnie jak w przypadku ustaleń Raportu Banku Światowego oczywiste jest, 
że rozwój w Polsce jest skoncentrowany w kilku lokalizacjach generujących roz-
wój gospodarczy i zatrudnienie. Do najważniejszych i największych z nich na-
leży Warszawa wraz z obszarem metropolitarnym (mniejsza o jego dokładne 
granice) – oraz pozostałe obszary metropolitarne – największe ośrodki życia 
społeczno-gospodarczego w Polsce. Można by więc w ślad za propozycjami 
wynikającymi z raportu skoncentrować wysiłki polityki regionalnej z jednej 
strony na wsparciu tych kilku (od sześciu  do dwunastu) ośrodków (tutaj za-
inwestowane środki dadzą prawdopodobnie największy efekt mnożnikowy 
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– oczywiście przy założeniu nieuwzględniania kosztów społecznych i ekolo-
gicznych) oraz skoncentrować się na tworzeniu warunków dla integracji gospo-
darczej terytoriów pozostałych poprzez tworzenie odpowiedniego środowiska 
prawno-instytucjonalnego, promowanie migracji, rozwoju sieci transporto-
wych z i do ośrodków zapóźnionych z ośrodków metropolitarnych. Tego typu 
działania w wyjątkowych przypadkach mogłyby być uzupełniane precyzyjnie 
adresowanymi programami dostarczania podstawowych usług decydujących 
o perspektywach rozwojowych. 

Promowanie takiego modelu rozwoju powinno doprowadzić do polaryzacji 
rozwoju w krótkim okresie i dopiero w dłuższym przedziale czasowym, dzię-
ki dyfuzji procesów rozwojowych, zapewnić wyrównanie standardów życia na 
całym terytorium kraju. O ile taka wizja jest kusząca – powszechnie uznawana 
rola dużych ośrodków miejskich (metropolii) w procesach rozwojowych współ-
czesnego świata zostaje w niej zauważona i doceniona, to jednak w kontek-
ście sytuacji Polski jest ona trudna do zaakceptowania. Wynika to z faktu, iż 
większość tych ośrodków, biorąc pod uwagę ich skalę oddziaływania niezbyt 
silnych jak na warunki europejskie i światowe, jest zbyt mała, aby móc włączyć 
w procesy rozwojowe całe terytorium kraju, a z drugiej strony takie podejście 
abstrahuje od przyjętych rozwiązań w zakresie organizacji terytorialnej kraju. 

Koncentracja wysiłków polityki regionalnej tylko wokół ośrodków metropoli-
tarnych (od sześciu  do dwunastu w zależności od przyjętych kryteriów delimi-
tacji) szłaby w poprzek wdrażanego od 1999 roku modelu, w którym rozwój jest 
planowany i wspierany na poziomie szesnastu województw w oparciu o kompe-
tencje samorządów wojewódzkich. Uwzględnienie tego stanu rzeczy wprowadza 
konieczność promowania rozwoju terytorialnego kraju w oparciu nie tylko o naj-
większe metropolie, ale wszystkie ośrodki będące miastami wojewódzkim. Nawet 
jeśli niektóre z nich dziś nie mają zbyt dużego potencjału rozwojowego, to jasne 
jest, że trzeba w ramach polityki regionalnej i innych polityk publicznych poszu-
kiwać dróg jego wzmacniania, aby odzwierciedlić istniejący system polityczny 
i zapewnić w miarę równomierne możliwości rozwojowe dla całego terytorium 
Polski. Alternatywa do takiego podejścia oczywiście istnieje – nie polega ona 
jednak wyłącznie na tworzeniu bezpośrednich powiązań (zapewnianiu integracji 
jak chce Raport Banku Światowego) z wybranymi metropoliami a resztą kraju 
z pominięciem roli ośrodków wojewódzkich nie będących metropoliami, a raczej 
na zmianie sposobu organizacji podziału terytorialnego kraju. 

Dla polityki regionalnej w Polsce wniosek jest oczywisty – przyjmując dia-
gnozę i rekomendacje Banku Światowego dotyczącą konieczności koncentracji 
uwagi na wybranych ośrodkach życia społeczno-gospodarczego – musi ona za 
główne węzły – adresatów polityki regionalnej, uznać wszystkie osiemnaście 
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(w tym dwa bipolarne) ośrodki wojewódzkie w kraju. Podobnie w przypadku 
procesów integracji ekonomicznej – uznając diagnozę Banku Światowego za 
trafną, w szczególności w zakresie stwierdzenia, iż bieda może być redukowa-
na nie tylko za pomocą przenoszenia działalności gospodarczej do obszarów 
peryferyjnych, właściwą drogą postępowania w Polsce będzie zarówno wspie-
ranie różnych obszarów w zakresie do absorpcji rozwoju (poprzez urbanizację, 
rozbudowę infrastruktury, poprawę zasobów ludzkich, podwyższanie zdolno-
ści instytucjonalnej), ale także wsparcie dla uruchamiania ich potencjału endo-
genicznego dla zainicjowania rozwoju opartego na własnych zasobach. 

Mechanizmy dyfuzyjne należy przy tym uruchamiać na kilku poziomach 
odniesienia:
światowym i europejskim – z metropolii silniejszych do metropolii kra-• 
jowych,
krajowym – z metropolii do słabszych ośrodków regionalnych,• 
regionalnym – z ośrodków wojewódzkich na otaczające te obszary wiejskie • 
i ośrodki subregionalne. 

Trafne w odniesieniu do sytuacji w Polsce wydaje się zauważenie w Raporcie 
Banku Światowego możliwości rozwoju obszarów peryferyjnych w oparciu o po-
litykę wspierania urbanizacji oraz tworzenie pomiędzy nimi a ośrodkami sil-
niejszymi powiązań infrastrukturalnych. Ma to sprzyjać podnoszeniu poziomu 
życia na obszarach zapóźnionych, m.in. poprzez migrację. Wydaje się jednak, 
że nie można w sytuacji Polski w całości zastosować tych propozycji. W propo-
zycjach Banku Światowego nie została odzwierciedlona jedna z podstawowych 
zasad europejskiej, a także krajowej polityki przestrzennej zakładająca, że miesz-
kańcy Europy i Polski powinni mieć możliwość życia tam, gdzie im się podoba 
(lub tam gdzie się urodzili). W europejskim modelu społecznym oznacza to ko-
nieczność zapewniania przez państwo dostępu do pewnego typu usług i dóbr na 
całym terytorium Europy i poszczególnych państw nawet wtedy, kiedy byłoby to 
nieopłacalne ekonomicznie i nie służyło bezpośrednio integracji ekonomicznej 
w rozumieniu Raportu Banku Światowego. 

Dla polskiej polityki regionalnej oznacza to, że w miejscach, w których pro-
cesy dyfuzyjne nie będą mogły zajść ze względu na zbytnie oddalenie prze-
strzenne od ośrodka miejskiego lub brak wystarczającego potencjału własnego 
do ich absorpcji, dla zainicjowania procesów restrukturyzacyjnych i rozwojo-
wych niezbędna będzie, większa niż to zakłada Bank Światowy, interwencja 
państwa w przebieg procesów rozwojowych – z poziomu krajowego i z pozio-
mu regionalnego (co oczywiste w naszym modelu ustrojowym). Interwencja 
ta musi zostać skierowana nie tylko na tworzenie warunków do większej in-
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tegracji ekonomicznej (infrastruktura, instytucje) z obszarami o najwyższym 
poziomie koncentracji działalności gospodarczej, ale także na pobudzanie po-
tencjałów dla wzrostu endogenicznego (ale zapoczątkowanego o transfer ze-
wnętrznych zasobów), czyli w konsekwencji budowy siły konkurencyjnej tych 
obszarów. W dużej mierze, tak jak sugeruje to raport, może to odbywać się 
za pomocą ukierunkowanych przestrzennie programów wsparcia dostarczania 
i poprawy usług o podstawowym znaczeniu dla perspektyw rozwojowych w ta-
kich dziedzinach jak edukacja, ochrona zdrowia, wybrane usługi komunalne 
i transportowe (np. z zakresu transportu zbiorowego). Działania te będą wpły-
wały z jednej strony na podwyższanie jakości zasobów siły roboczej, a z drugiej 
zwiększały jakość życia mieszkańców tych obszarów. Równolegle jednak poli-
tyka regionalna w Polsce, dbając o wykorzystanie wszystkich potencjałów tych 
terytoriów, musi wspierać rozwój i dywersyfi kację ich bazy produkcyjnej (prze-
mysł) i zarobkowej (usługi rynkowe, np. turystyka) – wzmacniać specjalizację, 
wspomagać restrukturyzację zatrudnienia i tworzenie miejsc pracy w sektorach 
o wyższym niż dotychczasowy poziomie wartości dodanej, promować inwesty-
cje zewnętrzne. Bez tych komplementarnych działań wyrównywanie poziomu 
dostępu do usług na tych obszarach (i w konsekwencji poprawa jakości siły 
roboczej) bez możliwości zaoferowania lepszych miejsc pracy (lepiej płatnych) 
wywołać może duże ruchy emigracyjne, a w konsekwencji przyczyni się jeszcze 
bardziej do marginalizacji tych obszarów. 

Jak wskazują przeprowadzone dotychczas analizy, w Polsce istnieje co naj-
mniej pięć typów takich obszarów, do których powinna być kierowana do-
datkowa interwencja polityki regionalnej państwa (w uzupełnianiu działań 
wzmacniających ośrodki wojewódzkie i promocję z nich dyfuzji rozwoju): 

obszary o najniższym poziomie stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego • 
charakteryzujące się niską konkurencyjnością, niskim poziomem kapitału spo-
łecznego i przedsiębiorczości mieszkańców, niską produktywnością i zdolno-
ścią do kreowania innowacji, a tym samym niewielką zdolnością do kreowania 
wzrostu i zatrudnienia. W warunkach Polski biorąc pod uwagę skalę wystę-
powania powyżej opisanych zjawisk do tych obszarów należy zaliczyć obszar 
pięciu województw Polski wschodniej: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, 
lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Problemem o mniejszym zna-
czeniu są także obszary o niskim stopniu poziomu rozwoju (na poziomie pod-
regionów – NTS III) położone na terenie województw zamożniejszych. 
najbardziej zapóźnione obszary, przeważnie wiejskie charakteryzujące się • 
bardzo dużym odsetkiem osób zatrudnionych w rolnictwie, brakiem alterna-
tywnych do rolnictwa źródeł zatrudnienia, niską produktywnością lokalnej 
gospodarki oraz niskim poziomem rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego, 
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słabo wykształconą siecią miast (w tym ośrodków powiatowych), nie zapew-
niają także mieszkańcom odpowiedniego dostępu do podstawowych usług 
decydujących o rozwoju. Ze względu na swoją charakterystykę geografi cz-
ną i społeczno-gospodarczą obszary te są najbardziej zagrożone procesami 
depopulacyjnymi. Obszary takie występują na wschodzie Polski, ale także 
w Polsce północnej i centralnej poza obszarami aglomeracji i największych 
miast (na terenie województw: łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, zachod-
niopomorskiego i mazowieckiego).
obszary degradacji społeczno-gospodarczej (w miastach i ich dzielnicach) • 
oraz nagłej utraty dotychczasowych funkcji gospodarczych (np. obszary po-
przemysłowe) charakteryzujące się utratą zdolności do kreowania wzrostu 
gospodarczego (niski wzrost PKB) z przyczyn strukturalnych, wysokim 
poziomem bezrobocia, przestępczości, patologii społecznych, znacznym 
ubóstwem, dekapitalizacją substancji mieszkaniowej, niskim poziomem 
wykształcenia mieszkańców oraz uzależnieniem zatrudnienia od sektorów 
tradycyjnych o niskiej wydajności pracy (monozatrudnienie), zniszczeniem 
środowiska naturalnego i dekapitalizacją infrastruktury technicznej, w tym 
transportowej. Najwięcej tego typu miast i innych obszarów (na poziomie 
gmin – NTS V) znajduje się na terenie Górnego Śląska, ale diagnoza wska-
zuje, że duże problemy tego typu występują w takich miastach metropoliach, 
jak Łódź i Szczecin, a także punktowo (na poziomi dzielnic) praktycznie 
w każdym z miast wojewódzkich. 
obszary przygraniczne Polski, w tym szczególności obszary przylegające do • 
zewnętrznych granic Unii Europejskiej, charakteryzujące się niewielkimi 
możliwościami wewnętrznymi w przezwyciężaniu problemów związanych 
z peryferyjnym położeniem ze względu na trudności formalne i społeczne 
we współpracy z sąsiadującymi po drugiej stronie granicy obszarami, do-
datkowo charakteryzujące się niekorzystnymi wskaźnikami dostępności do 
ośrodków wojewódzkich, niskimi możliwościami kreacji zatrudnienia i roz-
woju kapitału ludzkiego. 
obszary o bardzo niskiej dostępności przestrzennej do ośrodków wojewódz-• 
kich charakteryzujące się najniższą dostępnością czasową do ośrodków re-
gionalnych, w których według przyjętego modelu powinna następować kon-
centracja procesów i usług decydujących o konkurencyjności regionów jako 
ośrodków wzrostu i dyfuzji rozwoju. 
Powyżej wymienione obszary geografi czne zgodnie z postulatami zawartymi 

w Raporcie Banku Światowego powinny być poddane specjalnemu traktowaniu 
ze strony mechanizmów wyrównawczych polityki regionalnej, ale jednocześnie 
warto zwrócić uwagę, że propozycję Banku Światowego nie są wystarczające dla 
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zainicjowania endogenicznego rozwoju tych obszarów. Wydaje się, w odniesieniu 
do tego zagadnienia – sytuacji obszarów problemowych nie mogących liczyć na 
proste korzyści z integracji ekonomicznej z obszarami zurbanizowanymi4 poli-
tyka regionalna w Polsce powinna iść raczej za przykładem propozycji sformuło-
wanych w ramach OECD – zwracaniem większej uwagi na zagadnienia rozwoju 
instytucjonalnego w rozwoju społeczno-gospodarczym tych obszarów. Rozwój 
instytucjonalny w ujęciu OECD ma szerszy wymiar niż w propozycjach Ban-
ku Światowego i obejmuje obok sfery regulacji także oddziaływanie na wzrost 
świadomości celów polityki regionalnej wśród decydentów, wzrost skuteczności 
i efektywności instytucji państwa w każdym wymiarze i na każdym poziomie re-
alizacji polityk publicznych (międzynarodowym, krajowym regionalnym i lokal-
nym), wprowadzenie wieloszczeblowego systemu zarządzania rozwojem i part-
nerstwa obejmującego wszystkich aktorów gry o rozwój. 

W założeniu takie kompleksowe podejście do zagadnień rozwoju instytucjo-
nalnego powinno zaowocować zwiększonymi możliwościami do przygotowa-
nia i realizacji kompleksowej polityki publicznej ukierunkowanej terytorialnie 
i zapewniającej maksymalne wykorzystanie potencjałów wewnętrznych, czyli 
w konsekwencji dać możliwości wzrostu i zatrudnienia (podwyższenia pozy-
cji konkurencyjnej) każdemu z terytoriów. W sytuacji Polski – kraju o słabej 
administracji, słabym zaufaniu społecznym (ludzie nie ufają sobie), w tym 
bardzo słabym zaufaniu do instytucji państwa (ludzie nie ufają instytucjom 
i politykom), logicznym i równoprawnym celem polityki regionalnej (obok 
wsparcia dla wzmacniania ośrodków wojewódzkich i promowania dyfuzji roz-
woju oraz wspomagania obszarów najsłabszych) staje się wspieranie budowy 
siły instytucji państwa (na wszystkich poziomach – krajowym, regionalnym 
i lokalnym) oraz tworzenia sprawnego i przejrzystego systemu odpowiedzial-
ności i powiązań pomiędzy nimi i społeczeństwem przy realizacji działań roz-
wojowych. Reforma instytucji i systemu zarządzania polityką rozwoju, w tym 
polityką regionalną, jest w dużej mierze nie tylko warunkiem powodzenia reali-
zacji innych celów krajowej polityki regionalnej ale także warunkiem dalszych 
procesów decentralizacyjnych w Polsce w wymiarze fi nansowym, politycznym 
i prawnym – czyli de facto warunkiem wzrostu znaczenia działań ukierunko-
wanych terytorialnie. 

4. Dla niektórych z nich integracja może oznaczać w miejsce korzyści – zagrożenia migracją (brain drain), 
zmniejszeniem konkurencyjności i ograniczeniem możliwości wzrostu i kreowania miejsc pracy itp. ze 
względu na historycznie ukształtowane procesy aglomeracyjne preferujące wykształcone już ośrodki.
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Druga Konferencja Krakowska. 
Panel piąty. Głos w dyskusji

O nowy paradygmat globalnej geografi i ekonomicznej

Panel piąty Drugiej Konferencji Krakowskiej podejmuje pasjonujące wyzwa-
nie oceny wielkiego dzieła Banku Światowego – World Development Report 
2009: Reshaping Economic Geography. Dzieło to należy rozpatrywać jako 
otwarcie drogi tworzenia nowego paradygmatu globalnej geografi i ekonomicz-
nej XXI wieku. 

Jest to paradygmat myślenia kontrowersyjnego, uniwersalistycznego, dyna-
micznego i prorynkowego.

Myślenie kontrowersyjne

Warto zacytować ostatni akapit przedmowy prezydenta Banku Światowego: 
I expect that Reshaping Economic Geography will stimulate a much needed 
discussion of the desirability of balanced growth which has proved illusive. 
And by informing some important policy debates, it will point the way toward 
more inclusive and sustainable development.

Warto przedyskutować dwie tezy Banku Światowego:
1) Dążenie do zrównoważonego wzrostu okazało się złudne;
2) Powinniśmy dążyć do osiągnięcia bardziej inkluzyjnego i trwałego rozwoju.

Te dwie tezy chciałbym sformułować w wersji bardziej radykalnej:
1) Każdy wzrost i rozwój jest niezrównoważony. Dlatego termin balanced 

growth – „wzrost zrównoważony” jest de facto pojęciem pustym.
2) W literaturze polskiej w sposób zupełnie fałszywie twierdzimy, że termin 

sustainable development w języku polskim brzmi „rozwój zrównoważony”. 
To jest błąd, ponieważ sustainable development to rozwój trwały, i tak to 
pojęcie jest interpretowane w Raporcie Banku Światowego.
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W kontekście naszej Konferencji trzeba przypomnieć tezę Raportu The 
World is not fl at.

Myślenie uniwersalistyczne

Myślenie europocentryczne jest głęboko wbudowane w strukturę nasze-
go myślenia, naszej świadomości i podświadomości. Cały system edukacji, 
a zwłaszcza nauczanie historii i geografi i jest europocentrycznym kształto-
waniem umysłów naszej Młodzieży. 

Omawiany Raport Banku Światowego jest bezlitosnym uderzeniem w euro-
pocentryczne struktury naszego myślenia. Raport proponuje uniwersalistyczny 
model myślenia o przestrzeni globalnej. Prawidłowości rozwoju tej przestrzeni 
nie mogą wynikać wyłącznie z doświadczeń cywilizacji zachodniej.

Raport Banku Światowego mówi o uniwersalnych prawidłowościach prze-
strzeni globalnej, wynikających z doświadczeń wszystkich kontynentów 
świata. Taka skala porównań przestrzennych jest nowością w światowej lite-
raturze przedmiotu.

Myślenie uniwersalistyczne musi zastąpić myślenie eurocentryczne 
w strukturach naszej świadomości i podświadomości. To prawda. Trzeba 
jednak podkreślić, że Raport Banku Światowego poszedł za daleko w dąże-
niu do eliminacji myślenia eurocentrycznego.

Z pewną przesadą można stwierdzić, że Raport lekceważy doświadczenia 
europejskie w zakresie tworzenia nowej megaprzestrzeni.

Jest rzeczą zdumiewającą, że regionalizacja świata przyjęta w Raporcie 
(s. 36) ignoruje istnienie Unii Europejskiej jako podmiotu sceny globalnej. 
Chciałbym postawić paradoksalne pytanie. Czy w podświadomości autorów 
Raportu nie pojawia się obraz świata, w którym Europa jest już zmargina-
lizowana, a świat zdominowany jest przez G2 – USA i Chiny? Obiektywną 
miarą tego paradoksu jest fakt, że Raport zawiera pełniejszy system wiedzy 
o przestrzeni USA i Chin, aniżeli o przestrzeni Europy.

Nie ulega wątpliwości, że Raport prezentuje nie tylko wiedzę o realnej 
przestrzeni globalnej XXI wieku. Raport ten jest również dokumentem au-
torskim o percepcji tej przestrzeni przez Doktrynę Banku Światowego.

Myślenie dynamiczne

Raport jest pomnikiem długookresowego myślenia dynamicznego, które po-
zwoli interpretować procesy transformacji przestrzeni globalnej jako procesy 
długiego trwania i punktów zwrotnych. Raport nie operuje pojęciem długie-
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go trwania i pojęciem punktów zwrotnych. Te dwa pojęcia trzeba wprowa-
dzić do literatury komentującej bogatą i dynamiczną treść Raportu. W tym 
kontekście chciałbym sformułować pytanie: czy na początku XXI wieku nie 
jesteśmy świadkami przełomowego punktu zwrotnego w kształtowaniu prze-
strzeni globalnej?

Myślenie prorynkowe

Proces przygotowania Raportu był procesem kilkuletnim przypadającym 
na okres szczególnego uwielbienia dla mechanizmów rynkowych, okres sui 
Generis deifi kacji rynku.

W obecnym klimacie kryzysu światowego nasz stosunek do mechanizmów 
rynkowych jest bardziej krytyczny, co z pewnością znajdzie odzwierciedlenie 
w publikacjach oceniających Raport. 

W takim duchu trzeba ocenić tezę Markets shape the economic landscape – 
Rynki kształtują krajobraz ekonomiczny (s. 12) oraz tezę density („gęstość”), 
distance and division combine to determine Access to market – Połączone działanie 
gęstości, odległości oraz podziałów określa dostępność do rynku (s. 271)

Nie kwestionując prorynkowego klimatu Raportu, chciałbym jednak, aby 
w następnych wydaniach Raportu znalazło się kilka wzmianek o tym, że 
transformacje przestrzeni lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej są nie tyl-
ko wynikiem przemożnego działania spontanicznych sił rynkowych. W do-
świadczeniu światowym można znaleźć przykłady transformacji przestrzeni 
związane z dynamiką sceny politycznej, militarnej i religĳ nej. Stąd szerszy 
punkt analizy przestrzeni globalnej jako przestrzeni cywilizacji.

* * *
Konkluzje

1) Ten głos dyskusyjny nie jest recenzją wielkiego dzieła Banku Światowego. 
Jest tylko zbiorem uwag i pytań, które mają otwierać drogę tworzenia no-
wego paradygmatu globalnego geografi i ekonomicznej XXI wieku.

2) Autorzy Raportu uznają, że geografi a ekonomiczna jest ujęciem zbyt 
wąskim, nie obejmującym problematyki społeczeństwa i ekologii (s. 34). 
What the Report is not about? Dlatego Druga Konferencja Krakowska 
powinna sformułować postulat szukania cywilizacyjnego paradygmatu 
przestrzeni globalnej.

3) Jestem przekonany, że Druga Konferencja Krakowska powinna sformuło-
wać mocny postulat opublikowania polskiego tłumaczenia tego Raportu.
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4) Polskie wydanie Raportu powinno stać się ważnym instrumentem w re-
wolucyjnym przekształceniu percepcji przestrzeni globalnej w społeczeń-
stwie polskim, a zwłaszcza w umysłach, świadomości i podświadomości 
Polskiej Młodzieży. Europocentryzm może stać się ślepym zaułkiem pol-
skiego myślenia strategicznego XXI wieku.

5) Odrzucenie postaw europocentrycznych i przyjęcie postaw uniwersa-
listycznych nie znaczy, że przyjmujemy tezę o globalnej marginalizacji 
megaprzestrzeni europejskiej. Transformacje tej megaprzestrzeni będą 
ważnym elementem transformacji przestrzeni globalnej XXI wieku. 
Amerykanie, Hindusi, Chińczycy, Brazylĳ czycy i Rosjanie muszą liczyć 
się z istnieniem i rozwojem europejskiej megaprzestrzeni. Oczywiście ta 
europejska megaprzestrzeń musi być przestrzenią upodmiotowioną po-
przez rozwój silnej federalnej Unii Europejskiej.

6) Polskie wydanie Raportu powinno być fragmentem szerszego procesu 
tworzenia polskiej szkoły myślenia o cywilizacyjnym paradygmacie prze-
strzeni globalnej. Mam nadzieję, że Druga Konferencja Krakowska bę-
dzie początkiem tej drogi.
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Prof. dr hab. Antoni Kukliński
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu

Trzy Konferencje Krakowskie 
2008-2009-2010. Doświadczenia 

i perspektywy (artykuł dyskusyjny)
Jesteśmy świadkami i uczestnikami jednego z największych kryzysów w hi-
storii ludzkości (zob. aneks pierwszy). Kryzys ten jest prawdziwym końcem 
XX wieku i prawdziwym początkiem wieku XXI. Kryzys ten – w interpretacji 
optymistycznej, stanie się źródłem procesów powstawania nowego systemu 
globalnej myśli strategicznej. Ten proces jest najbardziej ogólnym, megahi-
storycznym oraz megaglobalnym tłem interpretacji misji Trzech Konferen-
cji Krakowskich 2008-2009-2010. Oczywiście Konferencje te są stosunkowo 
małym fragmentem sceny globalnej, są jednak jednym z dokumentów pol-
skiej partycypacji w kształtowaniu tej sceny. W takim kontekście chciałbym 
przyjąć następującą sekwencję tematyczną tego artykułu:
I. Czy możliwe jest powstanie globalnego systemu myśli strategicznej?
II. Europejski system myśli strategicznej
III. Polski system myśli strategicznej
IV. Pierwsza Konferencja Krakowska
V. Druga Konferencja Krakowska
VI. Trzecia Konferencja Krakowska
VII. Rezonans międzynarodowy Trzech Konferencji Krakowskich
VIII. Rezonans międzypokoleniowy Trzech Konferencji Krakowskich
IX. Trzy Konferencje Krakowskie jako inspiracja dla Wielkiego Programu 

Badań. Mundus Quo Vadis?, Europa Quo Vadis?, Polonia Quo Vadis?

I. Czy możliwe jest powstanie globalnego systemu myśli 
strategicznej?

Wiek XXI jest wiekiem globalnego ryzyka i uniwersalnej niepewności. Ten 
wiek może być wiekiem globalnego renesansu lub globalnej katastrofy. Waż-
nym elementem tego globalnego to be or not to be jest odpowiedź na pytanie, czy 
możliwe jest powstanie globalnego systemu myśli strategicznej obejmującego 
największych aktorów sceny globalnej, a przede wszystkim wielkie organizacje 
międzynarodowe, wielkie mocarstwa oraz wielkie korporacje transnarodowe1. 
1. A. Kukliński, Procesy tworzenia i destrukcji porządku globalnego, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębior-

stwie” 2008, nr 3(8), SGH, Warszawa.
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Wydaje się, że pozytywna odpowiedź na to pytanie jest utopĳ nym snem nie 
liczącym się zupełnie z obecnym stanem sceny światowej i prawie kompletnym 
paraliżem myśli strategicznej w globalnych elitach władzy i pieniądza, kultury 
i nauki. Nie można jednak wykluczyć nadziei, że wielki kryzys zmusił elity 
globalne do rekonstrukcji swych własnych szeregów oraz do przezwyciężenia 
obecnego paraliżu globalnej myśli strategicznej poprzez zrozumienie tego 
prostego faktu, że istnieje fundamentalna wspólnota losów ludzkości, która 
jest czymś więcej aniżeli oceanem sprzecznych interesów, które mogą stać się 
nieuniknionym źródłem globalnej katastrofy, a zwłaszcza katastrofy Cywiliza-
cji Atlantyckiej2. Ten typ myślenia znalazł swoje wielopłaszczyznowe odbicie 
w materiałach Pierwszej i Drugiej Konferencji Krakowskiej.

II.  Europejski system myśli strategicznej

Wbrew oczekiwaniom Unia Europejska nie stworzyła systemu europejskiej 
myśli strategicznej, który z pełnym powodzeniem mógłby podjąć wyzwania 
XXI wieku w skali porównawczej z myślą amerykańską i chińską. Bruksela nie 
postawiła dramatycznego pytania Europa Quo Vadis? Takie frontalne pytanie 
nie mieści się w systemie myślenia Unii Europejskiej zdominowanym przez 
wiedzę konwencjonalną i poprawność polityczną. Trzeba przełamać te dwie 
bariery i mieć odwagę udzielenia odpowiedzi na pytanie Europa Quo Vadis? 
w kontekście transformacji sceny globalnej XXI wieku. Z tego punktu widzenia 
dokumentacja Pierwszej i Drugiej Konferencji Krakowskiej zasługuje na spe-
cjalną uwagę, jako źródło nowych elementów myślenia o przyszłości Europy.

III. Polski system myśli strategicznej

Z wielkim zadowoleniem chciałbym stwierdzić, że Trzy Konferencje Kra-
kowskie są ważnym elementem w procesie kształtowania nowego systemu 
polskiej myśli strategicznej. Centralnym elementem tego systemu będą ko-
lejne coraz to bardziej doskonałe wersje Raportu Polska 2030, przygotowa-
ne przez Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów3.

Chodzi jednak o to, aby oglądać Raport nie jako jednorazowe wydarzenie, 
lecz jako proces stale pogłębianego myślenia o dwudziestoleciu lat 2010-2030. 
W ten sposób Raport będzie stale wzmacniał swoją pozycję jako wiodący ele-
ment polskiego systemu myśli strategicznej. W tym systemie pojawi się twórcze 

2. A. Kukliński, Czy katastrofa Cywilizacji Atlantyckiej jest nieuniknionym werdyktem XXI wieku, w: 
A. Kukliński, K. Pawłowski, J. Woźniak (red.), Kreatywna i innowacyjna Europa wobec wyzwań XXI 
wieku, Kraków 2009. 

3. M. Boni (red.), Polska 2030, Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009.
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oddziaływanie wzajemne pomiędzy Raportem Polska 2030, a innymi fragmen-
tami systemu, które tworzą ujęcia i rozwiązania suplementarne lub w pewnym 
stopniu alternatywne. Chciałbym w tym kontekście wspomnieć o publikacach 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego4 oraz Komitetu Polska 2000 Plus5 jak 
również o działaności Forum Myśli Strategicznej rozwĳ anego pod auspicjami 
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Polskiego Towarzystwa Współpracy 
z Klubem Rzymskim. Bardzo ważnym elementem tej sceny rozwoju polskie-
go systemu myśli strategicznej są Trzy Konferencje Krakowskie, które stają 
się symbolem rosnącego znaczenia Małopolski w skali krajowej i europejskiej 
(zob. aneks drugi). Chodzi o siłę intelektualną metropolii krakowskiej oraz 
atrakcyjność tej metropolii jako miejsca, które stwarza wspaniały klimat inte-
lektualny i pragmatyczny dla całej Triady Konferencji Krakowskich.

IV. Pierwsza Konferencja Krakowska – czerwiec 2008

Pierwsza Konferencja Krakowska zorganizowana przez Małopolskie Obser-
watorium Polityki Rozwoju oraz przez Wyższą Szkołę Biznesu National-Lo-
uis University w Nowym Sączu, odbyła się w dniach 5-6 czerwca 2008 roku. 
Tytuł Konferencji oraz tomu postkonferencyjnego Kreatywna i innowacyjna 
Europa wobec wyzwań XXI wieku6. Warto in extenso zacytować kluczowe sfor-
mułowania programu Konferencji7.

Jednym z bardzo ważnych elementów każdej znaczącej konferencji naukowej jest sztu-
ka i umiejętność sformułowania właściwego zespołu pytań. Powinny to być pytania, które 
zajmują się sferą problemów rzeczywistych, nie uciekając w sferę problemów pozornych.

Powinny to być pytania integrujące ujęcia diagnostyczne i prospektywne w kontek-
ście interaktywnego modelu analiz i relacji przeszłość – teraźniejszość – przyszłość. 
Powinny to wreszcie być pytania, które integrują dyskurs naukowy ze światem po-
lityki, gospodarki, państwa i samorządu. Przedmiotem Konferencji Krakowskiej są 
cztery wielkie pytania, w pełni spełniające kryteria, o których mówiliśmy: 

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?
Systemowy ogląd potencjalnych odpowiedzi na te cztery wielkie pytania pozwala 

4. P. Jakubowska, A. Kukliński, P. Żuber et al. (red.), Problematyka przyszłości regionów. W poszukiwaniu 
nowego paradygmatu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.

5. Komitet Polska 2000 Plus, Europa w perspektywie roku 2050, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2007.

6. A. Kukliński, K. Pawłowski, J. Woźniak (red.), op. cit. 

7. A. Kukliński, wkładka do Programu Pierwszej Konferencji Krakowskiej.
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zarysować dwa scenariusze rozwoju świata, Europy i Polski: scenariusz optymistycz-
ny jako zespół odpowiedzi pozytywnych i scenariusz pesymistyczny jako zespół od-
powiedzi negatywnych. Ten zespół pytań i odpowiedzi jest wielkim wyzwaniem dla 
Konferencji Krakowskiej, zarówno w perspektywie poznawczej, jak i pragmatycznej.

Konferencja Krakowska powinna sprostać temu wyzwaniu, stając się jednocześnie 
elementem promocji Polski jako jednego z ośrodków w globalnej myśli futurologicznej.

Można sądzić, że sformułowanie to przyczyniło się do sukcesu Konferencji. 
Uczestnikom Konferencji postawiono jasno określone pytania problemowe, połą-
czone z sugestią przyjęcia scenariusza optymistycznego albo pesymistycznego.

Jak się okazało w czasie trwania Konferencji oraz w tomie postkonfe-
rencyjnym, uczestnicy wykazali zdumiewającą dyscyplinę intelektualną 
podejmując zintegrowany wysiłek udzielenia rzeczowej, a w niektórych 
przypadkach charyzmatycznej odpowiedzi na postawione pytania. W ten 
sposób powstał znakomity tom Kreatywna i innowacyjna Europa wobec 
wyzwań XXI wieku. Jest to jedna z najlepszych publikacji o przyszłości 
Europy w literaturze polskiej. Byłaby to znacząca pozycja w literaturze 
międzynarodowej, gdybyśmy stworzyli angielskie wydanie tego tomu. 
Jego wnikliwa lektura pozwoli w świetle porównawczym ocenić siłę argu-
mentów scenariuszy optymistycznych i pesymistycznych. Siła argumen-
tów scenariuszy optymistycznych oraz scenariuszy pesymistycznych jest 
refleksją enigmy przyszłości świata, Europy i Polski. Wydaje się jednak, 
że argumentacja scenariuszy pesymistycznych brzmi bardziej przekony-
wująco i realistycznie. Scenariusze optymistyczne są w znacznym stop-
niu refleksją nadziei i dobrych intencji. 

Nie będę szczegółowo dokumentował optymistycznego i pesymistycznego 
przekazu tomu, powiem tylko, że obie interpretacje znajdują ciekawe argu-
menty, które mogą wpłynąć na naszą percepcję dyskusji o przeszłości i przy-
szłości Europy. Dyskusja ta ma nie tylko charakter pięknej przygody intelek-
tualnej. Dyskusja ta może mieć również implikacje pragmatyczne, związane 
z Polską Prezydencją Unii Europejskiej Anno Domini 2011. Omawiany tom 
trzeba zinterpretować również jako skromny, a jednak istotny element roz-
woju polskiego systemu myśli strategicznej. 

Tom ten można odczytać również jako holistyczny komentarz do Rapor-
tu Polska 2030. Może warto, aby autorzy Raportu spojrzeli na konstrukcję 
metodologiczną i problemową tomu Kreatywna i innowacyjna Europa wobec 
wyzwań XXI wieku.
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V. Druga Konferencja Krakowska – czerwiec 2009

Niewątpliwy sukces Pierwszej Konferencji Krakowskiej stał się podstawą 
decyzji, że Konferencje Krakowskie są przedsięwzięciem długookresowym, 
wzmacniającym rolę Małopolski i metropolii krakowskiej w systemie polskiej 
myśli strategicznej. Jako temat Drugiej Konferencji Krakowskiej przyjęto 
sformułowanie „Polska wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku”. Można pro-
ponować, aby tematykę Drugiej Konferencji Krakowskiej i tomu postkonfe-
rencyjnego określić jako sekwencję pięciu pytań problemowych:
1) Jak określić kluczowe dylematy wielocywilizacyjnej sceny globalnej 

XXI wieku?
2) Jak wzmocnić potencjał adaptacyjny i kreatywny Polski jako podmiotu 

wielocywilizacyjnej sceny globalnej?
3) Jak interpretować przeszłość i przyszłość Krakowa jako ośrodka cywiliza-

cji europejskiej?
4) Czy doktryna terytorialna OECD „chwyta” problematykę wielocywiliza-

cyjnego świata XXI wieku?
5) Czy Raport Banku Światowego jest już nowym spojrzeniem na wielocy-

wilizacyjną przestrzeń globalną XXI wieku?
Te precyzyjne pytania problemowe zostały sformułowane ex post, a nie ex 
ante. W programie znalazły się sformułowania bardziej otwarte na różne in-
terpretacje, co wzmocniło oblicza intelektualnej różnorodności Konferencji 
osłabiając jednocześnie koncentrację uwagi wokół jej centralnego problemu 
„wielobiegunowego i wielocywilizacyjnego świata XXI wieku”. Nie znaczy to 
oczywiście, że Druga Konferencja Krakowska jest mniej udanym doświad-
czeniem intelektualnym i pragmatycznym niż Pierwsza Konferencja Kra-
kowska. Druga Konferencja zgromadziła grono znakomitych uczestników, 
którzy zaprezentowali bardzo głęboką i różnorodną, a w niektórych przypad-
kach nawet charyzmatyczną interpretację XXI wieku. 

Proponuję łączną analizę dwóch tomów postkonferencyjnych, podejmu-
jąc próbę odpowiedzi na pytanie, „w jakim stopniu bardziej precyzyjny lub 
bardziej otwarty program Konferencji wpływa na bogactwo, różnorodność 
i zwartość tomu postkonferencyjnego”. Mimo tych różnic oba tomy post-
konferencyjne łączy twórcza rola w rozwoju polskiego systemu myśli stra-
tegicznej (zob. aneks drugi). Specjalnym sukcesem Drugiej Konferencji 
jest szeroki rezonans społeczny, uzyskany dzięki publikacji w „Tygodniku 
Powszechnym” obszernej i dobrze zredagowanej relacji z Konferencji Kra-
kowskiej pt. Polska w XXI wieku8.

8. Por. „Tygodnik Powszechny”, 5 lipca 2009, Dodatek poświęcony Drugiej Konferencji Krakowskiej 
„Polska wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku”, Kraków 18-19 czerwca 2009 roku.
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VI. Trzecia Konferencja Krakowska – czerwiec 2010

W kontekście Drugiej Konferencji Krakowskiej podjęto decyzję, że tematem 
Trzeciej Konferencji (2010) będzie holistyczne pytanie: Polonia Quo Vadis? 
W interpretacji tego pytania nawiązujemy do dorobku tworzonego przez 
fundamentalny Raport Polska 2030 oraz do studiów strategicznych inicjo-
wanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. W duchu Konferencji 
Krakowskich podejmiemy próbę sformułowania pytań problemowych Trze-
ciej Konferencji, które to pytania wskazują pola koncentracji naszej uwagi. 
Proponujemy, aby kolejne panele Trzeciej Konferencji Krakowskiej podjęły 
następujące pytania problemowo-scenariuszowe. 

Panel I – Czy wielki kryzys lat 2008-2010 stanie się inspiracją nowego po-
rządku światowego9? (scenariusz optymistyczny). Czy ten kryzys będzie po-
czątkiem globalnej katastrofy XXI wieku? (scenariusz pesymistyczny).

Panel II – Czy obecny potencjał światowej, europejskiej i polskiej myśli stra-
tegicznej pozwala podjąć holistyczne pytanie Polonia Quo Vadis? (scenariusz 
optymistyczny), czy też nie dysponujemy obecnie takim potencjałem (scena-
riusz pesymistyczny).

Panel III – Czy dekady lat 2010-2030 przyniosą skok cywilizacyjny Polski10 
jako dynamicznego innowacyjnego społeczeństwa (scenariusz optymistycz-
ny), czy też Polska osiądzie na mieliźnie11 niskiego poziomu społeczeństwa 
stagnacyjnego (scenariusz pesymistyczny).

Panel IV – Jak wykorzystać potencjał studiów nad przyszłością Małopolski 
w kontekście Polonia Quo Vadis – Europa Quo Vadis – Mundus Quo Vadis. 
Wysoka ocena i siła tego potencjału (scenariusz optymistyczny) Niska ocena 
i słabość tego potencjału (scenariusz pesymistyczny).

Te cztery pytania problemowe nie są oczywiście pełnym zarysem programu 
Trzeciej Konferencji Krakowskiej. To jest zaledwie początek dyskusji na ten 
temat. Musimy jednak podjąć wyzwanie, aby prawidłowo i precyzyjnie sfor-

9. Por. A. Kukliński, Procesy tworzenia i destrukcji porządku globalnego, op. cit.

10. Termin „skok cywilizacyjny” jest sformułowaniem Witolda Orłowskiego w referacie przedstawio-
nym w P.T.E. w dniu 08-04-2009.

11. Termin „mielizna równowagi na niższym poziomie” jest sformułowaniem Jadwigi Staniszkis w re-
feracie przedstawionym na Drugiej Konferencji Krakowskiej w dniu 18-06-2009; zob. dodatek do 
„Tygodnika Powszechnego”.
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mułować kluczowe pytania Trzeciej Konferencji. W tym kontekście chciał-
bym wrócić do moich uwag formułujących listę pytań Pierwszej Konferen-
cji12. W tym duchu trzeba sformułować pytania Trzeciej Konferencji – będą 
one jednocześnie podstawą realizacji zespołu studiów problemowych, które 
jeszcze w roku 2009 stworzą nowe konteksty dla dynamicznego myślenia 
o programie Trzeciej Konferencji Krakowskiej.

Myśląc o tym Programie warto może zanalizować krytycznie moją argu-
mentację zawartą w Memoriale opublikowanym w tomie postkonferencyj-
nym Pierwszej Konferencji13.

* * *

Audaces fortuna iuvat. Jestem przekonany, że triada Konferencji Krakowskich 
2008-2009-2010 będzie piękną kartą rozwoju systemu polskiej myśli strate-
gicznej (zob. aneks drugi).

VII. Rezonans międzynarodowy Trzech Konferencji 
Krakowskich

W dotychczasowej refl eksji na temat Trzech Konferencji Krakowskich zupeł-
nie przemilczeliśmy problem międzynarodowego rezonansu tych konferen-
cji. Wspaniały dorobek tych Konferencji trzeba przedstawić urbi et orbi, jeśli 
można posłużyć się tak wielką metaforą. Myślę, że na początku 2010 warto 
przygotować publikację:

Mundus Quo Vadis?• 
Europa Quo Vadis?• 
Polonia Quo Vadis?• 
The experiences and prospects of Three Cracowian Conferences 2008-2009-2010 • 

12. Zob. przypis 7.

13. A. Kukliński, Memoriał Polonia Quo Vadis, w: A. Kukliński, K. Pawłowski, J. Woźniak (red.), 
op. cit.
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VIII. Rezonans międzypokoleniowy Trzech Konferencji 
Krakowskich

Triada Konferencji Krakowskich jest ważnym elementem procesów tworze-
nia nowego systemu polskiej myśli strategicznej (zob. aneks drugi). Jest to 
system obejmujący nie tylko wąską domenę uczonych i polityków, lecz także, 
a może przede wszystkim szerokie kręgi polskiego społeczeństwa in toto. 

Dodatek do „Tygodnika Powszechnego” mówiący otwartym i inspirującym 
językiem o treści Drugiej Konferencji Krakowskiej oraz o jej założeniach 
fi lozofi cznych jest bardzo cennym precedensem dla Trzeciej Konferencji. 
W tym procesie społecznej dyfuzji dorobku Trzech Konferencji Krakowskich 
warto specjalną uwagę zwrócić na dialog międzypokoleniowy14. Fundamenty 
nowego systemu polskiej myśli strategicznej powinny kształtować się przede 
wszystkim w umysłach Polskiej Młodzieży. Dlatego trzeba szukać nowych 
instrumentów budowania dialogu międzypokoleniowego. Proponuję, aby 
tom postkonferencyjny Drugiej Konferencji przekazać eksperymentalnie stu 
klasom maturalnym 2010 oraz stu studenckim kołom naukowym w najlep-
szych polskich uczelniach wyższych.

Te klasy maturalne oraz te studenckie koła naukowe trzeba przekształcić 
w laboratoria polskiej myśli strategicznej w nawiązaniu do Programu Krze-
wienia Kultury Myśli Strategicznej w Polsce sformułowanego przez Polskie 
Towarzystwo Ekonomiczne oraz Polskie Towarzystwo Współpracy z Klu-
bem Rzymskim. 

Triada Konferencji Krakowskich jest nie tylko innowacyjnym procesem po-
znawczym i pragmatycznym, lecz także procesem dyfuzji i rozwoju polskiej 
myśli strategicznej w możliwie szerokich sferach polskiego społeczeństwa.

IX. Trzy Konferencje Krakowskie jako inspiracja dla 
Wielkiego Programu Badań. Mundus Quo Vadis, 
Europa Quo Vadis, Polonia Quo Vadis

Triada Konferencji Krakowskich jest innowacyjną formą mobilizacji już ist-
niejącej wiedzy i wyobraźni obejmującej przyszłość Polski, Europy i świata. To 
jest niewątpliwy dorobek twórczy tej triady, która z pewnością znajdzie szeroki 
rezonans społeczny i międzynarodowy. Trzeba jednak pomyśleć o następnej 
triadzie Konferencji Krakowskich lat 2011-2012-2013. Ta triada musi dyspono-
wać nową wiedzą i wyobraźnią obejmującą przyszłość Polski, Europy i świata. 

14. R. Galar, Thinking about regions for the Next Generation, in: P. Jakubowska, A. Kukliński, P. Żuber, The 
Future of Regions in the perspective of global change, Ministry of Regional Development, Warsaw 2008.
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W takim kontekście trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy w roku 2010 będzie 
możliwe skonstruowanie i uruchomienie programu badań:

Mundus Quo Vadis?• 
Europa Quo Vadis? • 
Polonia Quo Vadis?• 
Nie ulega wątpliwości, że triada Konferencji Krakowskich może odegrać 

pionierską i inspirującą rolę w konstrukcji tego programu nie tylko w kontek-
ście polskim15, lecz także w kontekście europejskiej sceny badań i współpracy 
naukowej.

Konkluzje:

Ten artykuł jest refl eksją dróg i bezdroży mego myślenia o triadzie Konferen-
cji Krakowskich. Mimo wielu słabości metodologicznych i empirycznych tej 
refl eksji, chciałbym w konkluzji artykułu sformułować trzy tezy:
1) Triada Konferencji Krakowskich jest ważnym i innowacyjnym elementem 

polskiego systemu myśli strategicznej
2) Dorobek publikacyjny triady powinien znaleźć szeroki rezonans społecz-

ny. Trzeba poświęcić specjalną uwagę procesowi kształtowania tego rezo-
nansu zwłaszcza w perspektywie dialogu pokoleń

3) Triada Konferencji Krakowskich powinna stać się inspiracją skonstruowa-
nia europejskiego programu badań naukowych:

Mundus Quo Vadis?• 
Europa Quo Vadis? • 
Polonia Quo Vadis?• 

Treść mego artykułu oraz jego końcowe tezy są tylko otwarciem dyskusji na 
temat różnych wizji Trzech Konferencji Krakowskich oraz sposobów realiza-
cji tych wizji w latach najbliższych.

Mam nadzieję, ze ten artykuł będzie elementem procesu powstawania 
i rozwoju twórczej społeczności przyjaciół, uczestników i autorów Trzech 
Konferencji Krakowskich.

15. A. Kukliński, Polonia Quo Vadis? Jako wyzwanie dla nauk społecznych XXI wieku, w: J. Kleer (red.), 
Rola nauki w myśleniu o przyszłości, Komitet Polska 2000 Plus, PAN, Warszawa 2009. 
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Warszawa-Kraków 25 lipca 2009

Aneks pierwszy

O XXI Wieku

Druga Konferencja Krakowska („Polska wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku”, 
Kraków 18-19 czerwca 2009) może być źródłem pogłębionej refl eksji nad 
enigmą XXI wieku16 oraz nad wielkimi transformacjami porządku globalne-
go w perspektywie lat 1814-205017. W nawiązaniu do tych opracowań chciał-
bym skupić naszą uwagę na sześciu problemach:
I. Nowe ujęcie przełomu XX i XXI wieku
II. Pentagonalny kryzys lat 2008-2010, jako bilans zamknięcia XX wieku
III. Przezwyciężenie pentagonalnego kryzysu jako bilans otwarcia nowego 
świata wieku XXI

IV. Wielocywilizacyjny świat XXI wieku jako przełomowa innowacja w hi-
storii ludzkości

V. Profetyczna myśl Samuela P. Huntingtona i T. G. Asha
VI. Pionierska rola Polski w tworzeniu wielocywilizacyjnego świata XXI wieku

I. Nowe ujęcie przełomu XX i XXI wieku

Dość powszechnie przyjmujemy tezę o długim wieku XIX i krótkim wieku 
XX. W świetle tego poglądu wiek XIX to stulecie 1814-1914 zapoczątkowane 
Kongresem Wiedeńskim i zakończone wybuchem I wojny światowej. Wiek 
XX to okres zamknięty klamrą lat 1914-1989, a więc okres zapoczątkowany 
wybuchem I wojny światowej w roku 1914 i zakończony upadkiem imperium 
sowieckiego w latach 1989-90. Wydaje się jednak, że jest to pogląd fałszywy. 
Wiek XX jest również wiekiem długim, obejmującym lata 1914-2010. Przed-
miotem sporu jest alokacja dwudziestolecia 1990-2010 do XX bądź do XXI 
wieku. Otóż w moim przekonaniu te dwie dekady PAX Americana i neoli-
beralizmu, jako ideologii organizujących porządek globalny, nie są okresem 
wschodzącego słońca wieku XXI, a są okresem zachodzącego słońca wieku 
XX. W świetle tego poglądu przełom lat 2008/2010 jest większym wydarze-
niem megahistorycznym aniżeli przełom lat 1989/1990. W roku 1990 na-

16. A. Kukliński, Rozważania o XXI wieku, „Olympus. Czasopismo Naukowe” 4/2008.

17. A. Kukliński, Procesy tworzenia i destrukcji porządku globalnego, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębior-
stwie” nr 3/2008.
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stąpiło krótkookresowe załamanie się imperium sowieckiego, uwarunkowane 
przez pokojową rewolucję w Europie Środkowej, a zwłaszcza w Polsce. Nastą-
piło wzmocnienie ideologii PAX Americana oraz ideologii neoliberalizmu, 
które w latach 1990-2010 nie potrafi ły zaprojektować nowego porządku świa-
towego, antycypując wyzwania XXI wieku. Promienie zachodzącego słońca 
uśpiły prospektywną myśl strategiczną Wspólnoty Atlantyckiej i otworzyły 
trajektorię pentagonalnego kryzysu, który ogarnął świat w latach 2008-2010. 
Ten pentagonalny kryzys jest prawdziwym zamknięciem XX wieku, za-
mknięciem okresu dominacji dwóch ideologii, które odegrały kluczową rolę 
w drugiej połowie XX weku. Chodzi o ideologię PAX Americana oraz o ide-
ologię neoliberalizmu. 

Wydaje się, że pośrednim wzmocnieniem mojej tezy o długim wieku XX 
oraz o rzeczywiście przełomowym charakterze wielkiego kryzysu lat 2008-
2010 są poglądy zawarte w inspirującym referacie Juliusza Kotyńskiego. Niech 
mi będzie wolno zacytować w tym miejscu obszerny fragment tego referatu:

„Pionierskie lądowanie człowieka na księżycu w 1969 roku poprzedziło dru-
gie, najnowsze czterdziestolecie: 1970-2010, w którym wychowała się klasa 
czynnych dziś polityków oraz większość ludzkości. Czterdziestolecie wolne 
od wojen ogólnoświatowych, pełne jednak wstrząsów politycznych i gospo-
darczych oraz konfl iktów zbrojnych w różnych częściach świata, także w Eu-
ropie (Bałkany), angażujących bezpośrednio wielkie mocarstwa. Było ono 
też świadkiem co najmniej dwóch światowych kryzysów naftowych, kryzysu 
zadłużeniowego, kilku lokalnych kryzysów walutowych.

W drugiej połowie tego okresu, po roku 1989, doszło do zaskakującego, wol-
nościowego przełomu politycznego w Europie i świecie – niespodziewanego 
rozpadu radzieckiego imperium, zjednoczenia Niemiec, prorynkowej trans-
formacji gospodarczej państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz wejścia 
większości tych państw do Unii Europejskiej. Doszło też do nowej rewolucji 
naukowo-techniczno-informacyjnej, powiązanej z rozkwitem komputeryzacji 
i globalnym sukcesem Internetu. Była to zarazem era przyspieszonej inter-
nacjonalizacji stosunków ekonomicznych i fi nansowych oraz głębokich, nie 
zawsze jednak demokratycznych, zmian na gospodarczej i politycznej mapie 
świata, w tym wyłonienia się nowych globalnych mocarstw XXI wieku: Chin, 
Indii oraz (w mniejszej skali) Rosji i Brazylii.

Ten burzliwy okres został zamknięty obecnym, najgłębszym od lat 30. XX 
wieku (i jeszcze niezakończonym), światowym kryzysem fi nansowym i go-
spodarczym, wynikiem którego będą zasadnicze przewartościowania dok-
tryn ekonomicznych oraz dalsze zmiany układu sił i wzajemnych powiązań 
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politycznych i gospodarczych w ramach gospodarki światowej i jej podsyste-
mów kontynentalno-regionalnych”.

[Juliusz Kotyński, Fraktalny świat. Trajektorie przyszłego rozwoju. Gospodarka 
światowa w pierwszej połowie XXI wieku (Refl eksje i tezy na konferencję pt. 
„Co ekonomiści myślą o przyszłości”, Warszawa 2009; Polskie Towarzystwo 
Ekonomiczne, Komitet PAN Polska 2000 Plus, Polskie Towarzystwo Współ-
pracy z Klubem Rzymskim)]

II. Pentagonalny kryzys lat 2008-2010 jako bilans zamknięcia 
XX wieku

Coraz bardziej przytłacza nas obraz wielkiego kryzysu lat 2008-2010. Skala 
i głębia tego kryzysu przekraczają granice naszej wiedzy i wyobraźni. Anno 
Domini 2009 musimy stworzyć nową wiedzę i wyobraźnię, aby ujrzeć i zro-
zumieć istotę tego wielkiego kryzysu, który jest jednocześnie bilansem za-
mknięcia XX wieku oraz bilansem otwarcia wieku XXI. Skala i głębia tego 
kryzysu związana jest z faktem, że jest to kryzys pentagonalny, integrujący 
kumulacyjną i mnożnikową dynamikę pięciu wzajemnie powiązanych trajek-
torii kryzysowych:
1) trajektoria kryzysu fi nansowego,
2) trajektoria kryzysu gospodarczego,
3) trajektoria kryzysu porządku globalnego,
4) trajektoria kryzysu elity globalnej,
5) trajektoria kryzysu cywilizacji atlantyckiej.

Jesteśmy świadkami lawinowego wzrostu liczby publikacji analizujących fi -
nansową i gospodarczą trajektorię kryzysu. Ta szybko rosnąca wiedza nauko-
wa i medialna nie tworzy jednak holistycznego wyjaśnienia istoty kryzysu, 
który nie jest ograniczonym kryzysem dwóch trajektorii, lecz holistycznym 
kryzysem pięciu trajektorii. Obecny kryzys fi nansowy i gospodarczy wystę-
puje łącznie z kryzysem porządku globalnego. 

Na naszych oczach załamuje się porządek globalny, który kształtował ob-
licze świata w latach 1500-2010. Był to porządek globalny, zdominowany 
przez Cywilizację Atlantycką z wiodącą rolą PAX Britanica i PAX America-
na w ciągu ostatnich dwustu lat18.

18. A. Kukliński, op. cit.
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W obrazie Wielkiego Kryzysu musimy widzieć również trajektorię głębo-
kiego kryzysu globalnej elity władzy, pieniądza, kultury i nauki. Po II wojnie 
światowej, elity globalne Zwycięskiej Koalicji potrafi ły stworzyć nowy porzą-
dek globalny, który stał się podstawą organizacji świata w latach 1945-1990. 
Elity globalne lat 1990-2010 nie potrafi ły stworzyć nowego porządku global-
nego XXI wieku. Pentagonalny kryzys lat 2008-2010 odsłonił intelektualną 
i moralną słabość tej elity, która jest kompletnie bezradna wobec ogromu 
dziejowego wyzwania. Warto w tym kontekście przytoczyć dwie tezy Emma-
nuela Todda19 „Żyjemy w przegranym świecie, po kapitalizmie została pust-
ka”, „kontestatorom i społeczeństwom najtrudniej dziś pogodzić się z tym, 
że rządzący są kompletnie zgubieni”. Powstaje pytanie, czy wielkie wyzwanie 
dziejowe wyzwolą procesy rekonstrukcji globalnej elity, jako społeczności, 
która znajdzie klejnot porządku globalnego XXI wieku.

* * *
Te cztery trajektorie wielkiego kryzysu lat 2008-2010 są zjawiskiem szcze-
gólnie dramatycznym w obliczu trajektorii piątej – Trajektorii Kryzysu Cy-
wilizacji Atlantyckiej. W czasie Pierwszej Konferencji Krakowskiej postawi-
łem megahistoryczne pytanie „Czy Katastrofa Cywilizacji Zachodniej jest 
nieuniknionym werdyktem XXI wieku?”20. Odpowiedź na to pytane będzie 
kształtowała się w kontekście naszej refl eksji nad wielkim kryzysem pentago-
nalnym, będącym jednocześnie bilansem zamknięcia XX wieku oraz bilan-
sem otwarcia XXI wieku.

III. Przezwyciężenie pentagonalnego kryzysu jako bilans 
otwarcia nowego świata wieku XXI

W historii ludzkości wielkie kryzysy są nie tylko sceną chaosu i klęski, lecz 
także sceną krystalizacji innowacji przełomowych, które tworzą nowy obraz 
świata, w naszym przypadku świata XXI wieku. Może warto podjąć próbę 
budowania pentagonalnej trajektorii renesansu XXI wieku, jako odpowiedzi 
na pentagonalny kryzys XX wieku. Powstaje więc pytanie, czy można wy-
obrazić sobie pięć trajektorii rekonstrukcji:
1) trajektoria rekonstrukcji świata fi nansów,
2) trajektoria rekonstrukcji świata gospodarki,

19. E. Todd, Żyjemy w przegranym świecie, po kapitalizmie została pustka, „Dziennik – Europa”, 4-5 lipca 
2009. Oczywiście pogląd E. Todda jest poglądem skrajnym, być może fałszywym, warto jednak 
zacytować ten pogląd.

20. A. Kukliński, K. Pawłowski, J. Woźniak (red.), Kreatywna i innowacyjna Europa wobec wyzwań XXI 
wieku, Kraków 2009, s. 111.
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3) trajektoria rekonstrukcji porządku globalnego,
4) trajektoria rekonstrukcji elity globalnej,
5) trajektoria rekonstrukcji wspólnoty atlantyckiej.
Ta pentagonalna rekonstrukcja świata może dokonać się w klimacie wiel-
kich megahistorycznych innowacji przełomowych. Wiek XXI może być 
wiekiem nowego renesansu, może być również wiekiem pentagonalnej ka-
tastrofy globalnej. 

IV. Wielocywilizacyjny świat XXI wieku jako przełomowa inno-
wacja w historii ludzkości

Konstrukcja wielocywilizacyjnego świata będzie jedną z przełomowych inno-
wacji w historii XXI wieku. Ten wielocywilizacyjny świat będzie obejmował 
wielocywilizacyjny porządek globalny, wielocywilizacyjny koncert wielkich 
mocarstw, wielocywilizacyjną strukturę organizacji międzynarodowych oraz 
korporacji transnarodowych, wielocywilizacyjną strukturę elity globalnej 
oraz wielocywilizacyjną dynamikę rozwoju światowej gospodarki, kultury 
i nauki. Zrozumienie, percepcja i aprobata wielocywilizacyjnego świata przez 
Wspólnotę Atlantycką nie oznacza, że wspólnota ta nie potrafi  przeciwstawić 
się procesom marginalizacji Cywilizacji Atlantyckiej w przypadku, gdyby ta-
kie tendencje pojawiły się na scenie globalnej.

Potrzebna jest teoria i praktyka Wizji Wielkiej Wspólnoty Atlantyckiej 
jako realizacji serdecznego porozumienia USA oraz Unii Europejskiej21. 
Silna Wspólnota Atlantycka będzie ważną siła motoryczną tworzenia wie-
locywilizacyjnego świata jako sceny wielocywilizacyjnej kohabitacji, kon-
kurencji i współpracy. Wspólnota Atlantycka powinna być innowacyjnym 
i dynamicznym aktorem procesu tworzenia wielocywilizacyjnego świata XXI 
wieku. Trzeba odrzucić psychologię i podświadomość, że proces tworzenia 
wielocywilizacyjnego świata jest procesem narzuconym Wspólnocie Atlan-
tyckiej przez transformację sceny globalnej i że wspólnota ta ma wyłącznie 
rolę biernej i opóźnionej adaptacji do realiów tworzonych przez ten proces. 
Przyjęcie takiej postawy może w długiej perspektywie historycznej prowa-
dzić do marginalizacji Wspólnoty Atlantyckiej na scenie globalnej.

21. A. Kukliński, K. Pawłowski, J. Woźniak (red.), Kreatywna…, op. cit.
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V. Profetyczna myśl Samuela P. Huntingtona22 i T. G. Asha23

Misja konstrukcji wielocywilizacyjnego świata XXI wieku pozwala w nowy 
sposób odczytać profetyczne myśli obu autorów. Z dzieła S. P. Huntingto-
na trzeba wydobyć te wątki, które mówią o tym jak budować nowy porzą-
dek światowy w kontekście uznania parytetu wielu cywilizacji. To jest wielki 
przełom w systemie naszego myślenia. W ciągu minionych 500 lat w naszej 
podświadomości tkwiło przekonanie, że Cywilizacja Atlantycka jest cywili-
zacją „wyższą” w stosunku do wszystkich innych cywilizacji tego świata. 

Z dzieła T. G. Asha trzeba wydobyć podtytuł The surprising future of the 
West (Zadziwiająca przyszłość Zachodu). Z dzieła T. G. Asha trzeba przyjąć 
optymistyczne przekonanie, że cywilizacja Zachodu jest cywilizacją przy-
szłości.

VI. Pionierska rola Polski w tworzeniu wielocywilizacyjnego 
świata XXI wieku

Polska może odegrać innowacyjną i pionierską rolę w rozwoju i promowaniu 
misji tworzenia wielocywilizacyjnego świata XXI wieku. Możemy zastanowić 
się nad tym, w jakim stopniu misja ta powinna być zinternalizowana przez 
wszystkie ogniwa naszego systemu edukacji narodowej. Czy misja ta z inicja-
tywy Polski może być przedmiotem działalności takich organizacji między-
narodowych jak Unia Europejska, OECD, UNECSO i Bank Światowy.

* * *

Wielocywilizacyjny świat XXI wieku będzie dziełem procesów spontanicz-
nych i sterowanych o różniej skali, intensywności i wzajemnych powiązań. 
Czy w takich warunkach możemy mówić o misji tworzenia wielocywilizacyj-
nego świata XXI wieku? W moim przekonaniu trzeba udzielić pozytywnej 
odpowiedzi nie to pytanie, mimo że odpowiedź afi rmacyjna będzie zawierała 
pewne elementy konstruktywistycznego sposobu myślenia. 

22. S. P. Huntington, The Clash of civilizations and the remarking of World order, New York 1996.

23. T. G. Ash, Free World – America, Europe and the surprising future of the West, Random House, New 
York 2004.
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Warszawa 25 lipca 2009
Aneks drugi

O fi lozofi i Trzech Konferencji Krakowskich

1. Suwerenność myśli strategicznej była dość rzadkim zjawiskiem na kar-
tach polskiej historii.

2. Nie ulega jednak wątpliwości, że Polska Jagiellonów, a zwłaszcza jej stoli-
ca Kraków była podmiotem suwerennej myśli strategicznej. 

3. Powstaje pytanie, czy potrafi my wyobrazić sobie renesans polskiej myśli 
strategicznej w warunkach XXI wieku. 

4. Potrzebna jest mobilizacja naszej wiedzy wyobraźni i woli, aby promować 
ten proces renesansu.

5. Znaczącym elementem tego procesu jest triada Konferencji Krakowskich.
6. Bilansem otwarcia jest tom Kreatywna i innowacyjna Europa wobec wyzwań 

XXI wieku zasługujący na drugie wydanie, które trafi  do szerokich kręgów 
społeczeństwa, a zwłaszcza polskiej młodzieży.

7. Trzy Konferencje Krakowskie zmierzą się z enigmą XXI wieku oraz z para-
doksem, że przewidywanie przyszłości jest niemożliwe, a jednak koniecznie.

8. Przed 60 laty Adam Krzyżanowski, wielki ekonomista i fi lozof myśli libe-
ralnej i chrześcĳ ańskiej opublikował w Krakowie znakomite dzieło Wiek 
XX. Znajdziemy w tym dziele tezę, że wiek XIX był wiekiem pokoju i li-
beralizmu, a wiek XX był wiekiem wojen i demokracji. W tym duchu chcę 
powiedzieć, że wiek XXI jest wiekiem globalnego ryzyka i uniwersalnej 
niepewności.

9. Polska musi sprostać dramatycznym wyzwaniom funkcjonowania w tym 
świecie globalnego ryzyka i uniwersalnej niepewności.

10. Suwerenna myśl strategiczna jest ważnym elementem prospektywnej toż-
samości Polski, jako widzialnego aktora sceny europejskiej i globalnej.

11. Polska nie sprosta wyzwaniom XXI wieku, jeśli nie będzie dysponowała 
bogatymi zasobami suwerennej myśli strategicznej.

12. Trzy Konferencje Krakowskie będą znaczącym elementem procesu po-
mnażania zasobów suwerennej strategicznej myśli Polski XXI.

13. Miejmy nadzieję, że na mapie Polski szybko rozwiną się liczne i kompe-
tentne ośrodki, które wspólnie wykreują renesans polskiej myśli strate-
gicznej XXI wieku.
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Kraków 18 czerwca 2009

Trzy Konferencje Krakowskie
13 pytań problemowych:

1. Czy kreatywna i innowacyjna Europa może być jednym z centrów rozwo-
ju świata XXI wieku?

2. Czy Unia Europejska może być demiurgiem kreatywnej i innowacyjnej Europy?
3. Czy Polska weźmie udział w rozwoju kreatywnej i innowacyjnej Europy?
4. Czy Małopolska może zostać kreatywnym i innowacyjnym regionem?
5. Jak określić kluczowe dylematy wielocywilizacyjnej sceny globalnej XXI wieku?
6. Jak wzmocnić potencjał adaptacyjny i kreatywny Polski jako podmiotu 

wielocywilizacyjnej sceny globalnej?
7. Jak interpretować przeszłość i przyszłość Krakowa jako ośrodka cywiliza-

cji europejskiej?
8. Czy doktryna terytorialna OECD „chwyta” problematykę wielocywiliza-

cyjnego świata XXI wieku?
9. Czy Raport Banku Światowego jest już nowym spojrzeniem na wielocy-

wilizacyjną przestrzeń globalną XXI wieku?
10. Czy wielki kryzys lat 2008–2010 stanie się inspiracją nowego porządku 
światowego24? (scenariusz optymistyczny). Czy ten kryzys będzie począt-
kiem globalnej katastrofy XXI wieku? (scenariusz pesymistyczny)

11. Czy obecny potencjał światowej, europejskiej i polskiej myśli strategicz-
nej pozwala podjąć holistyczne pytanie Polonia Quo Vadis? (scenariusz 
optymistyczny), czy też nie dysponujemy obecnie takim potencjałem 
(scenariusz pesymistyczny).

12. Czy dekady lat 2010-2030 przyniosą skok cywilizacyjny Polski25 jako dy-
namicznego innowacyjnego społeczeństwa (scenariusz optymistyczny), 
czy też Polska osiądzie na mieliźnie26 niskiego poziomu społeczeństwa 
stagnacyjnego (scenariusz pesymistyczny).

13. Jak wykorzystać Potencjał Studiów nad przyszłością Małopolski w kon-
tekście Polonia Quo Vadis – Europa Quo Vadis – Mundus Quo Vadis. Wyso-
ka ocena i siła tego potencjału (scenariusz optymistyczny). Niska ocena 
i słabość tego potencjału (scenariusz pesymistyczny).

24. Por. A. Kukliński, Procesy tworzenia i destrukcji porządku globalnego, op. cit.

25. Termin „skok cywilizacyjny” jest sformułowaniem Witolda Orłowskiego w referacie przedstawio-
nym w P.T.E. w dniu 08-04-2009.

26. Termin „mielizna równowagi na niższym poziomie” jest sformułowaniem Jadwigi Staniszkis w re-
feracie przedstawionym na Drugiej Konferencji Krakowskiej w dniu 18 czerwca 2009 roku, zob. 
dodatek „Tygodnika Powszechnego”.
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dr Krzysztof Pawłowski
Prezydent Wyższej Szkoły Biznesu 

National-Louis University w Nowym Sączu

Ad vocem 
do artykułu dyskusyjnego 

prof. Antoniego Kuklińskiego 
Trzy konferencje 

Krakowskie 2008-2009-2010. 
Doświadczenia i perspektywy

Z profesorem Antonim Kuklińskim niełatwo polemizować, szczególnie gdy 
darzy się Go wielkim szacunkiem i od wielu lat (pierwsza książka pod jego 
redakcją została wydana w WSB-NLU już w 1998 roku) blisko się z Nim 
współpracuje. Jednak zaproszenie w podtytule tekstu – artykuł dyskusyjny 
zobowiązuje.

1) Nie przekonują mnie argumenty, aby przyjąć, że dopiero teraz, wraz z kry-
zysem fi nansów światowych roku 2008 skończył się wiek XX (aneks pierw-
szy do artykułu). Dla mnie – Polaka, na zawsze przełomem pozostanie 
rok 1989 i to, co po nim nastąpiło – rozsypanie się obozu specjalistyczne-
go, wręcz „zapadnięcie się” NRD i nieprzewidziane chyba przez nikogo 
niemal bezkrwawe rozwiązanie ZSRR. Rozumiem, że to jest spojrzenie 
Środkowo-Europo-Centryczne i perspektywa tych wydarzeń analizowana 
z Waszyngtonu, Pekinu czy Tokio może być bardziej zdystansowana, ale 
przynajmniej my Polacy pozostańmy przy swoim. Oczywiście, dość szyb-
ko okazało się, że szczęśliwy i „niemal bezproblemowy” okres „końca hi-
storii” szybko się skończył, bo już we wrześniu 2001 roku, ale warto wciąż 
pamiętać, że rok 1989 zmienił w sposób istotny nie tylko architekturę bez-
pieczeństwa dużej części świata, a nie tylko środkowej Europy. Wzrosły 
także poziom wolności i perspektywy życiowe kilkuset milionów ludzi ży-
jących w państwach byłego obozu socjalistycznego. 

2) Profesor A. Kukliński pisze w I rozdziale tekstu „o prawie kompletnym 
paraliżu myśli strategicznej w globalnych elitach władzy i pieniądza, kul-
tury i nauki”. Z tekstu Pana Profesora przebĳ a dość naiwna, moim zda-
niem, wiara, że można zarządzać w jakiejś mierze rozwojem świata. Ale 
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aby zarządzać, najpierw należałoby zrozumieć wszystkie (a jest ich niemal 
nieskończenie wiele) procesy dziejące się w świecie, do tego zachodzące 
w różnej skali i na różnej wielkości obszarach. W tej sprawie znacznie 
lepszą osobą do dyskusji byłaby Pani profesor Jadwiga Staniszkis, ale mnie 
się wydaje, że to co my w ramach Konferencji Krakowskich robimy, to 
próbujemy choć trochę zrozumieć niektóre zjawiska zachodzące w świecie 
współczesnym i próbujemy je opisać. Te same uwagi można odnieść do 
Unii Europejskiej – Unia – może słusznie ograniczyła obszary współpracy 
do konkretów – wszystko co nie zapisane w traktatach pozostawiając pań-
stwom członkowskim. Zresztą dynamika zmian w Unii wskutek rozszerze-
nia jest tak duża, że trudno zarzut o brak myślenia o przyszłości traktować 
jako dzisiaj sprawę zasadniczą. 

3) Powyższe uwagi nie oznaczają, że uważam sprawę myślenia strategiczne-
go za nieistotną i to zarówno w mega- jak i w mikroskali. Mam tylko prze-
konanie o tym, że działania WSB-NLU jak i naszych partnerów, w tym 
osób zaangażowanych w organizację Konferencji Krakowskich są nie tylko 
niezwykle skromnym przyczynkiem do tego, co równolegle w zakresie for-
mułowania myśli strategicznej dzieje się w świecie. Mam też, na podstawie 
doświadczeń własnych, nasilające się przeświadczenie jak niebezpieczne 
jest formowanie strategii i jej uroczyste ogłaszanie, a następnie sztywne 
trzymanie się przyjętych rozwiązań przez kilka lat bez reagowania na na-
gle pojawiające się impulsy zewnętrzne. WSB-NLU działa tylko osiem-
naście lat, ale strategię zmienialiśmy kilka razy, ostatni raz w roku 2006, 
gdy odczuliśmy bardzo boleśnie skutki otwarcia unĳ nych uniwersytetów 
dla kandydatów z Polski po wejściu naszego kraju do UE. Tę uwagę pi-
szę w kontekście Raportu Polska 2030, raportu niesłychanie potrzebnego, 
wręcz niezbędnego. Można tylko spekulować ile Polska straciła, że taki ra-
port nie powstał wcześniej – np. już w 1999, a później nie było jego korekty 
w 2004 roku. Jestem głęboko przekonany, że przyszłoroczna Konferencja 
Krakowska powinna w dużej mierze nawiązać do tego raportu i w sposób 
innowacyjny go rozwinąć. Warto też podjąć pogłębioną dyskusję wokół 
problemu, jak światowy kryzys fi nansowy lat 2008-2009 wpłynie na przy-
szłość Polski, w tym omówić tezę profesor Jadwigi Staniszkis, że efektem 
kryzysu będzie ucieczka technologiczna państw najbardziej rozwiniętych 
kosztem takich państw jak Polska. 

4) Jedną z większych wartości realizowanych przy okazji organizacji Kon-
ferencji Krakowskich jest partnerstwo publiczno-prywatne wciąż będące 
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zjawiskiem niestety rzadkim i niestandardowym. Wciąż w wielu głowach 
kołacze się komunistyczne myślenie, że to co państwowe to dobre, a to co 
prywatne to podejrzane, zorientowane na zysk. Sądecka WSB-NLU po-
wstała wyłącznie z powodów misyjnych, działa pro publico bono, a nagroda 
za najlepszą inicjatywę obywatelską dziesięciolecia 1989-1999 w Kon-
kursie „Pro Publico Bono” ogłoszonym przez Premiera Jerzego Buzka 
była tego najlepszym dowodem. Obok kształcenia studentów działalność 
konferencyjna i szeroko rozumiane myślenie o przyszłości Nowego Sącza, 
regionu i Polski zawsze było częścią misji Sądeckiej Uczelni. Już w la-
tach 1998-1999 ukazały się pod współredakcją prof. A. Kuklińskiego dwie 
książki1,2 zapowiadające trwałe obszary zainteresowania innowacją, roz-
wojem regionalnym, przyszłością Polski i Europy. 

W 2004 roku powstał w WSB-NLU Ośrodek Badań Regionów Europejskich 
a w 2006 Katedra Studiów nad Przyszłością Europy, obie kierowane przez 
prof. Antoniego Kuklińskiego. Rezultatem naszej działalności są dwie konfe-
rencje warszawskie3,4, jedna konferencja sądecka5 i dwie konferencje krakow-
skie6,7 i ich imponujący dorobek siedmiu książek8 wydanych i dwóch będących 
w końcowym etapie wydawniczym. To pokazuje, co można osiągnąć nawet 
w niewielkiej instytucji i nie mającej łatwego dostępu do środków potrzebnych 
do organizacji konferencji i wydania książek, ale mających zdeterminowane 
osoby głęboko przekonane o znaczeniu spraw przez siebie podejmowanych. 
I tu chcę wrócić do podkreślenia znaczenia, jakie przy organizacji i sfi nanso-
waniu Konferencji Krakowskich odgrywa Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Małopolskiego i Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju.

1,2. Książka: A. Kukliński, K. Pawłowska (red.), Innowacja – Edukacja – Rozwój Regionalny (Innovation 
– Education – Regional Development), Wyd. WSB-NLU – BKKK Nowy Sącz 1998. Książka: A. Ku-
kliński, K. Pawłowska (red.), Kreowanie obrazu Polski w świecie, Nowy Sącz 1999.

3,4. Konferencja: „Towards a new creative and innovative Europe” 30.11.2006-02.12.2006; Warszawa; 
Konferencja: „The Future of European Regions”, Warszawa 31.05-02.06.2007.

5. Konferencja regionalna: „Miejsce Małopolski wśród regionów UE w perspektywie pierwszej poło-
wy XXI wieku”, Nowy Sącz 2.12.2005.

6,7. Konferencja: „Kreatywna i innowacyjna Europa wobec wyzwań XXI wieku”, Kraków 5-6.06.2008; 
Konferencja: „Polska wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku”, Kraków 18-19.06.2009. 

8. Książka: A. Kukliński, K. Pawłowski (red.), Futurology – The Challenges of the XXI Century, Wyższa 
Szkoła Biznesu National-Louis University, Nowy Sącz: 

 Tom I: Europe – The Global Challenges, pod. red. A. Kuklińskiego i K. Pawłowskiego, Nowy Sącz 
2005,

 Tom II: Europe – The Strategic Choices, pod. red. A. Kuklińskiego i K. Pawłowskiego, Nowy Sącz 
2005,

 Tom III: Europe – Refl ctions On Social Capital, Innovation and Regional Development: The Ostuni Con-
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sensus, pod. red. M. Landabaso, A. Kuklińskiego, C. Román, Nowy Sącz 2007,
 Tom IV: Futurology – The Challenges Of The XXI Century, pod. red. A. Kuklińskiego i K. Pawłow-

skiego, Nowy Sącz 2008,
 Tom V: Towards a New Creative and Innovative Europe, pod. red. A. Kuklińskiego, C. Lusińskiego, 

K. Pawłowskiego, Nowy Sącz 2007.
 Książka: A. Kukliński, K. Pawłowski (red.), Przyszłość Europy – wyzwania globalne – wybory strate-

giczne, Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University, Nowy Sącz 2005.
 Książka: A. Kukliński, K. Pawłowski, J. Woźniak (red.), Kreatywna i innowacyjna Europa wobec wy-

zwań XXI wieku, Wyd. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2009.
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Politechnika Wrocławska

Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki

Regiony dla przyszłych pokoleń

Wprowadzenie

Nasze możliwości wglądu w dalszą przyszłość są i pozostaną ograniczone, 
z powodu niedającego się uniknąć rozmycia w postrzeganiu rzeczywistości. 
Stąd próby rozpoznania przyszłości niosą ze sobą dobrze znane ryzyka. Nie 
idzie o to, że rozmĳ anie się głoszonych oczekiwań z rozwojem sytuacji po-
woduje dyskomfort i nadszarpuje autorytet. Ten dyskomfort jest szybko ła-
godzony przez wyjątkowo dziś krótką pamięć opinii publicznej. Istota szkód 
związanych z błędnym rozpoznaniem przyszłości polega na wpuszczeniu 
zasobów społeczeństwa w kanał realizacji absurdalnych, choć z perspektywy 
inicjatorów pożytecznych i świetlanych, wizji przyszłości. Słowo „kanał” ma 
się tu kojarzyć zarówno ze „skupieniem w jeden nurt” jak i ze slangowym 
„skazaniem na zatratę”. W latach powojennych wyróżniły się zwłaszcza na-
cjonalizacja, industrializacja i globalizacja. Było też sporo innych, mniej lub 
bardziej motywowanych dobrymi intencjami, mniejszych i większych, ale za-
wsze gwałtownych i realizowanych z totalistycznym zapałem przedsięwzięć.
Świadomość zagrożeń, wynikających z futurystycznie motywowanego ak-

tywizmu, nie usprawiedliwia odwracania się od przyszłości. Nie mniej po-
ważne są ryzyka związane z powstrzymywaniem się od działania, gdy spię-
trzają się zagrożenia społeczne i ekonomiczne. Istnieje cała fi lozofi a biernego 
optymizmu, polegająca na cierpliwym przeczekiwaniu, aż sprawy same się 
ułożą. Uwiarygodnia ją to tylko, że ci, którym nie udało się przeżyć ciężkich 
czasów, nie mogą przemówić. Katastrofy, w które obfi tował XX wiek, powin-
ny stanowić lekcję, że społeczeństwa muszą stawiać czoła problemom, jak 
tyko zaczynają one narastać, oraz że do problemów należy mieć podejście 
eksperymentalne, a nie dogmatyczne. Idzie o to, aby lekarstwo zastosowane 
nie było gorsze od choroby, a w tym celu powinno być najpierw przetestowa-
ne w możliwie ograniczonej skali. Lekcje te nie zostały jednak przyswojone. 
Współczesne społeczeństwa Zachodu, wychowane w oparach mistyki legali-
styczno-proceduralnej, utraciły elastyczność konieczną do sprostania sytu-
acjom kryzysowym. Są podstawy by sądzić, że gdy przyjdzie odbudowywać 
tę elastyczności, istotna rola przypadnie społecznościom regionalnym. 
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Zaglądanie w przyszłość regionów w perspektywie pokolenia to bardzo 
ambitne przedsięwzięcie. W ciągu około trzydziestu lat nie tylko wygaśnie 
wiele bieżących trendów, ale też wiele tradycyjnych uwarunkowań rozwoju 
regionalnego straci na znaczeniu lub ulegnie przewartościowaniu. Mimo to, 
Kukliński ma rację twierdząc, że takie ćwiczenia wyobraźni i intelektu są 
niezbędne1 – choćby tylko po to, aby oglądać rzeczywistość bardziej cało-
ściowo oraz odciążyć nasze myślenie od uwikłania w obecne spory i związa-
ne z nimi osobiste interesy.

Przyszłości nie da się przewidzieć, ale można próbować się przygotowywać 
do stawiania czoła przyszłym wyzwaniom. Ten postulat prowadzi do koncep-
cji „regionów gotowych na przyszłość”2. Regiony są mniejsze niż państwa, ale 
pod wielu względami operacyjnie je przypominają. Stąd, w znacznej liczbie 
obszarów funkcjonalnych, odpowiednio uprawnione regiony mogą służyć jako 
poligony do testowania innowacyjnych idei, jak również odgrywać wiodącą 
rolę we wdrażaniu tych, które się sprawdzają. Historia zdaje się potwierdzać 
prawidłowość, że to regiony i związane z nimi zasoby kapitału społecznego 
stanowią właściwe ramy funkcjonowania kreatywnych kultur. Wiele wskazuje, 
że w nadchodzących dekadach wpływ technologii informacyjnych i komuni-
kacyjnych zmniejszy zasadniczo znaczenie administracyjnych funkcji regio-
nów. W takiej sytuacji miękkie czynniki kulturowe mogą stać się zasadniczym 
czynnikiem przesądzającym o dalszym istnieniu regionów.

Rozważanie odleglejszej przyszłości nie ma sensu w kontekście innym niż 
pomyślność naszych potomków, potomków w sensie bądź biologicznym, bądź 
kulturowym, niosących w przyszłość nasze geny lub nasze idee. Społeczeń-
stwa, które przeoczą ten aspekt bytu, odchodzą w niebyt. Dla Europejczy-
ków podzielających taki punkt widzenia, obecna sytuacja jest dramatyczna. 
Podobnie dla ludzi o temperamencie ekologów, dla których cenna jest każda 
zakorzeniona w środowisku forma życia. Fascynująca cywilizacja, która sto 
pokoleń temu narodziła się we wschodniej części basenu Morza Śródziemne-
go, zasługuje na kontynuację. Jej głównym problemem jest utrata witalności, 
mierzona najdobitniej liczbą młodych, którzy myślą tylko o własnym zado-
woleniu i liczbą starych, którzy myślą tylko o tym, jak zdążyć wydać wszyst-
ko przed śmiercią – byle nie za wcześnie. Odzyskanie witalności wymagać 

1. A. Kukliński, Global development in secular perspective. The experiences and prospects of the years 1950-
2050. Global catastrophe versus global renaissance, in: A. Kukliński, B. Skuza (eds), Turning points in the 
transformation of the global scene, Warsaw 2006.

2. R. Galar, Dolny Śląsk regionem gotowym na przyszłość w perspektywie 2020-2050, w: P. Jakubowska, 
A. Kukliński, P. Żuber, Problematyka przyszłości regionów. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, Mini-
sterstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
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będzie zmiany o charakterze renesansowym3. Wiele wskazuje na to, że i ten 
proces rozegra się w dużej mierze na płaszczyźnie regionalnej.

W perspektywie trzydziestu lat czołowi dziś uczestnicy gry o władzę, wpły-
wy i pieniądze w większości zejdą już ze sceny. Pozostaną tylko konsekwencje 
ich działań, za które będą wychwalani bądź przeklinani. To jest post-Keyne-
sowska perspektywa, w której nasze wygody nic już nie znaczą. W tej perspek-
tywie zabiegi muszą się ogniskować na edukacji następców, zapewnieniu im 
zadbanego dziedzictwa i pozostawieniu wystarczającej liczby opcji, aby mogli 
kształtować swoją przyszłość wedle wymogów swoich czasów. 

Rozwĳ ający się dziś kryzys zaprzecza hipotezie końca historii. Przyszłość, 
która miała być „taka jak teraz, tylko bardziej”, nie jest już możliwa. Obserwu-
jemy zmiany, które jeszcze kilkanaście miesięcy temu należały do politycznej 
i ekonomicznej fantastyki. Kończy się długi prosty odcinek drogi rozwoju, na 
którym rozgrywały się pościgi modernizacyjne. Świat wchodzi w ostry wiraż 
i otwierają się nowe perspektywy. Brak skupienia i brak refl eksu u kierowców 
grożą katastrofą. 

Niniejszy wypowiedź nawiązuje bezpośrednio do problematyki i metodo-
logii projektu „Polonia Quo Vadis?”4. Przyjmuje się perspektywę poznawczą 
zakładającą stawianie otwartych pytań o charakterze holistycznym, ramy 
czasowe obejmujące cykl pokoleniowy i spojrzenie na Polskę (a również na 
Unię Europejską) jako na byt, który opiera swój rozwój na systemie samo-
rządnych regionów. W całej rozciągłości podzielany jest pogląd Antoniego 
Kuklińskiego, że: tego rodzaju pytania holistyczne są wyzwaniem dla naszej wiedzy 
i wyobraźni, aby zrozumieć układ integracji wymiaru aksjologicznego, duchowego 
i materialnego, które wspólnie tworzą diagnostyczne i prospektywne oblicza Polski. 
Podobnie podzielane są opinie, że świat, Unia i Polska znalazły się u pro-
gu bardzo poważnych zmian jakościowych, a kluczowe dla przyszłości Polski 
jest szybkie przestawienie jej z trajektorii imitacyjnej na innowacyjną. Uznaje 
się, że nie dysponujemy i nie będziemy dysponować wiedzą, która umożliwiaj 
projektowanie przyszłości ab ovo. Zarządzanie przyszłością pozostaje sztuką, 
która musi bazować na krytycznej analizie doświadczeń przeszłości, interpre-
towaniu tradycji w kategoriach tacit knowledge, szacunku dla faktów, sceptycz-
nym traktowaniu mód intelektualnych. Szczególnie ważne jest rozpoznanie 
uwarunkowań kulturowych kreatywności i odtwarzanie tych uwarunkowań 
w kontekście regionalnym. 

3. Przez renesans rozumiem zaszczepienie na ciele współczesnego społeczeństwa żywotnych, choć zapo-
mnianych lub lekceważonych wartości epoki poprzedniej. Tak właśnie średniowiecze przyswoiło sobie 
idee starożytnych, otwierając drogę do rewolucji naukowej i technicznej.

4. A. Kukliński, Rola Projektu Polonia Quo Vadis? w rozwoju Programu Regio Futures, w: Opracowanie 
dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa, marzec 2009 r.
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Niniejsza wypowiedź jest znacznie poszerzoną i zaktualizowaną wersją 
wcześniejszego tekstu w języku angielskim5. Część pierwsza wskazuje na 
symptomy niestabilności teraźniejszości oraz na potrzebę wypracowania kul-
tury myślenia o przyszłości ukierunkowanej na interesy wstępujących pokoleń. 
Część druga wypowiada się na temat metodologii zajmowania się przyszło-
ścią. Część zastanawia się nad ewolucją paradygmatów rozwoju regionalnego. 
Część czwarta sugeruje zastosowanie inteligencji adaptacyjnej w zarządzaniu 
regionami. 

Niestabilność teraźniejszości

Przypisywana Fukuyamie idea końca historii należy do powracających złu-
dzeń ludzkości. Towarzyszy ono okresom prosperity i momentom triumfali-
zmu. Miło jest uznać, że choć nasi poprzednicy musieli się szamotać z histo-
rią, ignorancją i niemocą, to nasze akurat pokolenie osiągnęło najwyższą fazę 
rozwoju i od tej pory zawsze już będzie tak samo, tylko pełniej i wygodniej. 
Takim poczuciem ładu ostatecznego, jakie zapanowało w USA po upadku 
ZSRR, napawano się w swoim czasie w Imperium Cezarów, Pierwszej Rze-
czypospolitej, Trzecim Rzymie, Europie po Kongresie Wiedeńskim i po Ma-
astricht. Urojenia, że jest świetnie, a może być tylko lepiej, prowadziły zwykle 
do samozadowolenia, utraty czujności i zaniku umiejętności adaptacyjnych, 
co nieuchronnie ściągało kłopoty. W bogatych społeczeństwa Zachodu stan 
taki utrzymywał się przez ostatnie dwa pokolenia i kłopoty są już wyraźnie 
rozpoznawalne.

Katastrofalne zmiany środowiskowe

Na pierwszym miejscu listy zagrożeń są dziś katastrofalne zmiany klima-
tyczne. Ciągle nie wiadomo, czy są realne, a jeśli tak, to kiedy wystąpią. Wia-
domo już jednak, że jeśli do nich dojdzie, to mogą być bardzo szybkie. Z mo-
deli wynika, że zasadnicza przebudowa klimatu może się dokonać w ciągu 
kilku lat od momentu, kiedy proces stanie się już niewątpliwy. Scenariusze 
kryzysu były wielokrotnie opisywane. Wiele miejskich i rolniczych terenów 
przestaje nadawać się do zamieszkania, gwałtownym migracjom towarzy-
szy załamanie systemów transportu, braki żywności i energii, ekonomiczne 
i wojskowe konfl ikty. Próby opanowania narastającego chaosu doprowadzają 
do powstania światowej dyktatury, wypowiedzenia praw obywatelskich i glo-
5. R. Galar, Thinking about regions for the next generation, in: P. Jakubowska, A. Kukliński, P. Żuber 

(eds), The Future of Regions in the Perspective of Global Change, Ministry of Regional Development, 
Warsaw 2008.
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balnej gospodarki wojennej, która zastępuje gospodarkę konsumpcyjną – to 
wersja optymistyczna. Jeśli nawet katastrofi czny scenariusz klimatyczny się 
nie zrealizuje, to i tak skutki rabunkowej eksploatacji zasobów, zaśmiecenia 
planety odpadami i redukcji bioróżnorodności mogą być same w sobie dosta-
tecznie poważne.

Globalny kryzys fi nansowy

Ostatnie lata widziały wiele ryzykownych prób stworzenia gospodarki ryn-
kowej pozbawionej ryzyka. Banki przekształciły się w specyfi czne twierdze 
państwa opiekuńczego, w których straty pokrywane są z pieniędzy podatni-
ków. Inwestorzy fi nansowi wszelkiej maści zapomnieli o cnocie roztropności, 
ignorując znaną radę Warrena Buffeta unikania interesów, których się nie 
rozumie (jak się zdaje, w 2009 roku, trudności ze zrozumieniem przerosły 
możliwości samego Buffeta). Inwestowanie stało się grą formalną, bazującą 
na szumach notowań giełdowych i przyczyniającą się do wzrostu tych szu-
mów. W wyniku wprowadzenia nowych instrumentów zarządzania ryzykiem 
nieprzejrzystość systemu fi nansowego stała się porażająca, a matematyka fi -
nansowa stała się najlepiej opłacaną profesją w USA. Dysproporcja między 
ilością pieniądza i dóbr jest niepojęta, a zawirowania wokół dolara odsłania-
ją otchłanie niekompetencji makroekonomistów. Choć nie wiadomo co się 
dzieje, większość świata czeka na powrót do normalności. Jednakże próby 
rozegrania kolejnej rundy ekonomicznego pokera, bez sprawdzenia tego co 
jest w kartach, mogą jedynie odsunąć dzień sądu, zwiększając jednocześnie 
nieuniknione koszty powrotu do realności. Jeszcze na początku 2008 roku 
opinie takie wywoływały bardzo sceptyczne reakcje. 

Zmierzch Zachodu

W ostatnich dekadach Chiny i Indie, choć wciąż ubogie w kategoriach PKB 
na głowę ludności, szybko pokonują drogę od śmieszności do potęgi. Kolej-
ne sukcesy pomagają otrząsnąć się z postkolonialnej traumy, odzyskać wiarę 
we własne możliwości i przymierzać się do odzyskania właściwego miejsca 
w gronie czołowych graczy globalnych. Podąża za nimi szereg mniejszych 
krajów, które z narastającym poczuciem racji aspirują do bardziej uczciwego 
udziału w globalnym torcie zasobów naturalnych. Wywołuje to silne presje 
na rynkach surowcowych, które rozwĳ ający się kryzys fi nansowy zaledwie 
maskuje. Zachodni pomysł by lokować za granicą ciężkie i kłopotliwe zajęcia, 
a żyć z marketingu i własności intelektualnej, może nie wypalić. Opierał się 
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on na tradycyjnej przewadze innowacyjnej Zachodu, która ostatnio okazuje 
się iluzoryczna. Bogate społeczeństwa uzależniły się już od tanich azjatyc-
kich produktów, mają za to trudności z wypracowaniem konkurencyjnej od-
powiedzi. Jeśli ta sytuacja się utrwali, to ich standard życia będzie ewoluował 
– od ekskluzywnego do przeciętnego. Może to być sprawiedliwe i politycznie 
poprawne, ale nie spotka się zapewne z entuzjazmem, a być może wywoła 
ripostę. Chiny uczestniczą w globalizacyjnej grze zgodnie z obecnymi re-
gułami Zachodu – idzie im dobrze i odbudowują swoją historyczną pozycję. 
Czy będą dalej trzymać się tych reguł kiedy zwyciężą? 

Wypalenie innowacyjne

Kraje Zachodu od stuleci utrzymywały przewagę innowacyjną nad resztą 
świata. Był to zasadniczy powód dla którego Europie i jej klonom udało się 
osiągnąć globalną dominację. Dziś ta przewaga odchodzi do przeszłości. Nie 
dlatego, że inne kultury rozwinęły podobne zdolności, ale dlatego, że kre-
atywność Zachodu uległa załamaniu. Od dłuższego już czasu maleje liczba 
innowacji przełomowych, zdolnych odmieniać postać świata i kreować nowe 
działy gospodarki6. Ostatnia wielka fala innowacyjna, zainicjowana stworze-
niem tranzystora i kulminująca w technologiach informacyjnych, wyraźnie 
traci impet rozpływając się w pianie gadżetów. Sztandarowe projekty innowa-
cyjne drugiej połowy XX wieku, związane z energią termojądrową, podbojem 
kosmosu, sztuczną inteligencją i genetycznymi technologiami medycznymi, 
zawiodły lub rozczarowały. Przyczyn można się doszukiwać w działaniach 
reorganizujących wysiłek innowacyjny społeczeństw według najlepszych 
wzorców korporacyjnych. Bez świadomości tego co czynią, zniszczyły one 
kulturowe podglebie kreatywności7. Jeśli innowacyjny impas się utrzyma, 
trzeba będzie zapomnieć o gospodarce wzrostu i wrócić do bardziej sier-
miężnych praktyk gospodarki równowagi. 

Desperacja przegrywających 

Globalizacja zmusza wszystkich do uczestniczenia w globalnej grze ekono-
micznej, choć dla wielu ludzi, żyjących poza kulturą konsumencką, jej reguły 

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

7. R. Galar, Bariery pojęciowe na drodze europejskiej kreatywności, w: A. Kukliński, K. Pawłowski (red.), 
Przyszłość Europy – wyzwania globalne – wybory strategiczne, Rewasz, 2006.
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są głęboko obce. Chcą czy nie chcą, oni również muszą grać w tę grę i pono-
sić jej konsekwencje. Ponieważ gra jest wszechogarniająca, a oni się na niej 
nie znają, mogą łatwo stać się totalnymi przegranymi. W takiej fazie gry, gdy 
zwycięzca bierze już wszystko, łatwo o desperację. Ofi ary skłonne są odrzu-
cać reguły konwencjonalnej gry transakcyjnej i wybierać fi zyczną walkę na 
śmierć i życie. W takich konfl iktach desperaci nie są bez szans, zwłaszcza 
jeśli gotowi są umrzeć dla sprawy. Współczesne środki rażenia są łatwo do-
stępne i proste w użyciu, a Internet przydaje się również terrorystom. Z kolei 
kultury konsumenckie nie są gotowe ani do umierania za cokolwiek, ani też 
psychiczne zdolne do nieograniczonej eksterminacji przeciwnika. Ta różnica 
postaw, w sytuacji gdy nie chce się lub nie może zrezygnować z globalnej 
ekspansji, stanowi źródło wielkiej niestabilności.

Odrzucenie modelu indywidualistycznego sukcesu 

Wbrew dość powszechnie ugruntowanym mitom, selekcja naturalna działa 
raczej przez współczynniki reprodukcji niż przez eksterminację wewnątrzga-
tunkową. Ewolucyjnymi przegranymi są ci, którzy nie przekażą swoich cech 
następnej generacji. Dominująca dziś, egoistyczna generacja postarzałych 
rewolucjonistów 1968 roku, którzy sukces indywidualny uczynili swoim mot-
tem życiowym, zaczęła już odchodzić. Wspomniany mechanizm selekcyjny 
wycina geny sukcesu. W następnej generacji wzrośnie zapewne odsetek tych, 
których rodzice – biologiczni i duchowi – woleli rodzinę i współpracę od ka-
riery i konkurencji. Obarczeni koniecznością płacenia za ekscesy poprzedni-
ków będą mieć silną motywację, aby optować za bardziej odpowiedzialnymi 
i oszczędnymi stylami życia. Zwiększy to szansę na wypracowanie bardziej 
zrównoważonego modelu współżycia narodów w skali globalnej. 

Awaria europejskiego homeostatu

Unia Europejska znana jest z umiejętności do wygładzania raczej, niż roz-
wiązywania problemów. Kupowanie spokoju w zamian za przywileje prowa-
dzi do zwiększania kosztów utrzymania europejskiego systemu zapewniania 
komfortu z jednej strony i do rosnącej nieporadności obywateli Unii z dru-
giej. Następuje akumulacja stresów, których samo rozpoznanie szwankuje ze 
względu na polityczną poprawność i biurokratyczną złożoność. W sytuacji 
spiętrzenia roszczeń nie można wykluczyć możliwości poważnego kryzysu 
instytucjonalnego. Można mieć nadzieję, że doprowadzi on do bardziej sub-
sydiarnej Unii, zbudowanej z bardziej samodzielnych komponentów.
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Można zauważyć, że w końcu pierwszej dekady XXI wieku teraźniejszość 
Zachodu nie wygląda stabilnie. Destabilizacja przyniesie z sobą wielkie 
zmiany w życiu ludzi i priorytetach społeczeństw. Silne i kreatywne regiony 
mogą odegrać znaczącą i pozytywną rolę w ograniczaniu zasięgu kryzysów, 
zmniejszeniu ich konsekwencji i odnajdywaniu nowej równowagi. Wymaga 
to jednak polityki, która nie rezygnując z partycypacji w dobrodziejstwach 
globalizacji, zapewni regionom utrzymanie podmiotowości i elementarnej 
samosterowności.

Potencjał konfl iktu pokoleń

Pod wielu względami współcześni spadkobiercy cywilizacji chrześcĳ ańskiej 
tworzą najbardziej interesowne i małostkowe społeczeństwa w historii. Przy-
czyn można upatrywać w bezprecedensowej i otępiającej obfi tości, wynikłej 
po części z oddziedziczonej geopolitycznej dominacji, a po części z oddzie-
dziczonej innowacyjnej gospodarki. Do arogancji dziedziców doszła pogarda 
dla tradycji, uosabianej przez starsze generacje, która nie potrafi ła zapobiec 
Wielkiej Wojnie i nie była w stanie docenić popkultury. Nie sposób też prze-
cenić negatywnego wpływu spolegliwych instytucji państwa opiekuńczego, 
strywializowanej edukacji, polityków licytujących się w schlebianiu kapry-
som masowego elektoratu i uporczywego prania mózgów przez maszynerię 
marketingową. Bardzo wielu ludzi udało się przekonać, że chciwość i popęd 
do uzyskania osobistej satysfakcji są wystarczającymi warunkami postępu 
i harmonii społecznej.

Początki tego ześlizgu kulturowego wyglądały niewinnie, a nawet odświe-
żająco. Chodziło przecież o odrzucenie więzów, pokonanie barier i budowę 
szczęścia na Ziemi. Zamożność oraz inercja społecznej tkanki i instytucji 
przez całe dekady maskowały głębokie konsekwencje tej transformacji. Do-
piero teraz zaczynają one docierać do świadomości publicznej. Rachunki za 
niepohamowaną rozrzutność i beztroską nieodpowiedzialność piętrzą się 
wokół w postaci problemów społecznych, środowiskowych i energetycznych. 
Postawiona na głowie piramida iluzji ekonomicznych, obiecująca wszystkim 
niepowstrzymany wzrost dobrobytu, rozsypuje się pod własnym ciężarem. 
Złożoność globalnych stosunków wyklucza z gry zdrowy rozsądek. Wywo-
dzący się z bezstresowych szkół eksperci zawodzą na całej linii i sami sta-
nowią dużą część problemów, które próbują rozwiązać. Jednocześnie okazu-
je się, że zasoby społecznych kapitałów rzetelności, solidarności i zaufania 
– z których w razie kryzysów fi nansuje się naprawę stosunków – są bliskie 
wyczerpania. Naturalne środowiska kulturowe, które te kapitały wytwarzały 
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i akumulowały, zostały zdewastowane. Tego wymagała budowa infrastruktu-
ry proceduralnej oraz autostrad karierowych i biznesowych. 

Pokolenie rewolucji obyczajowej końca lat sześćdziesiątych, słynnych ba-
by-boomers, nadużyło idei państwa prawa, przyznając sobie uprawnienia 
w skali wykluczającej możliwość harmonĳ nego i trwałego rozwoju. Są one 
tak wielkie, że objęcie nimi wstępującego pokolenia spowodowałoby szybkie 
bankructwo systemu socjalnego. Trwają więc manipulacje prawem, aby ogra-
niczyć przywileje wstępującej generacji. Podtrzymuje się zarazem złudzenie, 
że nawet pozbawieni uprawnień młodzi zechcą ciężko pracować na sfi nan-
sowanie uprawnień starych. A fantazyjne schematy fi nansowania emerytur 
z inwestowania składek rozsypują się jak domki z kart na naszych oczach. Po-
tencjał wielkiego konfl iktu pokoleń, konfl iktu wykraczającego poza kwestie 
wizerunkowe, jest ogromny. Sztywna koncepcja praw nabytych nie zostawia 
właściwie miejsca na dostosowujące do realiów ograniczenia raz przyzna-
nych przywilejów. Sprzeczności tego typu często prowadziły do wojny lub 
rewolucji. Dziś „postęp” w kwestiach bioetyki otwiera nową furtkę. Uchwa-
lenie wyczerpującego pakietu „rekomendacji eutanazyjnych” znalazło się już 
w zasięgu możliwości obecnej doktryny prawnej.

Perspektywa jednopokoleniowa i nowoczesność

Studenci pytani o wizje własnej przyszłości za 20 do 30 lat dokonują zwy-
kle projekcji bieżących trendów z odchyleniem w stronę więcej, lepiej, taniej, 
wygodniej. W praktyce, jednopokoleniowy rozziew między oczekiwaniami 
i spełnieniami może być zarówno dramatyczny jak i rozczarowujący. Histo-
ria XX wieku dostarcza wielu interesujących przykładów. 

Czy mieszkańcy spokojnej, dostatniej i bezpiecznej • Europa Felix, która, jak 
teraz już wiemy, istniała u początków XX wieku, mogli przewidzieć chaos, 
biedę i niepewność, które nawiedziły kontynent w czasie Wielkiego Kry-
zysu – nie mówiąc już o Pierwszej Wojnie Światowej, upadku cesarstw, 
odrodzeniu się dawno zapomnianych państw i komunistycznej rewolucji, 
które nastąpiły w międzyczasie?
Czy w optymistycznej atmosferze swingujących lat dwudziestych można • 
się było spodziewać, że dobrobyt nagle się załamie, a spośród zdumiewa-
jącego postępu technologicznego i socjalnego powstanie dwugłowa hydra 
totalitaryzmu, która dopuści się najdzikszych okrucieństw w historii? 
Czy entuzjaści postępu z przełomu lat 1960/70 mogli sobie wyobrazić, że • 
czterdzieści lat później nie będzie jeszcze bazy na Księżycu, elektrowni 
termonuklearnych i automatycznego tłumaczenia? Czy mogli przewidzieć, 
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że rak będzie wciąż zbierał swoje żniwo, a rosnąca przeciętna długość życia 
ustabilizuje się w okolicy 80 lat? 
Czy wśród panujących w latach siedemdziesiątych obaw przed nieuchron-• 
ną eksplozją populacyjną można było oczekiwać, że proces gwałtownie wy-
hamuje? Że jedno pokolenie później społeczeństwa, które przyjęły model 
indywidualnego sukcesu, staną w obliczu reprodukcyjnej zapaści, powodu-
jącej wymieranie rdzennych populacji i napływ migrantów? A co z tymi, 
którzy w latach trzydziestych tak się przejęli nadciągającym brakiem prze-
strzeni życiowej, że wpędzili świat w wojnę?
Czy w latach siedemdziesiątych, kiedy zalążki komputerów osobistych • 
i Internetu były już dobrze rozwinięte, ktoś jeszcze, poza Stanisławem Le-
mem8, był w stanie przewidzieć realny wpływ informacyjnej wirtualizacji 
na życie codzienne? 
Czy w początkach lat osiemdziesiątych ludzie porażeni potęgą i agresyw-• 
nością militarną Związku Radzieckiego i rozbawieni żałosnym stanem 
chińskiej gospodarki mogli przewidzieć, że dwadzieścia lat później Zwią-
zek Radziecki będzie już głównie złym wspomnieniem, zaś Chiny będą 
głównym konkurentem USA w dążeniu do globalnej dominacji?
Takich doświadczeń nie należy lekceważyć, warto natomiast wyciągać 

z nich wnioski. Nie ma żadnych poważnych argumentów na rzecz tezy, że 
u końca pierwszej dekady XXI wieku jesteśmy w lepszej formie poznawczej, 
niż byli sto lat temu nasi przodkowie. Wprost przeciwnie, rozwĳ ający się 
kryzys można spokojnie dopisać do powyższej listy zaskoczeń. Mimo to, za-
równo współcześni przywódcy, jak i szeroka opinia publiczna nie przejawiają 
skłonności do wykorzystywania lekcji historii. 

Niechęć do korzystania z doświadczeń historii, w myśleniu o tym co może 
się wydarzyć, zdaje się wyrastać z samej koncepcji nowoczesności9. Lekce-
waży ona zarówno przeszłość, jak i przyszłość. Przeszłość jest w oczywisty 
sposób nieważna, jako odległa od obecnych wygód, obyczajów i pasji. Moder-
nistyczna umysłowość, z postmodernistycznymi przystawkami, nie oczeku-
je też niczego ważnego od przyszłości. Przyszłość ma po prostu dostarczyć 
więcej tego samego, czy to będą pensje, emerytury, zasiłki, rozrywka, sklepy, 
podróże, Internet czy zdrowie. Mało kto oczekuje wojen i epidemii. Nieliczni 
już tylko wyglądają nowych przekształcających życie odkryć i wynalazków, 
od których jeszcze niedawno tak się roiło. Entuzjazm, który powitał deklara-

8. S. Lem, Summa Technologiae, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1963.

9. R. Galar, Mit nowoczesności jako pomost między mitem postępu i mitem złotego wieku, w: Materiały Kon-
ferencji Nowożytne przekształcenia mitów w perspektywie współczesnej duchowości, Uniwersytet Jagiel-
loński, Kraków 2008, (w druku).



Regiony dla przyszłych pokoleń

275

cję Fukuyamy o końcu historii, dobrze oddaje głębię naiwności wypełniającą 
nowoczesne umysły. Ta naiwność może być najniebezpieczniejszą z konse-
kwencji państwa dobrobytu, państwa, które chroni obywateli nie tylko przed 
skutkami niezawinionych nieszczęść i ułomności, ale też przed skutkami 
ich własnych szaleństw i nieodpowiedzialności. Prowadzi to do dezaktywa-
cji procesów uczenia się na błędach, które są przecież podstawą zachowań 
inteligentnych. 

Panuje dziś mit, że nowoczesne jest lepsze dlatego po prostu, że jest nowe. 
Ponowoczesne, jako jeszcze nowsze, musi być oczywiście jeszcze lepsze. Żad-
ne kryteria kwalifi kacji, żadne oceny bazujące na wartościach nie powinny 
przeszkadzać napływowi nowości. Oczekiwane nowości nie mają bynajmniej 
charakteru przełomowego. Wygląda się raczej nowego „dizajnu” z dorzuco-
nym odtwarzaczem MP3. Nawet wielkie korporacje działające w domenie naj-
nowszych technologii, które same swoje istnienie zawdzięczają względnie nie-
dawnym radykalnym innowacjom, nie tęsknią za kolejnymi przełomami. Żyją 
raczej w strachu, że może pojawić się jakaś „dysruptywna” innowacja, która 
zdewaluuje ich z trudem zdobytą i intelektualnie zastrzeżoną przewagę kon-
kurencyjną. Od pewnego czasu również światowej sławy uczeni przychylają 
się chętnie do poglądu, że zasadnicza konstrukcja rzeczywistości została już 
teoretycznie rozpoznana i pozostało jedynie rozpracowanie mniej istotnych 
szczegółów10 (co przypomina zabawnie stan świadomości fi zyków pod koniec 
XIX wieku). W przestrzeni medialnej nawet atak na World Trade Center zo-
stał szybko zdegradowany do statusu tragicznego incydentu, a wywołany nim 
konfl ikt sprowadzony do stereotypów wojny w Wietnamie. Żyjemy – a przy-
najmniej do niedawna żyliśmy – w bardzo zadowolonej z siebie współcze-
sności, tak przenikliwie scharakteryzowanej przez Ortegę y Gasseta11. Nie 
żywi ona żadnej wdzięczności wobec przeszłości, która stworzyła fundamenty 
nowoczesnych komfortów, którymi tak się napawamy. Nie żywi też żadnego 
respektu wobec przyszłości, która te komforty może powiększyć bądź unice-
stwić. Egzaltacja wypływająca z możliwości surfowania po Internecie rodzi 
pewność siebie graniczącą ze śmiesznością. Jakby używanie Internetu wyma-
gało większych umiejętności niż telefonowanie w latach trzydziestych… 
Życie nowoczesnych różni się od typowych sposobów egzystencji. Społecz-

ności ludzkie były zwykle tradycyjne. Zanurzone w aurze mitycznego Zło-
tego Wieku i odwołujące do przeszłości w poszukiwaniu właściwych norm 
i wzorców postępowania. Bywały też społeczeństwa postępowe, wychylone 

10. J. Horgan, Koniec nauki, czyli o granicach wiedzy u schyłku ery naukowej, Pruszyński i S-ka, 1999.

11. J. Ortega y Gasset, Bunt Mas, Muza SA, 2004.
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do przyszłości i zdominowane przez mit postępu i przekonane, że współcze-
sność jest niczym wobec tego, co wkrótce nastąpi. Ostentacyjna obojętność 
współczesnych wobec doświadczeń historii i wyzwań przyszłości może być 
symptomem fazy przejściowej, fazy w której ludzkość po wyjątkowo długim 
okresie postępu i waha się na progu kolejnego okresu zastoju. Obserwowane 
w wielu dziedzinach odradzanie się tradycjonalizmu zdaje się potwierdzać 
tę tezę. Problem naturalnie nie polega na tym, czy przejście od postępu do 
zastoju jest dobre czy złe. Problem tkwi w tym, że do takiego przejścia nie 
jesteśmy przygotowani, i to nie tylko mentalnie. Technologie środowiskowe, 
które mogłyby zapewnić przedłużone trwanie obecnego modelu życia, nie za-
istniały, choć je obiecywano. 

Absurdalność nowoczesnego, abstrahującego od przyszłości podejścia do rze-
czywistości jest dość oczywista dla każdego, kto zechce się nad tym zasta-
nowić. Z drugiej strony, czy istnieje możliwość inteligentnego rozpoznania 
przyszłych wydarzeń w perspektywie choćby dekady, nawet gdyby to były 
zdarzenia na skalę procesów obserwowanych w XX wieku? 

Warsztat metodologiczny zarządzania przyszłością

Prognozowanie regularnej przyszłości

Z pozoru oczywistą receptą na radzenie sobie z przyszłością jest przewidywa-
nie tego, co może nastąpić i podejmowanie odpowiednich działań wyprzedza-
jących. Z retrospekcji wiemy, że gdyby udało się tak zapobiegać narastającym 
zagrożeniom, miałoby to wielkie znaczenie praktyczne (prewencyjna wojna 
Piłsudskiego). Przewidywania kasandryczne spotykają się jednak ze społecz-
nym odrzuceniem, wśród oskarżeń o sianie nieuzasadnionego pesymizmu. 
Znacznie łatwiej jest mobilizować społeczeństwa do przesłań pozytywnych 
i organizować się do przyśpieszania „konieczności historycznych” na jedynie 
słusznych kierunkach rozwoju. I znowu, retrospekcja podpowiada, że upa-
dek kwitnących społeczeństw i przepadek wielkich fortun miał swój początek 
w pogoni za naiwnymi mirażami przyszłości. Należały do nich misja białego 
człowieka, sprawiedliwość społeczna, wiodąca rola przemysłu ciężkiego (Huta 
Katowice), Nowa Ekonomia, wiecznie rosnące ceny nieruchomości itp. Pozo-
stawiając na uboczu użytek czyniony z prognoz, można jednak zapytać, ja-
kież to instrumenty mogą posłużyć do rozpoznawania przyszłości? Wypada 
przyznać, że kolekcja jest dość uboga, a użyteczność ograniczona – zwłaszcza 
w konfrontacji z oczekiwaniami. Można je z grubsza podzielić na narzędzia 
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woluntarystyczne i analityczne. Generalnie wiarygodność stosowanych metod 
jest tym mniejsza im większe są ich ambicje prognostyczne.

Woluntaryzm: pycha i potrzeba ostrożności

Zaspakajanie potrzeb. W ostatnich dekadach zwłaszcza szerzy się ten osobli-
wy, quasi-religĳ ny koncept natury jako bytu, którego istotą jest spełnianie po-
trzeb, w szczególności konsumenckich. Najczęściej wyrażane potrzeby wiążą 
się z bezpieczeństwem, komfortem, posiadaniem, przyjemnością i relaksem. 
Zakłada się milcząco, że wystarczy określić potrzebę, przeznaczyć odpo-
wiednie środki, wynająć odpowiednich specjalistów, a Natura odpowie po-
zytywnie. Warto przy tym zalegalizować poszczególne potrzeby jako upraw-
nienia. Rzeczywistość nie zawsze spełnia takie oczekiwania, ale przypisuje 
się to zwykle brakowi odpowiednich funduszy, niekompetencji ekspertów lub 
niedoskonałości procedur. Te techniczne przeszkody mało kogo zniechęcają 
do wyznaczania dalszych priorytetów. Umyka jakoś uwadze, że realny postęp 
wiązał się raczej z kreowaniem nowych, niż z zaspakajaniem już wyartyku-
łowanych potrzeb. Co prawda, działo się tak w przeszłości. W dzisiejszych 
czasach, jak wieść niesie, wiemy już jak obstalowywać innowacje. 

Nowe horyzonty. Bywa, że proste zaspakajanie potrzeb już nie wystarcza. 
Formułuje się cele bardziej ambitne, polegające na przekraczaniu granic ist-
niejących technologii. Poszukujemy czystej, niewyczerpalnej i taniej energii, 
chcemy zlikwidować efekt cieplarniany, potrzebujemy inżynierii genetycz-
nej, przydałaby się sztuczna inteligencja. Przedsięwzięcia takie przynoszą 
zwykle efekty typu „przy okazji”, na marginesie zasadniczego celu, którego 
nie udaje się osiągnąć (tak jak porcelanę wynaleziono przy okazji alchemii 
a tefl on przy okazji podboju kosmosu). I znowu fakt, że historyczne prze-
łomowe innowacje nie pojawiały się bynajmniej w wyniku zaplanowanych 
działań, ale nieoczekiwanie, nie wywołuje specjalnego wrażenia. Tak było 
kiedyś. W naszym kręgu kulturowym woluntaryzm rzadko zakreśla sobie 
nowe cele. Z reguły idzie o wizje typu modernizacyjnego, realizacja których 
sprawi, że i u nas pojawiają się wielbione atrybuty przodujących krajów. Zbyt 
często są to atrybuty wielkości na miarę wyobraźni nastolatka – supergadżet 
i impreza; np. autostrady i Euro 2012. 

Wizje eksperckie. Kręgi władzy korporacyjnej i politycznej generują stałe 
zapotrzebowanie na przepowiednie i prognozy, produkty debat eksperckich, 
procedur delfi ckich i ćwiczeń foresightowych (nowe nazwy pojawiają się, 
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w miarę jak stare ulegają dyskredytacji. Przyczyną tego zapotrzebowania jest 
nie tylko szczere zainteresowanie przyszłością, ale też przezorność. W razie 
niepowodzenia wygodnie jest wskazać, że podjęte decyzje uwzględniały do-
minujące opinie czołowych ekspertów. I w tym właśnie przywiązaniu do „do-
minujących opinii” można odnaleźć przyczynę wielu niepowodzeń. Rozmaite 
socjalne procedury uzgadniania przyszłości sprowadzają się w swej istocie do 
eliminowania poglądów marginalnych. Istotne zmiany zaś polegają na kre-
atywnej destrukcji. Anegdotyczna historia postępu jest pełna przekazów, jak 
outsiderom udawało się wykorzystać szanse niewidoczne dla ekspertów epoki 
(ostatnio dotyczyło to powstania branży komputerów personalnych i demon-
tażu systemu sowieckiego). Oczywiście, tego typu świadectwa mają niewielki 
wpływ na nowoczesne umysły. Dominuje wiara w człowieka świadomie kon-
trolującego swoje przeznaczenie. I mało kto wraca do tak jeszcze niedawno 
autorytatywnych, a dziś już co najwyżej zabawnych, przewidywań.

Kultura spektaklu. Gdy kręgi gospodarcze i polityczne poszukują wyważo-
nych prognoz, kolosalne zapotrzebowanie na prognozy sensacyjne przejawia-
ją media. Elokwentni eksperci ekscytują zadziwioną publiczność scenariu-
szami typu zgroza lub chwała, których stałym elementem jest przesłanie, że 
teraz wszystko będzie już po nowemu. Metodologiczną podstawą tych pro-
gnoz wydaje się przesłanie optymizmu bądź pesymizmu. Poglądy wyważone 
są nieciekawe. W badaniach Tetlock’a, odnoszących się do trafności prognoz 
politycznych, okazało się, że optymistom udawało się mieć rację w 15%, a pe-
symistom w 12% przypadków12. Trafniejsze okazałoby się przewidywanie, że 
sprawy pozostaną po staremu, gdyby nie asymetria konsekwencji popełnio-
nych pomyłek.

Analiza procesów: fakty i mity

Ekstrapolacja trendów. Ekstrapolacja trendów jest najbardziej unaukowioną 
metodą predykcji i w stabilnych sytuacjach okazuje się użyteczna przy po-
dejmowaniu pragmatycznych decyzji politycznych i komercyjnych. Nie do-
starcza niestety informacji, w jaki sposób trendy się pojawiają, jak się kończą 
i jakie nowe trendy mogą je zastąpić. Kłopoty z przewidywaniem przyszłości 
zaczynają się, gdy dotychczasowe trendy ulegają wysyceniu (telefony komór-
kowe), załamaniu (ceny nieruchomości) lub zderzają się z barierą niemoż-
ności (dochody z własności intelektualnej). Szczytową próbą wykorzystania 

12. P. E. Tetlock, Expert Political Judgment: How Good Is It? How Can We Know?, Princeton University 
Press, 2005.
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analizy trendów był model Forrester’a i Meadows’ów wskazujący na granice 
wzrostu opisany w Pierwszym Raporcie Klubu Rzymskiego13. Późniejsze 
próby bardziej szczegółowych prognoz wypadły mniej ciekawie. 

Makro-prawidłowości. Próby wydostania się poza horyzont przewidywalno-
ści trendów owocują teoriami wyższego rzędu, takimi jak skompromitowany 
już materializm historyczny lub wciąż popularne koncepcje cykli rozwojo-
wych i koniunkturalnych. Występowanie takich cykli chętnie się dokumen-
tuje, zwłaszcza w okresach kryzysowych. Wątpliwe jest jednak, czy te arbi-
tralnie kolekcjonowane dane reprezentują jakiś wewnętrzny, systematyczny 
mechanizm przyczynowy, którego obserwacje mogą dać asumpt do snucia 
prognoz. Równie dobrze mogą to być manifestacje procesów czysto loso-
wych, które ulegają nadinterpretacji w oparciu o krótkie, relatywnie do złożo-
ności modelu, serie danych.

Analiza opisowa. Klasyką gatunku jest Schumpeterowska kreatywna destruk-
cja14. Jej istotą wydaje się to, że postęp nie jest procesem przyrostowym, ale 
substytucyjnym. Zmiana, aby się zagnieździć musi usunąć coś, co było w tym 
miejscu wcześniej. Tak jak samochody wyparły powozy, a telewizja lektury. 
Nowsze podejścia akcentują nieliniowość procesów rozwoju przy pomocy po-
jęć takich jak punkty zwrotne15, zależność od ścieżki czy kreowanie ścieżki16. 
Kukliński postuluje ich szerokie stosowanie w badaniach multidyscyplinar-
nych nad szeroko rozumianymi trajektoriami rozwoju regionów17. Wydaje się, 
że tego typu holistyczne ujęcia mają znacznie większą wartość poznawczą niż 
wcześniej opisane podejścia. Niemniej ich siła leży bardziej w narracyjnej in-
terpretacji tego, co już się wydarzyło, niż w przewidywaniu tego, co się może 
wydarzyć. Można też powiedzieć, że opisują one przekonywująco kinematykę 
postępu, ale nie wyjaśniają jego dynamiki. Dostarczają języka do sensownej 
debaty, ale mechanizmy przyczynowe pozostają ukryte.

Prognostyka negatywna. Trudności w przewidywaniu postępu, skłaniają 
do postawienia pytania o możliwości przewidywania regresu. Tu sytuacja 

13. D. H. Meadows, D. L. Meadows, J. Rander, W. W. Behrens III, Granice wzrostu, PWE, Warszawa 1973.

14. J. A. Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm, demokracja, PWN, Warszawa 1995.

15. F. Capra, The Turning Point: Science, Society, and the Rising Culture (1982), Simon and Schuster, 1983.

16. G. Schienstock, Path Dependency and Path Creation in Finland, in: P. Jakubowska, A. Kukliński, 
P. Żuber (eds), The Future of European Regions, Warsaw 2007.

17. A. Kukliński, The future of European regions. The problems of a brainstorming discussion. An introduc-
tory paper Warsaw Conference 2007, in: P. Jakubowska, A. Kukliński, P. Żuber (eds), The future of 
European regions, Warsaw 2007.
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wygląda mniej beznadziejnie. Wielkie innowacje przychodziły z reguły nie-
oczekiwanie, ale wielkie katastrofy miały na ogół swoich proroków, którzy 
trafnie przewidywali rozwój wydarzeń. Nie brakowało przecież ludzi, którzy 
wskazywali zarówno na nieunikniony upadek ZSRR jak i na narastanie ba-
niek spekulacyjnych. Problem w tym, że głosy te ginęły w stadnych rykach 
paniki lub entuzjazmu. Krytyczna weryfi kacja trwałości trendów kojarzy się 
jakoś z popperowską falsyfi kacją hipotez, rolą bankructwa w gospodarce i de-
mokratycznymi mechanizmami eliminacji nieudaczników. Idąc tym tropem, 
należy rozwĳ ać metod wykrywania objawów załamania trendów. Można 
w tym celu przymierzać się do analizy stabilności systemów, ich zdolności 
do kasowania perturbacji, i ich potencjału autodestrukcji.

Nieoswajalne aspekty przyszłości

Jak się zdaje istnieją dwa główne powody, dla których przyszłość może nie 
być kontynuacją przeszłości. Pierwszy, o charakterze negatywnym, wiąże się 
z kulturami bazującymi na zasobach odnawialnych. Z chwilą wyczerpania 
tych zasobów następuje podcięcie korzeni funkcjonowania danej kultury. 
Z tych powodów upadły kultury Mezopotamii, Khmerów i wiele innych. Nie-
pokoje związane ze stanem klimatu i zasobami energetycznymi sygnalizują 
obawy, że tą samą drogą może podążyć kultura konsumencka. Inne tego 
typu czynniki wspomniano przy omawianiu niestabilności teraźniejszości.

Drugi czynnik, charakterze pozytywnym wiąże się z innowacjami, które 
poszerzają wolumen dostępnych zasobów odnawialnych. Taki był istotny 
sens rewolucji neolitycznej i rewolucji przemysłowej. Od kilometrów kwa-
dratowych potrzebnych do wyżywienia jednej osoby zeszliśmy do ułamka 
hektara. Nasz optymizm dotyczący przyszłości bazuje na tym, że seria tego 
typu innowacji, towarzysząca ludzkości od ponad dwustu lat będzie konty-
nuowana, rozwiązując po drodze wszystkie wyłaniające się problemy. Nie ma 
potrzeby udowadniać, że jest to przekonanie o charakterze parareligĳ nym, 
nie znajdujące uzasadnienia w naukowym obrazie świata. 

Z wytwarzaniem innowacji współczesność ma poważne kłopoty, które wyni-
kają z niezrozumienia ich kulturowego mechanizmu i aroganckiego przekona-
nia, że można tymi procesami zarządzać metodami urzędniczymi lub korpo-
racyjnymi18. Pogląd ten rozwĳ any jest w trzech kolejnych podrozdziałach.

18. R. Galar, Bariery pojęciowe na drodze europejskiej kreatywności, w: A. Kukliński, P. Pawłowski, Przy-
szłość Europy – wyzwania globalne – wybory strategiczne, Rewasz, 2006.
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Kultura: priorytet eksperymentu

Wbrew dość oczywistym faktom, wciąż pokutuje przekonanie, że rozwój in-
nowacyjny da się korzystnie zaprogramować w obrębie triady nauka-techni-
ka-przemysł. Idzie o wizję, w której politycy określają, co dla społeczeństwa 
najważniejsze; uczeni przejmują te priorytety i opracowują teoretyczne pod-
stawy ich realizacji; inżynierowie na podstawie tych teorii budują prototypy 
potrzebnych urządzeń; zaś przemysł wdraża je do produkcji, zaspakajającej 
słuszne potrzeby konsumentów. W wersji uwzględniającej innowacje orga-
nizacyjne występują również światli ustawodawcy, prawnicy i administrato-
rzy. Zmarnowano góry pieniędzy, próbując zrealizować tę utopię, ale wciąż 
roztrząsane są kwestie, jak zbudować „sprawną transmisję” między pracow-
niami naszych uczonych i przemysłem, który nieodmiennie wykazuje „zbyt 
małe ssanie” na produkty myśli wynalazczej. Utopia ta tak pięknie odpo-
wiada oświeceniowej wizji człowieka kontrolującego swoje przeznaczenie, że 
wykazuje prawie całkowitą odporność na fakty.

Znakomita publikacja OECD na temat zarządzania wiedzą propaguje bar-
dziej racjonalne spojrzenie na procesy powstawania innowacji19. W szcze-
gólności, odrzucając aprioryczne założenia o intencjonalności postępu, kon-
centruje się na strukturze i mechanizmach działania środowisk, które wciąż 
jeszcze charakteryzują się wysoką innowacyjnością, głównie Doliny Krzemo-
wej. Wskazuje się, że ich ponadprzeciętna kreatywność bazuje na czynni-
kach kulturowych, takich jak zaufanie, kooperacja i tolerancja dla porażek, 
oraz na dzieleniu się wiedzą empiryczną w ściśle współpracujących zespo-
łach. Wnikając w szczegóły, trudno oprzeć się refl eksji, że te same czynniki 
dominowały jeszcze w warsztatach i laboratoriach, z których wywodziły się 
wielkie innowacje XIX wieku.

W tym samym duchu utrzymana jest koncepcja gospodarki eksperymen-
talnej propagowana przez Gunnara Eliassona20. Zauważa on, że środowiska 
akademickie, obarczane zwykle ofi cjalną misją dokonywania odkryć i wy-
nalazków, nie są dostatecznie kreatywne, aby inicjować i podtrzymywać 
prawdziwie nowatorskie przedsięwzięcia. Przedsięwzięcia takie wymagają 
specyfi cznej gospodarki o nastawieniu eksperymentalnym, którą charakte-
ryzuje nieprzejrzystość, ograniczona racjonalność i wiedza empiryczna (tacit 

19. Knowledge Management in the Learning Society. Educations and Skills Centre for Educational Rese-
arch and Innovation, OECD 2000.

20. G. Eliasson, Industrial Policy, Competence Blocks and the Role of Science in Economic Development: An 
Institutional Theory of Industrial Policy, in: OECD Knowledge Management, op. cit.
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knowledge). Prawdziwym źródłem innowacyjnych rozwiązań są bloki kompe-
tencji defi niowane jako konfi guracje rozmaitych aktorów inicjujących rozwój 
w pewnych dziedzinach. 

Charakterystyczna dla tego typu koncepcji jest zmiana perspektywy poznaw-
czej. Zamiast decydować, co nowego musi się zdarzyć, rozważamy warunki, 
w których coś nowego może się zdarzyć. Rezygnujemy z roli demiurga proce-
sów twórczych i kontentujemy się rolą ogrodnika, który dba o to, aby ziarnom 
spontanicznych innowacji zapewnić odpowiednią glebę i warunki rozwoju. 

Natura: dzikie aspekty rzeczywistości

Oświeceniowy koncept stabilnej i przewidywalnej przyszłości został już 
dawno odrzucony na gruncie nauk ścisłych. Teoria kwantów i teoria cha-
osu ukazują dobitnie, że horyzonty prognoz są fundamentalnie ograniczo-
ne przez możliwości pomiarowe i obliczeniowe. Modele sieci komórkowych 
i sieci sprzężonych odwzorowań demonstrują, jak niesłychanie proste reguły 
deterministyczne generują zachowania nieodróżnialne od czysto losowych. 
Postępujące zrozumienie funkcji życiowych organizmów wskazuje, jak czę-
sto i celowo zachodzą one tuż na granicy zachowań chaotycznych. 

Mimo tego postępu wiedzy, wśród szerokich mas wyedukowanego społe-
czeństwa, jak też w wielu naukach społecznych i ekonomicznych, przekona-
nie o przewidywalności przyszłości pozostaje wciąż bardzo silne. Znajduje to 
wyraz nie tylko w dalekosiężnych planach inwestycyjnych i projektach badaw-
czych, ale też w systemach emerytalnych i programach szkolnych. Można mieć 
nadzieję, że książka, którą napisał Nassim Nicholas Taleb21, przyśpieszy proces 
przełamywania tych osiemnastowiecznych stereotypów. Już dziś stanowi ona 
dogodny punkt odniesienia dla wypowiedzi podobnych w swym sceptycyzmie 
do tu prezentowanej. Książka koncentruje się na bardzo rzadkich i praktycznie 
nieprzewidywalnych wydarzeniach, których konsekwencje są nieproporcjonal-
nie wielkie w porównaniu do konsekwencji wydarzeń zwykłych i codziennych. 
Określane mianem „czarnych łabędzi”, wydarzenia takie, mogą decydująco 
wpływać na całościowe efekty zasadniczo regularnych procesów. Podaje się 
przykład rynków fi nansowych, gdzie na 10 ekstremalnych dni przypadła poło-
wa zysków, zrealizowanych w ciągu powojennego półwiecza. Wywody Taleba 
brzmią przekonująco, również dlatego, że reprezentuje on rzadkie połączenie 
cech fi lozofa i matematyka z kompetentnym graczem giełdowym22.

21. N. N. Taleb, The Black Swan. The Impact of the Highly Improbable, Random House, 2007.

22. Jak donosił Bloomberg, w fatalnym dla rynku akcji roku 2008 inwestorzy stosujący strategie Ta-
leb’a zarobili ponad 50%, http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601213&sid=aDVgqxi-
T9RSg&refer=home (15-10-2008).
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Książka ukazuje, jak słabo nasze umysły radzą sobie ze zrozumieniem 
złożoności i losowości przenikających nasze nowoczesne otoczenie. Zawiera 
przekonywujące przykłady przedstawiające, jak nawet teoretycznie dobrze 
przewidywalna przyszłość rozmywa się wskutek akumulacji błędów, jak spe-
cjalizacja ogranicza myślenie do wnętrza obsługiwanego modelu i przyczy-
nia się do ignorowania kontekstu i jak zawodowi nawet analitycy popełniają 
elementarne błędy wyceniając ryzyko w realnych sytuacjach życiowych. Nie-
trudno wskazać na przyczyny tych ułomności. Nasze umysły są ewolucyj-
nie przystosowane do obsługi prostych struktur społecznych, które istniały 
w społeczeństwach pierwotnych. W niezbyt złożonych strukturach społecz-
nych (Taleb używa pojęcia Mediocristanu), ludziom starcza zdrowego roz-
sądku, na którym bazują rynek i demokracja. W strukturach bardzo skom-
plikowanych (Taleb używa pojęcia Ekstremistanu) rozsądek się gubi. 

Można wywodzić, że to takie ograniczenia umysłowe są w dużej mierze 
odpowiedzialne za uproszczony model świata, którym posługują się za-
równo wieśniacy z globalnej wioski, jak i globalna oligarchia. Model ten 
prowokuje do obsesyjnej koncentracji na łatwych okazjach podsuwanych 
przez teraźniejszość, a jednocześnie usuwa z pola widzenia konsekwencje 
podjętych decyzji. Pogoń za drobnymi korzyściami łączy się z postępującą 
nieświadomością groźnych napięć narastających u fundamentów całej kon-
strukcji cywilizacyjnej. W rozważaniach dotyczących odpowiedzialności 
współczesnych za przyszłość, kwestii podnoszonych w książce Taleba nie 
sposób pominąć23. 

Czarne łabędzie nadlatują całkowicie nieoczekiwanie. Są jednak sytuacje, 
w których daje się wyczuć zagrożenie nadciągające spoza horyzontów nor-
malności. Należałoby wtedy mówić o szarych łabędziach. Zwłaszcza, gdy 
wykluwają się one z napięć, których system nie jest w stanie systematycznie 
rozładowywać. Może się nie dać przewidzieć, kiedy i w jaki sposób nastąpi 
wstrząs. Zasadnicze konsekwencje można sobie jednak wyobrazić i warto 
się z góry przygotować do odpowiedniej reakcji. Do szarych łabędzi można 
zaliczyć czynniki omówione w rozdziale o niestabilności współczesności. 
Warto jednak zaznaczyć, że sam Taleb uważał nadciągający kryzys fi nan-
sowy za tak oczywisty, że klasyfi kował go jako „białego łabędzia”. Oczywi-
stość ta tak długo umykała uwadze tylko dlatego, że większość ekspertów 
„była zdecydowana patrzeć w inną stronę”. 

23. R. Galar, On the Black Swan Inspired Attitudes toward Future, in: P. Jakubowska, A. Kukliński, 
P. Żuber (eds), The Future of Regions in the Perspective of Global Change, Ministry of Regional 
Development, Warsaw 2008.
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Ewolucja: dualizm rozwoju

Przy braku godnych zaufania całościowych teorii rozwoju cywilizacji i tech-
nologii, warto sięgnąć po inspiracje do ogólnej teorii ewolucji darwinowskiej. 
Jak dotąd jej wyjaśniający potencjał, odnoszący się do ewolucji gatunków, nie 
został poważnie zakwestionowany, zaś złożoność zaprojektowanych struk-
tur technologicznych nie umywa się do kompleksowości wyewoluowanych 
struktur biologicznych. A ponadto, jak zauważył Konrad Lorenz, do efektów, 
które ludzki umysł stara się osiągnąć, dochodzi się w procesie, w którym 
próby i błędy, hipotezy i ich falsyfi kacje odgrywają podobną rolę jak mutacja 
i selekcja w procesach rozwĳ ających byty organiczne24. Szukanie inspiracji 
w ewolucji nie jest dziś jednak zbyt popularne. 

Wielu ludzi odpycha rzekome okrucieństwo procesów ewolucyjnych. Wul-
garna interpretacja zasady przeżywania najlepiej przystosowanych sprawiła, 
że Darwinizm stał się synonimem bezwzględnej i wyniszczającej konkuren-
cji. Zasada ta odnosi się jednak bardziej do przetargów i egzaminów konkur-
sowych. W przyrodzie mamy do czynienia z miękką selekcją, umożliwiającą 
– jak każdy może zaobserwować – przeżycie również gorzej przystosowanych. 
Co więcej, bez miękkiej selekcji ewolucja byłaby praktycznie niemożliwa. 
Wielu ludzi jest zbyt dumnych, aby przyznać, że działania ślepego przypad-
ku mogą kształtować ludzkie losy. We wszelakich, a zwłaszcza w ważnych 
zdarzeniach doszukują się intencji, zamysłu i planu. Powoduje to, że teorie 
spiskowe mnożą się ponad niezbędną konieczność. Trzeba jednak pamiętać, 
że Kolumb płynął do Indii a viagrę odkryto przez przypadek. Są też tacy, 
którzy uważają, że ewolucja dotyczy tylko genetyki i niczego więcej.

Wystarczy poeksperymentować z prostymi modelami ewolucji darwinow-
skiej, by zauważyć jej stosowność w interpretacji szerokiej klasy procesów 
rozwoju 25. Reprodukujące się populacje rozwiązań podległe prostym mecha-
nizmom losowej mutacji i selekcji wykazują ciekawe zachowania emergentne. 
Odpowiadają one nie tylko typowym charakterystykom realnych procesów 
rozwojowych, ale przejawiają też pewne prawidłowości, które choć w rze-
czywistości typowe, to traktowane są jako paradoksalne, takie choćby jak 
nadzwyczajne sukcesy outsiderów. W szczególności, obserwuje się, że choć 
ewolucyjne mechanizmy działają stale i z tym samym natężeniem, to wyni-
kająca z nich ewolucja jest procesem wyraźnie dwufazowym. Pierwsza to faza 
ewolucji aktywnej. Serie kolejnych ulepszeń prowadzą wtedy do kierunkowej 

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

25. R. Galar, Knowledge Economy and Evolutionary Traps, in: A. Kukliński, W. M. Orłowski (eds), The 
knowledge based economy, The global challenges of the 21st century, Warsaw 2000.
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i praktycznie nieodwracalnej zmiany cech rozwiązań. Druga to faza ewolucji 
uśpionej. Proces zmian ulega stagnacji w otoczeniu pewnego rozwiązania 
lokalnie optymalnego: zmiany mają charakter fl uktuacyjny, nie ma trendów, 
nie ma nieodwracalnych ulepszeń. Stagnacja się kończy, gdy uda się znaleźć 
rozwiązanie mające charakter innowacji przełomowej, uruchamiający proces 
ulepszeń prowadzący do lepszego lokalnego optimum26. Fazy następują jedna 
po drugiej, zwykle fazy ewolucji uśpionej trwają znacznie dłużej niż ewolucji 
aktywnej. W konsekwencji, wbrew obiegowemu rozumieniu – traktującemu 
określenie „ewolucyjny” jako synonim określenia „stopniowy” i przeciwstaw-
ny do określenia „rewolucyjny” – ewolucja wynikająca z działania mechani-
zmów selekcyjno-mutacyjnych ma dynamikę rewolucyjną. 

Ewolucyjne podejście oferuje wgląd w podstawowy dualizm procesów roz-
wojowych dotyczący relacji znaczeniowej dążeń do wolności i dążeń do per-
fekcji w przedsięwzięciach innowacyjnych. Procesy poszukiwania lepszych 
rozwiązań, zachodzące w fazie uśpionej, łatwo umykają zrozumieniu obser-
watorów. Wynikającą z nich różnorodność współistniejących rozwiązań trak-
tuje się jako bałagan, którego istnienie redukuje możliwe do uzyskania korzy-
ści. Można te korzyści zrealizować likwidując „bałagan” poprzez wzmożoną 
konkurencję i dopuszczenie do powielania wyłącznie najlepszych rozwiązań. 
Istnieją całe nauki zajmujące się osiąganiem tego typu perfekcji. Rzadko 
zauważa się, że bałaganiarska różnorodność jest niezbędna do znajdowania 
jakościowo lepszych rozwiązań. Te same podkręcające konkurencyjność me-
tody, które okazują się bardzo skuteczne w aktywnej fazie ewolucji, praktycz-
nie uniemożliwiają wyrwanie się z impasu, który istnieje w fazie uśpionej. 
Zamieszczona dalej tabela ilustruje istotę dylematu perfekcja versus różno-
rodność, przy pomocy śladów symulowanej komputerowo ewolucji. 

26. Przynajmniej przejściowo lepszego, jak to miało miejsce w przypadku motoryzacji.
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Dylemat perfekcja – różnorodność. Panele przedstawiają ślady ewolucji 
dwu identycznych populacji, w dwu fazach rozwoju. Punkty odpowiadają 
poszczególnym rozwiązaniom, profi le zależnościom między rozwiązaniem 
i jakością, poziome linie wyznaczają średnią jakość, a strzałki przewagę kon-
kurencyjną. W populacjach z lewej różnorodność jest tolerowana (miękka 
selekcja), w populacjach z prawej tłumiona (twardą selekcja). Gdy populacje 
znajdują się w tym samym stadium rozwoju tłumienie różnorodności daje 
przewagę konkurencyjną (por. panele u góry). Różnorodność umożliwia 
jednak przechodzenie do wyższych faz rozwoju – wtedy przewagę uzyskują 
populacje różnorodne (por. panele u dołu, które przedstawiają ślad ewolucji 
w późniejszej fazie rozwoju). Można zaobserwować jak za korzyści wynikłe 
z tłumienia różnorodności płaci się utratą dynamiki adaptacyjnej.

Przewartościowanie paradygmatów rozwoju regionalnego

Rozważając przyszłość regionów warto ustalić czym są właściwie regiony i ja-
kie czynniki decydują o zachodzących w nich transformacjach. Warto w szcze-
gólności zastanowić się nad specyfi ką polskich modeli rozwoju regionalnego.

Pragmatyczne i kulturowe funkcje regionów

Zastanawiając się nad przyszłością regionów warto rozważyć, czy regiony 
– poza wymiarem geografi cznym – w ogóle mają przyszłość. Być może re-
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giony weszły już na trajektorię postępującej utraty znaczenia i w mniej lub 
bardziej odległej perspektywie znikną ze sceny, rozpływając się w bardziej 
nowoczesnych strukturach? Pod pewnymi względami może tak się zdarzyć. 
Istnieją jednak ważne powody przemawiające za dalszym istnieniem regio-
nów w globalnej sieci socjogeografi cznych struktur przynależności. Rozwa-
żania o możliwej ewolucji polskich i europejskich regionów warto poprzedzić 
wskazaniem na kilka istotnych aspektów bytów regionalnych.

Regiony jak generatory fali kulturowej 

Jest coś w regionach, co czyni je często tworami bardziej stabilnymi niż obej-
mujące je państwa i granice, które je dzielą. Może to wynikać z unikalnej i w ja-
kiś sposób znaczącej dla mieszkańców historii, ze wspólnoty losów wciąż żywej 
w ludzkiej pamięci, z mitu założycielskiego, z pewnych lokalnie docenianych 
odrębności obyczajów i języka, z tradycyjnych w regionie technologii, czy też 
z osobliwości położenia. Ważna jest też skala geografi czna. Regiony są zwy-
kle dostatecznie duże by podtrzymać stereotyp stron ojczystych i dostatecznie 
małe by dały się zamknąć w kręgu osobistego doświadczenia. 

Czynniki tego typu sumują się w poczuciu regionalnej tożsamości, któ-
ra jest główną przyczyną obywatelskiego zaangażowania w sprawy regionu. 
Historyczne regiony zwykły miewać swój styl akceptowany i przekazywany 
przez pokolenia. Można go traktować jako falę kulturową przekazującą spe-
cyfi czną energię wciąż nowym ludziom. Oznaką żywotności regionów jest 
zdolność do dostrajania przybyszów do tego stylu. Niekiedy regiony tracą 
swój styl i redukują się, lub są redukowane, do synkretycznej „normalności”.

Regiony jako domeny feudalne

Europejskie regiony wyrastały często na gruncie księstw feudalnych. Można 
zauważyć, że w systemach dobrze wyważonych regionów podstawowe reguły 
feudalne wciąż funkcjonują. Od góry idzie prawo i opieka, od dołu lojalne, 
ale nie bezwarunkowe podporządkowanie. Państwo gwarantuje regionom au-
tonomię ograniczoną interesami większej wspólnoty. Podobne relacje kształ-
tują się między regionami i jednostkami subregionalnymi. Efektem takiego 
systemu jest akumulacja bogactwa blisko miejsc, gdzie jest ono wytwarzane. 
Świadczy o tym pozostała po średniowieczu wspaniałość i różnorodność eu-
ropejskiej prowincji. Scentralizowane systemy z reguły pustoszą prowincję 
i ściągają bogactwo do metropolii. 
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Zasada pomocniczości, ta pryncypialna, ale jak dotąd dość ulotna zasada Unii 
Europejskiej, jest dziedzictwem oświeconego feudalizmu. Aby mogła działać, 
zarówno mieszkańcy jak i władze muszą traktować swój region jako wspólne 
dziedzictwo, które trzeba chronić i ulepszać w interesie następnych pokoleń. 

Regiony jako obszary przyciągania

Region daje się często zdefi niować przez wskazanie na główne miasto i jego 
strefę wpływów. W terminologii procesów dynamicznych główne miasto jest 
atraktorem, a sfera wpływów jest obszarem przyciągania. Atrakcja wynika 
głównie z łatwości dostępu do dóbr wysokiego rzędu, nieosiągalnych prak-
tycznie w mniejszych miejscowościach. Można tu wymienić wyższą eduka-
cję, wyspecjalizowane usługi medyczne, rozrywki kulturalne, usługi fi nanso-
we, luksusowe towary, decyzje administracyjne, kontakty biznesowe, usługi 
prawne, badania naukowe itd. Praktyczny zasięg regionu określają ludzkie 
preferencje do pozyskiwania tego typu dóbr w tym, a nie innym mieście.

Ten tradycyjny porządek jest obecnie destabilizowany przez postęp w za-
kresie technologii komunikacyjnych. Internet powoduje, że proceduralne 
kompetencje stają się dostępne na odległość. Współczesne systemy logi-
styczne umożliwiają dostawę wszelakich dóbr na próg domu konsumenta. 

Poważnym czynnikiem destabilizującym jest też przesadna konkurencyj-
ność, która niszczy więzi lokalne. Mniejsze miejscowości mają tendencję do 
postrzegania stolicy regionu jako chciwego pośrednika, który przechwytuje 
niezasłużenie dużą część wspólnych zasobów – szczególnie tych, które spły-
wają w dół, do podziału. Wolą bezpośredni dostęp do centrali, państwowej 
lub europejskiej, a to staje się coraz łatwiejsze. Wielkie miasta, natomiast, 
mają skłonność do lekceważenia żywotnych interesów swojego zaplecza, 
traktując je jak obszar drenażu mózgów i budowania daczy. Stolice regio-
nów chętnie ulegają modnym teoriom głoszącym, że regionalne zaplecze ma 
małe znaczenie, bo ich prawdziwym przeznaczeniem jest funkcjonowanie 
w sieci globalnych metropolii. W polskich realiach oznacza to kolejne zderze-
nie małomiasteczkowej chciwości z wielkomiejską pychą.

Regiony jako korporacje

Ten nowoczesny koncept przemawiał do działających w regionach globalnych 
korporacji i do technokratycznie nastawionych regionalnych decydentów. 
Jednym obiecywał wyzwolenie od kłopotliwych niuansów i uwikłań lokalnej 
polityki, drugim – wprowadzenie jasnych reguł komercyjnych i korporacyjne 
raczej niż społecznikowskie siatki płac. 
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To pozornie racjonalne podejście pełne jest niespójności i paradoksów. Czy 
mieszkańcy powinni być traktowani jak pracownicy, czy jak klienci? Jeśli pra-
cownicy, to kto jest pracodawcą? Może korporacja ma mieć status własności 
pracowniczej? Jak ma zatem wyglądać schumpeteriańska kreatywna destruk-
cja korporacyjnych regionów? Jaki ma być los zbankrutowanych regionów? 
Ktoś może je przejąć? Czy mieszkańców można zwolnić? Czy regiony mo-
głyby sprzedawać swoje lub kupować cudze gminy? Czy musiałyby utrzymy-
wać spójność terytorialną? Pytania takie z łatwością można mnożyć. 

Pomysł mógł się wydawać godny uwagi w czasach niedawnej prosperity. Na 
tle regionalnej zapyziałości, korporacje tak efektownie promieniowały spraw-
nością i kompetencją. Dziś, gdy podatki prywatnych osób idą na ratowanie 
niejednej korporacji przed bankructwem, trudno go traktować poważnie.

Regiony jak platformy kreatywnej kooperacji

Kultury innowacyjne miały zwykle i mają regionalny zasięg i regionalne ko-
rzenie. Starożytna Attyka, renesansowa Toskania i Dolina Krzemowa mają 
podobne charakterystyki. Region wydaje się zapewniać przestrzenne i socjo-
logiczne warunki do nieformalnych i bezpośrednich interakcji. Pozwala to 
na „majsterkowanie twarzą w twarz” ( face to face tinkering), które okazuje się 
podstawową aktywnością innowacyjnych mikrospołeczności27.

Kultury innowacyjne działają na zasadach przypominających stos ato-
mowy. Aby mogły zaistnieć kreatywne reakcje łańcuchowe potrzebna jest 
krytyczna masa kompetencji dostatecznie skoncentrowanych, by zapewnić 
wysoką intensywność osobistych kontaktów. Regiony mogą zapewnić jedno 
i drugie. Kulturowa asertywność, wyrażająca się wiarą we własne siły, oraz 
sceptyczna rezerwa wobec rozwiązań stosowanych przez obcych są również 
pomocne. To takie regiony mogą ściągać ludzi kreatywnych i pełnych inicja-
tywy, a tym samym poprawiać jeszcze swoją pozycję. 

Regiony jako podsystemy hierarchicznego zarządzania

Bariery komunikacyjne trojakiej natury czyniły regiony niezbędnymi ele-
mentami struktur władzy w większych krajach. Po pierwsze, występowały 
fi zyczne ograniczenia na przepływy informacji. Wiadomości o wydarzeniach 
w odległych miejscach i związane z nimi decyzje były zbyt opóźnione, aby 
umożliwić skuteczną administrację z centrum, szczególnie w sytuacjach 
kryzysowych. Delegacja władzy do centrów lokalnych była naturalnym roz-

27. Knowledge Management in the Learning Society, „Educations and Skills”, op. cit.
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wiązaniem. Po drugie, występują biologiczne ograniczenia w przetwarzaniu 
informacji przez mózg ludzki. Konieczny był podział zadań administracji na 
dające się opanować moduły. Było też sensowne, aby potencjał do rozwiązy-
wania problemów skupiać blisko źródeł powstawania problemów. Po trzecie, 
występują antropologiczne uwarunkowania związane z naturą władzy. Dla 
naszych umysłów skuteczny lider jest wcieleniem samca alfa, którego auto-
rytet powinien być zawsze wyczuwalny. Było ważne, aby ludzie mogli mieć 
bezpośredni kontakt z wysokim reprezentantem lidera, jako jego emanacją.

Dziś wszystkie te czynniki zaczynają tracić na znaczeniu. Przepływ infor-
macji jest praktycznie natychmiastowy. Komputery mają praktycznie nieogra-
niczoną moc przetwarzania informacji. Elektroniczne media wypełniają domy 
ruchomymi wizerunkami liderów, którzy gadają, blogują, czarują, zagrzewają 
do boju, gestykulują a nawet tańczą i kopią piłkę. Te nowe rozwiązania mają 
swoją cenę. Są dobre tylko w tym stopniu, w jakim rzeczywistość może być 
podporządkowana procedurom i polityce wizerunkowej. Kreują otoczenie, 
w którym działanie żywej ludzkiej inteligencji jest poważnie ograniczone. 

Regiony jako platformy klastrów

Regiony zwykły się specjalizować. W naturalny sposób mówi się o regionach 
przemysłowych, surowcowych, rolniczych i turystycznych. W praktyce ozna-
cza to nie tylko istnienie znaczącej liczby fi rm zajmujących się pewnym typem 
działalności gospodarczej, ale też istnienie odpowiedniego zaplecza. Zaplecze 
to obejmuje kooperantów, fi rmy logistyczne, fi rmy wsparcia biznesowego, jed-
nostki badawcze, szkoły itd. Od pewnego czasu struktury takie określa się mia-
nem klastrów i podkreśla się, że ich realny byt zdefi niowany jest tyleż przez 
umowy o charakterze prawnym, co przez sieć powiązań nieformalnych jedno-
czących ludzi biznesu, polityki i ekspertów28. Dla przyszłości regionów charak-
ter tej sieci ma znaczenie decydujące. Sieci zbyt słabe stwarzają niebezpieczeń-
stwo zastoju – nowym inicjatywom trudno się przebić, przez biurokratyczną 
mitręgę. Sieci zbyt silne stwarzają niebezpieczeństwo patologii – korupcja, nie-
uczciwa konkurencja, sfabrykowane dane. Osiągnięcie subtelnej równowagi na 
granicy porządku i chaosu przesądza o upadku bądź sukcesie regionów. 

Klastry nie muszą mieć wymiaru regionalnego, ale tak właśnie często się 
zdarza. W skali państwowej problemy klastrów nie są zwykle aż tak znaczą-
ce, by przyciągać stałą uwagę władz. Z drugiej strony, problemy klastrów 
przerastają na ogół możliwości gmin czy powiatów. Region okazuje się odpo-
wiednią platformą, na której klastry mogą działać i rozwĳ ać się. 

28. M. E. Porter, The Competitive Advantage of Nations, Macmillan Press, Hampshire and London 1990.
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Determinanty polityki regionalnej

Rozwój Europy ma być zrównoważony i wypływać z wielkich zasad takich 
jak równość szans, solidarność i subsydiarność. W praktyce większą rolę od-
grywają zasady mniejsze, ale łatwiejsze do wdrożenia. Należą do nich jedno-
litość prawa, wspólna przestrzeń, mobilność i przywileje socjalne. Ta kon-
centracja na technicznej stronie integracji powoduje, że przyszłość europej-
skiej konstrukcji wydaje się dziś rozmyta, z pewnością bardziej rozmyta niż 
jej wizja założycielska. Niepewność dotyczy również zasadniczej kwestii: czy 
będzie to wyższa demokratyczna jakość czy też tylko bardziej cywilizowane 
wcielenie idei koncertu – nie tak już wielkich – mocarstw. To przykre, że 
dyskutuje się o tym w Polsce tak rzadko. Działalność Profesora Kuklińskiego 
w tej materii jest wybitnym i raczej izolowanym wyjątkiem29. 

Zastanawiając się nad motywacjami polityki regionalnej w należącej do 
Unii Europejskiej Polsce, łatwo zauważyć, że nakładają się na siebie dwie 
perspektywy. Jedna jest instytucjonalna i realna, druga obywatelska i wciąż 
w dużym stopniu wirtualna.

Wymiar instytucjonalny i realny

Regiony samorządowe wprowadzono w Polsce pod koniec lat dziewięćdzie-
siątych, kiedy krystalizowała się już perspektywa przystąpienia do Unii Eu-
ropejskiej. Wcześniej istniejąca administracja regionalna pomyślana była 
jako bezpośrednia transmisja polityki państwa w teren. Po upływie dziesięciu 
lat transformacja nie jest jeszcze dokonana. Aktualnie władze państwowe 
traktują regiony jako swoisty interfejs zapewniający dostęp do zasobów roz-
wojowych przekazywanych przez Komisję Europejską. Nie są zbyt chętne 
do oddania kontroli nad tymi zasobami i mają poważne argumenty na rzecz 
takiej właśnie polityki. Tym co rząd chętnie przekazuje regionom to zada-
nia, które są kłopotliwe i nie obiecują łatwych sukcesów politycznych (drogi, 
służba zdrowia, zatrudnienie). Regionalny samorząd jest wciąż w znacznej 
mierze iluzoryczny. Znajduje to dobitny wyraz w prawie regulującym dzia-
łania samorządowe, które podkreśla, że to, co nie jest eksplicite dozwolone, 
jest zakazane.

Komisja Europejska wydaje się wykorzystywać politykę regionalną aby 

29. Między innymi: A. Kukliński, O nowym modelu polityki regionalnej, w: P. Jakubowska, A. Kukliń-
ski, P. Żuber, Problematyka przyszłości regionów. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008; A. Kukliński, The transformation of European Regions at the 
turn of the XX and XXI century (1985-2025), 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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zbocznikować autorytet państw narodowych i realizować europejskie priory-
tety w dogodny dla siebie sposób. Są to często rozsądne i przyjazne regionom 
działania. Jednocześnie jest to stara, sprawdzona polityka budowania supre-
macji, którą stosowali również europejscy monarchowie, sięgając do szlachty 
ponad głowami arystokracji. Regiony skonfrontowane bezpośrednio z admi-
nistracją w Brukseli są mniej pewne siebie i łatwiej ulegające wpływom niż 
państwa. 

Jest dość oczywiste, że wiele osób decydujących o sprawach regionów trak-
tuje je w takich właśnie pragmatycznych kategoriach. W ich pojęciu wszelkie 
rozważania dotyczące ekonomicznej, społecznej i kulturowej roli regionów 
samorządowych należą do zasłony dymnej pokrywającej realną grę interesów 
i wpływów. Wspierają takie dywagacje póki są użyteczne medialnie. Tolerują 
je tak długo, jak długo nie zagrażają samej grze.

Wymiar obywatelski i potencjalny

Obywatelskie zainteresowania polityką regionalną wypływają z troski 
o przyszłość społeczności liczących od kilkuset tysięcy do kilku milionów 
zamieszkujących na spójnym terytorium. Pytanie zasadnicze brzmi: Czy 
takie społeczności realnie istnieją, czy mają istotne znaczenie i czy są do-
statecznie żywotne, aby przetrwać. Warto rozważyć, jakie jest właściwie 
miejsce wspólnot regionalnych w wyłaniającej się współcześnie hierarchii 
powiązań międzyludzkich.

Ta hierarchia rozciąga się gdzieś między płaskim, stuprocentowym ego-
izmem ignorującym istnienie innych osób i amorfi czną wspólnotą wszystkich 
istot żywych, postulowaną przez ekologicznych fundamentalistów. Pewne po-
ziomy tej hierarchii wydają się niezagrożone. Jak długo nie ulegnie zmianie 
struktura ludzkich mózgów można zakładać, że przetrwają fundamentalne 
kręgi plemienne: rodzina i przyjaciele, znajomi i znajomi znajomych. Pewne 
globalne afi liacje będą również niezbędne dla zapewnienia stabilności zgloba-
lizowanego świata. Dyskusyjna staje się użyteczność innych afi liacji związa-
nych z sąsiedztwem, miejscowością, gminą, powiatem, regionem i państwem.

Postęp technologiczny eliminuje bariery komunikacyjne, które wymuszały 
pewne typy rozwiązań administracyjnych (piramida podległości i delegacja 
mocy decyzyjnych. Nie widać dziś powodów technicznych, dla których pro-
ceduralnej obsługi wszystkich mieszkańców Ziemi nie mogłoby prowadzić 
jedno centrum komputerowe. Nadchodzące dekady pokażą, czy takie roz-
wiązanie jest również możliwe psychologicznie i jakie działania dadzą się 
sprowadzić do procedur. 
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Gdy rozważa się pragmatyczne i wspólnotowe funkcje regionów na tle 
ograniczeń i niezmienników ludzkiej egzystencji, można dojść do wniosku, 
że o dalszym istnieniu regionów przesądzą czynniki bardziej miękkie niż 
obecne reżimy administracyjne. Kwestie kulturowe i sentymentalne, bazu-
jące na odruchach biologicznych i antropologicznych, mogą okazać się waż-
niejsze niż racje polityczne i ekonomiczne. 

Popularne strategie rozwojowe 

Perspektywy polskich regionów zanurzone są w perspektywach Polski, Unii 
Europejskiej i geopolityki. W wypowiedziach na temat tych perspektyw, Po-
lacy są zazwyczaj poddawani działaniu trzech, dość zresztą naiwnych, sche-
matów myślowych. 

Dołączanie do liderów

To szeroko wyrażana nadzieja bazująca na emocjach przypominających spor-
towe. Niemniej trajektoria maksymalnego prawdopodobieństwa wskazuje na 
odtworzenie się w Europie tradycyjnego układu centrum-peryferie. Wzrost 
ekonomiczny w krajach poakcesyjnych napędzany jest różnicami w standar-
dach życia, kosztach zatrudnienia, aspiracjach socjalnych, normach ekolo-
gicznych itp. Ze zmniejszaniem się różnic tego typu dynamika musi wy-
gasać. Dogonienie najlepszych utrudnia też drenaż mózgów. I nie idzie tu 
o masy hydraulików, ale o ginącą w statystykach migracji mniejszość o talen-
tach liderów i innowatorów. Wracając do kategorii sportowych – możliwe jest 
uzyskiwanie lepszych wyników, ale raczej nie lepszej pozycji. Przynajmniej 
tak długo, jak rozwój będzie imitacyjny. Lepsze wyniki też są warte zachodu, 
ale mogłyby być jeszcze lepsze, gdyby strategie skupiły się bardziej na dzia-
łaniach organicznych, a mniej na wizerunkowych. 

Wzbogacenie na europejskich dotacjach

Społeczeństwo uwodzone jest wizjami, w których dopływ europejskich pienię-
dzy staje się głównym czynnikiem przyszłej pomyślności. Realne proporcje 
między otrzymanym i wypracowanym umykają uwadze. Wielu ekscytuje się 
dopływem około 10 miliardów euro rocznie w budżecie 2007-2013. To dużo, 
prawie 5% polskiego PKB, powiedzmy 100 zł na osobę miesięcznie. Niemniej, 
nie są to pieniądze, których, przy minimalnej dozie determinacji, nie można 
by sobie dorobić. Niewielu zdaje sobie sprawę, że jest to mniej niż 0,2% PKB 
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Unii, że przeciętny Europejczyk poświęca się pracując solidarnie na pomoc dla 
Polski około minuty dziennie. Każdy pieniądz się liczy, ale trudno oczekiwać, 
że to wystarczy, aby wyrównać do średniej. Groźne jest to, że pozyskiwanie 
funduszy pochłania uwagę decydentów w proporcji znacznie większej niż owe 
5%. Ich większa koncentracja na wypracowywaniu, raczej niż na pozyskiwaniu, 
funduszy, była by dla obywateli bardzo korzystna. Rozwĳ ający się kryzys jesz-
cze bardziej uwidacznia dysproporcje między odbiorcami dotacji a ich funda-
torami. Już na początku 2008 roku, Wielka Brytania, żeby wyciągnąć z kłopo-
tów jeden tylko bank, użyła kwot zbliżonych do tego, co otrzyma Polska w bu-
dżecie 2007-201330. W początku roku 2009 podobnej miary wsparcia oczekują 
fi rmy samochodowe. Polacy cieszą się, że unĳ ne dotacje sfi nansują powstanie 
systemu autostrad. Niewielu zauważa, że podobnych pieniędzy wymagać bę-
dzie odbudowa dróg i ulic zdewastowanych przez ogromne ciężarówki, których 
ruch dopuszczono bezwarunkowo, na zasadzie ogólnych regulacji UE.

Status „tygrysa”

Wizja Polski jako nowego przebojowego tygrysa w stadzie europejskich i glo-
balnych tygrysów (i podobne wizje regionalnych „tygrysiąt”) również rozpa-
lała wyobraźnię. Wzorcowym dla nas tygrysem była Irlandia, biedny jeszcze 
niedawno kraj (o rozmiarach regionu), który stanowił przykład, że: „Tak, to 
jest możliwe!”. Ale czy irlandzki przykład jest na tyle uniwersalny, aby dało 
się go naśladować, czy też można raczej mówić o swoistej wyjątkowości? 
Sporo wskazuje na tą drugą ewentualność. Awans Irlandii wynikał w dużej 
mierze z pełnienia funkcji przyczółka amerykańskiego biznesu w Unii Eu-
ropejskiej. Do podobnej roli może aspirować Słowacja, jako przyczółek dla 
korporacji Azjatyckich. Kiedyś Łódź odnosiła podobne korzyści, jako ekspo-
zytura niemieckiego przemysłu w państwie carów. Ważniejsze jest to, że sta-
tus tygrysi okazał się bardzo nietrwały i trudno na nim budować przyszłość 
w omawianej tu perspektywie. Irlandia jest w wyjątkowo głębokim kryzysie 
i odpokutuje zapewne za swoje wcześniejsze sukcesy, które właśnie okazują 
się szaleństwami. Finlandia, ze swoim zapierającym dech postępem tech-
nicznym i społecznym, powinna być kolejnym faworytem naśladowczych 
strategii tygrysich, ale jej przypadek jest stanowczo mniej eksponowany. 
Może dlatego, że jest to sukces wynikający bardziej z wewnętrznego napędu 
innowacyjnego niż z fi nansowej i eksperckiej pomocy zewnętrznej. Szkoda, 

30. Nationalizing Northern Rock. A bank by any other name, „The Economist”, 21-02-2008.



Regiony dla przyszłych pokoleń

295

bo lekcje płynące z historii Nokii są bardzo pouczające31. Przykładem dla nas 
kluczowym i niestety praktycznie przemilczanym jest przypadek Branden-
burgii. Demonstruje on, że olbrzymie zasoby i pierwszorzędna wiedza fa-
chowa mogą przynieść przygnębiające rezultaty w motywowanych dobrymi 
intencjami wysiłkach, aby stymulować rozwój bez stymulowania ludzi. 

Opisane postawy, których wspólną cechą jest wtórność i imitacyjność, 
w dużej mierze definiują popularne myślenie o przyszłości, również 
na platformie regionalnej. Bazują one na ahistorycznym założeniu, że 
wszystkie rzeczy i rozwiązania warte wynalezienia zostały już wynalezio-
ne, a teraz mogą być co najwyżej poprawiane i przemalowywane32. Usta-
wia to scenę do hierarchii pościgów, gdzie Wschód ściga się z Zachodem, 
Unia ze Stanami, Polska ze średnią europejską itd. Regiony w swojej ka-
tegorii starają się zidentyfikować wzbudzające zazdrość super-regiony 
i próbują kopiować ich instytucje, procedury, style życia i rozrywkowe 
„ewenty”, nazywając to modernizacją. Poszukujący głębszego zrozumie-
nia procesów rozwoju klasyfikowani są jako dewianci, poszukujący mi-
tycznej „trzeciej drogi”. Przecież wszyscy powinni wiedzieć, że są tylko 
dwie drogi: do przodu i wstecz. Argumenty wskazujące na innowacyjne 
sukcesy dewiantów nie docierają – doświadczenia przeszłości są przecież 
nienowoczesne. A przecież, bez pamięci drogi, idący do przodu mogą nie 
zauważyć, że kręcą się w kółko. 

W tej gorączce imitacyjnej niewiele uwagi poświęca się realiom. Różnice 
w warunkach początkowych i brzegowych dotyczące dochodów, geografi i, 
klimatu i kultury są ignorowane. Wiedza o postawach i działaniach twórców 
tak bardzo pożądanego dobrobytu jest znikoma. Nad potrzebą kontynuowa-
nia ich dzieła mało kto się zastanawia. Trend polega na tym, aby kopiować ze-
wnętrzną powłokę systemu bez głębszych prób zrozumienia ich wewnętrznej 
substancji. Są to działania, które antropologowie opisują jako kult cargo33.

Inteligencja adaptacyjna w zarządzaniu regionami.

Największy konfl ikt idei XX wieku: plan kontra prywatna inicjatywa, daleki 
jest wciąż od rozstrzygnięcia. Rządy nie radują się zbytnio przejawami pry-
watnej inicjatywy, inwestują raczej w procedury. A procedura, to w gruncie 
rzeczy plan inaczej. Plan poziomy, zamiast wertykalnego – zamiast decydo-

31. R. Galar, The path dependency and path creation concepts related in terms of evolutionary adaptations, in: 
P. Jakubowska, A. Kukliński, P. Żuber (eds), The Future of European Regions, Warsaw 2007.

32. „Everything that can be invented has been invented”, Charles H. Duell, Commissioner, U.S. Offi ce 
of Patents, 1899, http://www.cs.virginia.edu/~robins/quotes.html

33. http://en.wikipedia.org/wiki/Cargo_cult, 2008.04.17.
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wać z góry co robić na każdym etapie danego projektu, decyzje jak postępo-
wać na danym etapie każdego projektu. 

Upadek Związku Radzieckiego nie był tak do końca triumfu wolnego rynku 
i demokracji nad gospodarką planową i autorytaryzmem. Prawie monopoli-
styczna pozycja globalnych korporacji blokuje mechanizmy wolnej konkuren-
cji. Państwowe parasole bezpieczeństwa rozpięte nad bankami czynią je en-
klawami opiekuńczego socjalizmu. Miękkie środki perswazyjne marketingu 
gospodarczego i politycznego tłumią rozsądek i kontrolują umysły nie gorzej 
niż cenzura i prześladowania oponentów. Skutki możemy już obserwować.

Plany bazują na rozpoznaniu przyszłości, ale skrzynka narzędziowa maj-
stra od rozpoznawania przyszłości jest bardzo słabo wyposażona. Podejścia, 
które zapewniają precyzyjne predykcje ilościowe, dostarczają albo predykcji 
fałszywych (woluntaryzm), albo ograniczonych do fazy niezakłóconego wzro-
stu (statystyki). Pozostałe podejścia właściwie nie umożliwiają przewidzenia, 
co i kiedy się wydarzy, ale pomagają w zrozumieniu fenomenu zmiany jako-
ściowej. To zrozumienie nie pomoże w wytyczaniu ścieżek dalszego rozwoju, 
ale ukazuje beznadziejność takich przedsięwzięć i bezsensowność związa-
nych z nimi wydatków. Pozwoli to, miejmy nadzieję, na bardziej sensowne 
ukierunkowanie wysiłków mających na celu okiełznanie i zagospodarowanie 
nieco odleglejszej przyszłości. 

Demokracja i wolny rynek to w swej istocie założeniu rozproszone systemy 
informacyjne wyceniające opcje polityczne i gospodarcze. Mechanizmy wolne-
go rynku i demokracji są ewolucyjnymi mechanizmami adaptacyjnymi. Działają 
one na zasadzie prób i błędów oraz miękkiej selekcji udanych rozwiązań. Wy-
magają różnorodności opcji i wolności w podejmowaniu decyzji. Możliwie dobre 
wykorzystywanie już znalezionych rozwiązań łączą z poszukiwaniem jeszcze 
lepszych rozwiązań. Coraz lepszy wgląd w działanie tych mechanizmów dają 
badania w dziedzinie sztucznej inteligencji. Tego typu podejście toruje już sobie 
drogę w biznesie34. Warto rozszerzyć je na domenę zarządzania regionami. 

Regiony jako podsystemy eksperymentalnej gospodarki 
i polityki

Dyskusje dotyczące podziału kompetencji między państwami i regionami mają 
tendencję do ujmowania problemu w kategoriach gry o wpływy, gdzie każda ze 
stron w oczywisty sposób wygrywa bądź przegrywa, a suma zysków i strat równa 
się zero. Ujęcie takie maskuje istotę rzeczy. Znacząca autonomia regionów może 
być wręcz warunkiem dobrego działania państwa, bądź unii państw.

34. Z. Michalewicz et al., Adaptive business intelligence, Springer, 2007.
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W miarę jak fi asko drobiazgowo planowanych strategii rozwojowych staje 
się oczywiste, uwaga przesuwa się na modele bardziej wyrafi nowane. Należy 
do nich koncepcja eksperymentalnej gospodarki35. Rezygnuje ona z aprio-
rycznego wskazywania na jedynie słuszne priorytety i stawia na eksperyment, 
jako narzędzie wyboru najwłaściwszej spośród rywalizujących z sobą koncep-
cji. Podobne podejście powinno być stosowane przez państwa, a umożliwia je 
sprawny system regionów.

Głównym zadaniem rządów jest administrowanie zmianą, czyli znajdowa-
nie właściwych reakcji na zmieniającą się sytuację. Bazowanie na istniejącej 
wiedzy fachowej nie wystarcza, bo wiedza, którą dysponują eksperci, z defi ni-
cji odnosi się do znanych sytuacji i problemów. Właściwych rozwiązań należy 
poszukiwać na drodze prób i błędów. Jest to metoda kosztowna i frustrująca, 
ale też najpewniejsza. Eksperymenty na skalę państwa niosą z sobą wielkie 
ryzyko. Można je znacznie ograniczyć, gdy eksperymentowanie prowadzi się 
w skali regionów.

Pod wielu względami regiony przypominają małe państwa. Regiony tych 
samych państw mają często podobną skalę, podobne problemy i podobne 
środki do dyspozycji. Dzieli je ambicja wykazania swojej wyższości, co wy-
zwala (powinno wyzwalać) inicjatywę i kreatywność. Łączy je natomiast 
wspólna platforma kulturowa i system wartości. To co dzieli, skłania do po-
dejmowania prób znalezienia coraz to lepszych rozwiązań. To co łączy, uła-
twia komunikację i przekaz doświadczeń. W rezultacie rozwiązania, które 
sprawdzają się w jednym regionie, mogą być łatwo przejmowane w innych. 
W taki sposób właściwa decentralizacja państwa, dopuszczająca swobodę 
inicjatyw i działań w ramach dobrze określonej wspólnoty, wyzwala jego po-
tencjał adaptacyjny. Nie regiony jako takie, ale system regionów może jedno-
cześnie optymalizować bieżące działania, wykrywać zmiany w uwarunkowa-
niach zewnętrznych i kreować oryginalne rozwiązania. 

Oczywista jest tu analogia do klasycznego wolnego rynku z jego podpo-
rządkowaną zasadom konkurencją i jego zdolnością do przetwarzania indy-
widualnych sukcesów w dobro wspólne. W tym ujęciu sprzeczność interesów 
państwa i regionu okazuje się pozorna. W dobrze działającym systemie prze-
waża synergia. Dodatkowo, opisany układ zapewnia stały dopływ sprawdzo-
nych w regionach osób do krajowej polityki – co jest nad wyraz pozytywne, 
choć establishment zwykł to traktować jako zagrożenie.

35. G. Eliasson, Industrial Policy, Competence Blocks and the Role of Science in Economic Development, 
op. cit.
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Regiony jako pułapki na „czarne łabędzie”

Pozostając w sferze metafor Taleba36, gdzie czarne łabędzie są synonimem na-
głych i nieoczekiwanych wydarzeń o kolosalnych konsekwencjach, można te 
łabędzie podzielić na podgatunek złośliwy i spolegliwy. Złośliwe niosą z sobą 
kryzysy, spolegliwe – innowacje. Można dowodzić, że dobrze funkcjonujące 
regiony tworzą środowisko wrogie tym pierwszym i sprzyjające tym drugim.

Centralne dla rozważań Taleba jest wspomniane już rozróżnienie miedzy 
Mediocristanem i Extremistanem. Nazwĳ my ten pierwszy Krainą Umiarko-
wania, a ten drugi Krainą Skrajności. Krainami Umiarkowania są tradycyjne, 
ograniczone środowiska, które da się ogarnąć rozumem i doświadczeniem. 
Kraina Skrajności to nowoczesny, globalny świat typu all inclusive, którego 
złożoność wykracza ponad ludzkie pojęcie. Główna różnica między tymi 
światami to skalowalność ludzkich osiągnięć. W Krainie Umiarkowania na-
grody za sukces odmierzane są w proporcji do zasług, więc owocami sukcesu 
może dzielić się wielu. W Krainie Skrajności, podobnie jak w sporcie, obo-
wiązuje zasada, że zwycięzca bierze wszystko, co prowadzi do niesłychanych 
różnic w dochodach, wpływach i popularności.

Regiony przynależą do Krain Umiarkowania. Sukcesy odnosi się w nich na 
mniejszą skalę, ale mniejsze są też porażki. Nagrody i kary pozostają w pro-
porcji do zasług i przewin. Wspólnota kulturowa ułatwia rozpoznawanie 
niebezpieczeństw i ograniczanie ich skutków. Stępione ostrze konkurencji 
sprzyja współpracy i kreatywności. 
Żyjemy jednak w świecie, w którym Krainy Umiaru zostają zmajoryzowa-

ne przez Krainę Skrajności. Świat, w którym Krainom Mierności udałoby 
się wyemancypować, byłby szczęśliwszy niż obecny. Gdyby ludzkie ambicje 
i kariery miały głównie wymiar lokalny, to łączna suma dostępnej satysfak-
cji byłaby o wiele większa, niż w obejmującej wszystko Krainie Skrajności. 
Gdy liczy się tylko sukces globalny, osiągnięcie tych kilku miejsc na szczycie, 
których pożądają miliardy, jest niesłychanie trudne. Stąd prawie wszyscy za-
wodnicy skazani są na przeżywanie goryczy porażki. 

Nie trudno też zauważyć, że świat, w którym większość spraw na ma swój 
początek i koniec, w lokalnej Krainach Mierności byłby bezpieczniejszy, 
bo katastrofy miałyby głównie wymiar lokalny, stanowiłyby ostrzeżenie 
dla innych i miałby kto wspomagać ofiary. To nie przypadek, że kryzys 
globalny zbiegł się w czasie z triumfalną ekspansją Krainy Skrajności. 
Tak właśnie upadają imperia. 

36. N. N. Taleb, The Black Swan, op. cit.
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Gra o region

Władza każdego szczebla łatwo wpada w pułapkę szczegółowego zarządzania 
swoją sferą wpływów. Podobnie, łatwo wycofuje się z działania w obszarach, 
w których sukces wymaga kooperacji raczej niż autorytarnych rozstrzygnięć 
(nie są to zajęcia odpowiednie dla samców alfa). Chętnie natomiast anga-
żuje się w zabiegi mające na celu pozyskanie przychylności zwierzchników 
(i tu odzywa się małpie dziedzictwo – chęć dominacji jest proporcjonalna do 
stopnia serwilizmu). Ten kompleks motywacyjny powoduje, że choć intencje 
władzy mogą być szlachetne, oddanie sprawie – niewątpliwe, a pracowitość – 
niezmierna, to skutki są z reguły takie sobie. 

Koncentrowanie się na szczegółowym zarządzaniu sprowadza się do wyrę-
czania ludzi. Ludzie w większości lubią być wyręczani, ale nie wychodzi im 
to na dobre. Więdnie ich inicjatywa, z wyjątkiem inicjatywy domagania się 
od władzy. Postępuje ubezwłasnowolnienie. Może się skończyć na tym, że 
raczej zginą w płomieniach, niż zaryzykują i wyskoczą z drugiego piętra. 

Postawy roszczeniowe rozkładają więzi kooperacji i społeczeństwo przekształ-
ca się w masę. Masami wygodnie się manipuluje dostarczając chleba i igrzysk, 
i obiecując więcej. Próby uzgadniania z masami wspólnych działań i dzielenia się 
odpowiedzialnością za podejmowane decyzje są z reguły ignorowane bądź od-
rzucane. To zmusza władzę do samodzielnego decydowania o wszystkim. Wła-
dza, rozczarowana biernością ludu i roszczeniową agresją jego samozwańczych 
reprezentantów, dochodzi do znanego skądinąd wniosku, że dla mieszkańców 
można wszystko, ale z mieszkańcami nic. Powstaje błędne koło, które, mówiąc 
kwieciście, toczy się w stronę bagna zastoju. W tym kole społeczeństwo ulega 
dezintegracji, a władza się alienuje, traci perspektywę i gubi w mnożących się 
bez sensu procedurach. 

W sytuacji braku kontaktu ze społeczeństwem władza legitymizuje się de-
klarując i realizując powszechnie akceptowane priorytety. Stwarza to szereg 
problemów:

Najedzone społeczeństwo masowe ma głównie priorytety zabawowe i pre-• 
stiżowe. Chętnie akceptuje wydawanie pieniędzy publicznych na cele, na 
które poskąpiłoby własnych. Niechętnie odnosi się do projektów, w których 
musiałoby partycypować. Poprawa poziomu edukacji przez zwiększenie 
wymagań wobec uczniów, partycypacji rodziców i autorytetu nauczycieli 
nie wchodzi w grę, co innego – przyjazna szkoła. 
Zarządzanie przez priorytety jest sprzeczne z postulatem zrównoważone-• 
go rozwoju. Z całej masy możliwych i potrzebnych działań wybiera się kil-
ka, zaś reszta schodzi na dalszy plan. Działania priorytetowe muszą mieć 
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też odpowiedni rozmach, czyli jak to się mówi w Polsce, spełniać standardy 
europejskie. Kreuje to anachroniczną, łaciatą rzeczywistość, w której wy-
tworne sąsiaduje z obskurnym, a zadbane z zapuszczonym.
Zarządzanie przez priorytety napędza lobbing. Forsowanie własnego prio-• 
rytetu lub „załapywanie się” na priorytet stają się głównym zadaniem po-
lityka. Żadne działania, choćby najbardziej przemyślane, sumienne i wy-
trwałe nie mogą przynieść tak wymiernego i szybkiego sukcesu. Tyle, że na 
dłuższą metę za takie sukcesy trzeba drogo zapłacić, bo niszczą one tkankę 
organicznego rozwoju. Regiony, które cieszyły się przez lata korzyściami 
wynikłymi z priorytetu industrializacji, mimo relatywnie dużych nagro-
madzonych zasobów z wielkim trudem radzą sobie z bez-priorytetową 
egzystencją. Można też zauważyć jak szybko zbudowane na priorytetach 
przewagi ulegają degradacji z powodu braku kultury codziennej dbałości 
o już posiadane.
Dysponenci priorytetów bronią się przed lobbingiem wprowadzając obiek-• 
tywne procedury, które kierują środki tam, gdzie występują największe 
potrzeby. Uruchamia to fatalny mechanizm konkurencji wstecznej, gdzie 
aplikanci świadomie wstrzymują się od działań zaradczych i naprawczych, 
byle tylko nie spaść na dalsze miejsce na liście pilnie wymagających pomo-
cy. Obserwując polskie realia nie sposób oprzeć się refl eksji, że narastające 
w wielu miejscach zapuszczenie i degradacja, możliwe często do powstrzy-
mania przy pomocy pędzla i młotka, to skutek wyczekiwania aż naprawa 
osiągnie status „priorytetowej”. 

Jak więc powinno się postępować w sytuacji typowego polskiego regionu, gdy 
potrzeb jest wiele, a pieniędzy nie starcza? Czym kierować się w decyzjach 
komu dawać, a komu odmawiać? 

Koncepcja takich działań została naszkicowana w 2001 roku, w pierw-
szej strategii województwa dolnośląskiego37. Istota tego podejścia polegała 
na sporządzeniu matrycy działań pożytecznych dla regionu. W regionalnej 
przestrzeni publicznej wyróżniono cztery sfery: społeczną, gospodarczą, 
przestrzenną i zasobów ludzkich. Wyznaczono pięć kierunków strategicz-
nych rozwoju regionu przenikających każdą z tych sfer: (integracja regionu, 
renesans cywilizacyjny, społeczeństwo obywatelskie, innowacyjna gospodar-
ka i otwarcie na świat). Działania w każdej sferze rozpisano na 12 domen 

37. J. Waszkiewicz, Two examples of stimulating social participation in strategic discussion and the growth of 
regional social capital the Lower Silesian case, in: P. Jakubowska, A. Kukliński, P. Żuber (eds), The 
Future of European Regions, Warsaw, 2007; J. Waszkiewicz, Gra o region – gra o przyszłość demokracji 
lokalnej na Dolnym Ślasku, w: W. Bokajło, A. Wiktorska, Święcka (red.), Closer to citizens, Wyzwania 
dla polskiej demokracji w Unii Europejskiej, Ofi cyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2009.
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aktywności regionu, od przedsiębiorczości do samorządności). W sześćdzie-
siąt klatek tak powstałej tablicy wpisano ponad 200 zadań, z założeniem 
ich postępującej aktualizacji. Otrzymaną tabelę można było traktować jako 
usystematyzowany wykaz strategicznie ważnych zadań, których realizacja 
prowadziłaby do zrównoważonego rozwoju regionu wzdłuż wybranego wek-
tora kierunków. Oczywiście region nie miał, nie ma i nie będzie miał za-
sobów, którymi mógłby zrealizować priorytetowo całościowy zestaw zadań. 
Które więc wybrać?

Idea gry o region polegała na współudziale samorządu regionalnego w re-
alizacji tych zadań-priorytetów, których realizacja cieszy się największym 
poparciem regionalnych aktorów. Nie ma to być bynajmniej poparcie werbal-
ne, ale wyrażone zaangażowaniem własnego czasu i własnych środków oraz 
przejęciem współodpowiedzialności za całość przedsięwzięcia. W myśl tej 
koncepcji, środki regionalne w poszczególnych domenach aktywności, nie 
byłyby już darem spływającym z góry na żarliwych postulatorów, ale warto-
ścią dodaną do wartości, które sami benefi cjenci projektu wnoszą w jego re-
alizację. Polityka taka pozwalałaby realizować więcej za te same środki i do-
starczałaby informacji, co dla mieszkańców jest mniej, a co bardziej istotne. 
Co nie mniej ważne, kreowała by układ stosunków premiujący samodziel-
ność, a nie klientyzm. Jej istotą byłoby przekopywanie kanałów dla aktywno-
ści społecznej, przez pomaganie zdecydowanym sobie pomóc. 

Koncepcja gry o region nie fi guruje już w nowej strategii Województwa 
Dolnośląskiego uchwalonej w roku 2005. Poległa w starciu z rzeczywistością 
grantową, w której głównym zadaniem regionów jest sprawne pozyskiwanie 
funduszy unĳ nych. W tych warunkach, funkcjonalna strategia, to taka, która 
jednoznacznie przekłada się na formularze aplikacyjne. W regionach, które 
odzyskają inicjatywę strategiczną idea gry o region powinna się jeszcze od-
rodzić.

Gotowość do przyszłości w polskich regionach

Przyszłość regionów zależy naturalnie od kontekstu narodowego, europej-
skiego i globalnego. Aby jednak regionalne perspektywy na przyszłość mo-
gły w ogóle zaistnieć, niezbędny jest istotny zakres autonomii, stwarzający 
przestrzeń do podejmowania inicjatyw oraz uczenia przez działanie. Bez 
czerpania korzyści wypływających z podejmowania dobrych decyzji, i bez 
ponoszenia strat wynikających z decyzji złych, regiony mogą jedynie poru-
szać się po orbitach wyznaczonych przez obejmujące je ciała zewnętrzne. 
Tak uwarunkowane i pozbawione strategicznej inicjatywy regiony mogą rów-
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nie dobrze prosperować, co bankrutować bez żadnej swojej zasługi czy winy. 
Ich los jest w decydującej mierze wypadkową występujących w odległych czę-
ściach świata wydarzeń, które zachodzą poza kontrolą, a często nawet poza 
zrozumieniem aktorów regionalnych.

Wśród pasywnych, dryfujących pod wpływem czynników zewnętrznych 
regionów nie znajdzie się oczywiście regionów gotowych na przyszłość. Do 
tego regiony potrzebują wyrazistej osobowości, zrozumienia specyfi ki swo-
ich wartości oraz możliwości i umiejętności realizowania tej specyfi ki. Re-
gionalni liderzy muszą zdawać sobie sprawę, że przyszłości na długą metę 
nie da się przewidzieć, trzeba więc ustawicznie skanować horyzonty prognoz 
w poszukiwaniu nowych trendów, szans i zagrożeń. Nie wystarczy otwierać 
się skwapliwie na dobroczynne wpływy zewnętrznych inwestorów. Koniecz-
ny jest rozwój organiczny. W tym celu trzeba rozwĳ ać przede wszystkim we-
wnętrzny potencjał gospodarczy i intelektualny. Mieszkańcy regionów winni 
wykazywać ostrożność w angażowaniu swoich zasobów, a zwłaszcza zasobów 
swoich dzieci i wnuków, w realizację wątpliwych, choć efektownych priory-
tetów. Potrzebne jest też wyczulenie na możliwość pojawienia się „czarnych 
łabędzi” niosących nieoczekiwane klęski lub nadzwyczajne okazje. Regiony 
muszą mieć odpowiednie rezerwy by przetrwać te pierwsze i odpowiedni po-
tencjał innowacyjny, by skorzystać z tych drugich. 

Sformułowane tu oczekiwania względem regionalnego kapitału społeczne-
go wydają się bardzo odległe od problemów dnia codziennego regionalnych 
samorządowców i administratorów. Są to ludzie często głęboko oddani spra-
wie, której służą, ale niemniej często i głęboko sfrustrowani oporem materii 
ludzkiej, uciekający się z lepszych opcji do działań manipulacyjnych z zakre-
su inżynierii społecznej. Można to rozumieć i współczuć. Niemniej, nie spo-
sób bez obywatelskiego zaangażowania przekształcić region pasywny i imi-
tacyjny w region aktywny i kreatywny. Aby regiony przedmiotowe osiągnęły 
status regionów podmiotowych, niezbędne są głębokie transformacje tkanki 
społecznej. Są to działania o charakterze ogrodniczym raczej niż inżynieryj-
nym, obejmujące między innymi wymienione dalej zabiegi.

Kreowanie regionalnego atraktora. Aby przejawiać inicjatywę region musi 
mieć tożsamość. Potrzebna jest prawdziwa, całościowa tożsamość, nie wy-
czerpująca się w okazyjnym kibicowaniu, ale indukująca też trwałe zobowią-
zania. Tożsamość powinna być zarazem wyrazista i otwarta. Sama otwar-
tość, tak ceniona w obecnej nowomowie, nie wystarcza, bo jaki jest pożytek 
z otwierania się nĳ akości? Osobowość musi bazować na regionalnej aurze, 
na tyle atrakcyjnej duchowo, aby kompensować mieszkańcom niższe płace 
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i mniej olśniewające otoczenie. W pewnych regionach Polski ta osobowość 
jest dana przez historię i względnie klarowna (np. Małopolska), w niektórych 
czeka jeszcze na reanimację i wyartykułowanie. Są też regiony (np. Dolny 
Śląsk), których osobowość dopiero się formuje i potrzebuje wspomagania po-
przez zabiegi w swojej istocie mitotwórcze. 

Odbudowa regionalnych społeczności. Konsekwencją rewolucji przemysło-
wej, a zwłaszcza praktyk państwa dobrobytu, było przekształcenie barwnej 
mozaiki społeczności lokalnych w amorfi czne masy konsumenckie. Odwró-
cenie tego procesu – na nowym już poziomie technologicznym – jest za-
sadniczym wyzwaniem współczesności. Jest to zadanie niezwykle trudne, 
gdy wymaga raczej stymulacji niż akcji bezpośrednich. Trzeba odchodzić od 
polityki chleba i igrzysk. Trzeba włączać ludzi w działania publiczne i po-
zwolić im ponosić konsekwencje swoich wyborów. Trzeba budować zaufanie 
na bazie wypełnionych, a nie wyolbrzymionych obietnic. Potrzebni są przy-
wódcy regionalni, którzy traktują region jako zobowiązanie, a nie jako okazję 
i odskocznię do większych karier. Region powinien być traktowanych jako 
mała Ojczyzna – lojalnie przynależna do większych bytów: Polski, Europy, 
Cywilizacji i Ludzkości, jak również akceptująca wspólnoty subregionalne. 

Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego. Potrzebna jest wiara we własne moż-
liwości innowacyjne. W tym przypadku wiara może czynić cuda. Potrzebna 
jest odporna na porażki inicjatywa i wytrwałość. Jak mówią w Dolinie Krzemo-
wej – tylko nieudacznicy nie mają porażek. Potrzebny jest sceptycyzm wobec 
modernizacji przez imitację. Nikomu nie zaimponujemy prezentując oszała-
miające kontrasty między przaśnym i egzaltowanie nowoczesnym – łaciatość 
przekazu to przecież istota „obciachu”. Potrzebna jest atmosfera przyzwolenia 
dla odważnego podejmowanie przemyślanego ryzyka. Jak ukazuje kryzys, kosz-
ty unikania ryzyka bywają znacznie większe. Potrzebna jest eksperymentalna 
gospodarka. Nie powstanie ona bez świadomej akceptacji kosztów utrzyma-
nia różnorodności i bez uwolnienia sfery kreatywnej od procedur. Osiągnięcia 
muszą znaczyć więcej niż certyfi katy. Trzeba zwiększyć efektywność edukacji. 
Powinna być krótsza, intensywniejsza, bardziej zróżnicowana. Trzeba rozwĳ ać 
cnoty obywatelskie: dzielność, roztropność i odpowiedzialność. Szkolny pa-
radygmat wyrównywania i ujednolicania szans musi ustąpić paradygmatowi 
odnajdywania i szlifowania talentów. 

Utrzymywanie otwartych opcji dla następnej generacji. Trwały rozwój to 
mit miejski, nie znajdujący pokrycia w rzeczywistości. Kreatywna destruk-
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cja jest znacznie bliższa naturze rozwoju. Ważniejsze od pościgu za miraża-
mi sprawdzonych w świecie rozwiązań jest utrzymanie trwałej zdolności do 
wyszukiwania własnych. Istnieje pokusa, aby angażować wszelkie dostępne 
zasoby w realizację projektów, które jeszcze wczoraj okazywały się niezwykle 
korzystne. Kłopot z tym, że „dostępne zasoby” to zwykle kredyty. W konse-
kwencji łatwo może się zdarzyć, że następne pokolenie zamiast inwestować 
w rozwój, na którym mu zależy, będzie spłacać długi zaciągnięte na realiza-
cję niewydarzonych pomysłów poprzedników. Utopienie ostatnich pieniędzy 
PRL w budowie Huty Katowice powinno być dobrze pamiętanym przykła-
dem. Unikanie megalomańskich projektów o niepewnej użyteczności jest 
pierwszym warunkiem polityki uwzględniającej interesy pokolenia. Zaletą 
regionalnie zdekomponowanej polityki jest ograniczenie skali możliwej me-
galomanii. Drugim warunkiem jest przygotowywanie młodych do przejęcia 
obowiązków i rozsądnego gospodarowania swoim dziedzictwem.

Konkluzje 

Zasadniczy zarys tego tekstu powstawał wiosną 2008 roku w ramach przy-
gotowań do warszawskiej konferencji dotyczącej przyszłości regionów38. Do-
minowała jeszcze atmosfera słabo zakłóconego optymizmu. Kilka miesięcy 
później było już ewidentne, że „biały łabędź” globalnego kryzysu wylądował 
i że przyszłość będzie inna niż oczekiwano.

Istnieje pilna potrzeba myślenia o przyszłości. Rozwĳ ające się perturbacje 
gospodarcze są naturalną konsekwencją skupiania się na przedsięwzięciach 
krótkoterminowo zyskownych i spychania na dalszy plan problemów natury 
fundamentalnej. Słynne powiedzenie Keynesa, że na długą metę wszyscy 
będziemy martwi, było zapewne reakcją na wątpliwości dotyczące daleko-
siężnych skutków jego projektów. Czas przyznał, Keynesowi rację, a teraz 
przyznaje ją jego oponentom. Dotarliśmy już do „długiej mety”. Oni są już 
w większości martwi, a żyjący będą musieli posprzątać po latach słabo zasłu-
żonej prosperity. 

Przed nami czyszczenie środowiska, łagodzenie napięć społecznych, zna-
lezienie stabilnych źródeł energii dla globalnej technologii, splantowanie 
piramidy nierealnych zobowiązań i odtwarzanie autentycznych struktur 
społecznych. Co najmniej dwa pokolenia czarowano obietnicami, że postęp 
rozwiąże te problemy automatycznie. To nie nastąpiło, natomiast postęp 
dość gwałtownie wyhamował. Mamy do czynienia nie tyko z załamaniem 

38. Ministry of Regional Development Conference on „The future of regions in the perspective of glob-
al change”, Warsaw, June 2008. 
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wzrostu PKB, ale również ze środowiskowym i behawioralnym bagnem. 
Wiele wskazuje, że tych problemów nie uda się już zepchnąć na później, i że 
trzeba będzie stawiać im czoła już teraz. Konsumenci będą musieli znaleźć 
odpowiedź na pytanie, ile jest dosyć, a ile już po prostu nie wypada. Demo-
kracje będą musiały uświadomić sobie, ile trzeba pracować, aby wytworzyć 
wszystko, co jest potrzebne, a czego lepiej nie wytwarzać. Trzeba się będzie 
podzielić pracą zarobkową i sensownie wypełnić wielkie przestrzenie wolne-
go czasu, które się w ten sposób otworzą. Kto i jak ma przeprowadzić tego 
typu przemianę? Jak mawiał Samuel Johnson, człowiek, który wie, że za dwa 
tygodnie mają go powiesić, potrafi  się rewelacyjnie skoncentrować. 

Myślenie o przyszłości powinno się koncentrować na obronie interesów 
wchodzącej w życie generacji. Oni – jak dotąd – niczym specjalnie nie za-
winili w odróżnieniu od biadających nad swoim losem emerytów. To nad 
ich życiem zaważy konieczność spłacania rachunków za szaleństwa, luksu-
sy i zaniechania odchodzącej generacji. Trzeba młodzież od tego odciążyć 
w maksymalnie możliwym stopniu. Powinni oddziedziczyć świat wciąż bo-
gaty w możliwości, a nie zablokowany przez konsekwencje obsesji pokole-
nia dzieci kwiatów. Trzeba ich przygotować, aby mogli sobie lepiej radzić ze 
złożonością nowoczesnych technologii i relacji międzyludzkich. Trzeba ich 
uodparniać na działanie komercyjnych i politycznych technik manipulacji. 

Trzeba się pozbyć uporczywych iluzji, że przyszłość może zostać zapro-
gramowana. Rozmyta natura rzeczywistości i nieusuwalne ograniczenia 
w przetwarzaniu informacji uniemożliwiają takie zabiegi. To nasze wielkie 
szczęście. Gdyby nie te ograniczenia poznawcze mogłyby się trwale zakorze-
nić nieludzkie światy uformowane wedle wizji Włodzimierza Lenina, Adolfa 
Hitlera i im podobnych, albo też odczłowieczone światy wyśnione przez fi -
nansowych spekulantów.

Efekt „czarnego łabędzia” ukazuje, że przyszłość w krytyczny sposób za-
leży od rzadkich i praktycznie nieprzewidywalnych wydarzeń. W długiej 
perspektywie zdolności adaptacyjne, umożliwiające sprawne reagowanie 
na takie wydarzenia, mają znacznie większe znaczenie, niż codzienne zyski 
z dobrze rozpoznanych przewag. Zwłaszcza, że spora część tych przewag ba-
zuje niestety na oszczędnościach wypływających z likwidacji tych zdolności 
(co z zyskami wynikającymi z systemu just in time delivery w razie perturbacji 
transportowych?). Dla adaptacji kluczowe jest eksperymentalne podejście do 
rzeczywistości, w szczególności uczenie się przez działanie, czyli mówiąc 
brutalnie uczenie się na błędach.

Globalizacja przekształca świat w sposób pod wielu względami korzystny, 
a pod niektórymi innymi niezbędny. Wprowadza jednak złożoność, która po-
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woduje transformację świata w „Krainę Skrajności”, stanowiącej prawdziwy 
matecznik destrukcyjnych „Czarnych Łabędzi”. Gdyby udało się globalny 
system w sensowny sposób zdekomponować i odciążyć od przesadnej kon-
kurencyjności, to brutalność reguły „zwycięzca bierze wszystko” zostałaby 
ograniczona, a zdolności do uczenia się odtworzone. 

Regiony jako „Krainy Umiarkowania”, które są w stanie pomieścić więk-
szość wątków ludzkiej egzystencji, wydają się niezbędnymi elementami ży-
wotnego systemu globalnego. Nie kwestionując potrzeby i pozycji państw 
narodowych, należy optować za transferem znacznej części ich bieżących 
uprawnień do regionów. Na arenie wewnętrznej pozwoliłoby to władzy pań-
stwowej skupić się na imponderabiliach, a zróżnicowany system regionalny 
zapewniałby krajowi adaptacyjny napęd rozwojowy. Na arenie zewnętrznej, 
upodmiotowienie regionów ułatwiałoby kooperację pozbawioną zadawnio-
nych urazów i uprzedzeń, które wciąż dotkliwie utrudniają współpracę histo-
rycznych państw. 

Aby rozwinąć w pełni swój potencjał, regiony powinny stać się regionami 
gotowymi na przyszłość. Zakłada to zdecydowaną zmianę w administrowa-
niu zasobami. Wiodąca metafora to przewaga wojny manewrowej nad wojną 
pozycyjną. Strategie nie powinny koncentrować się na wykorzystaniu dobrze 
rozpoznanych możliwości. Ludzie będą je wykorzystywać nawet wtedy, gdy 
spróbuje się ich powstrzymać. Należy budować potencjał do radzenia sobie 
z nieoczekiwanym. Regiony muszą się nauczyć stawiania czoła seriom nie-
fortunnych zdarzeń oraz stwarzania przyjaznych warunków dla fortunnych 
inicjatyw o charakterze innowacyjnym. 
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Jacek Woźniak
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej

O nowy model rozwoju 
polskich regionów

Jaka jest rola i siła samorządnych województw w systemie ustrojowym Polski 
u progu 2010 roku? Czy aktualne ramy ustrojowe są adekwatne do współcze-
snych wyzwań, czy są wystarczająco efektywne?

Pięć lat po akcesji Polski do Unii Europejskiej, dziesięć lat po zainicjo-
waniu projektu pod nazwą „województwo samorządowo-rządowe”, staje się 
coraz bardziej oczywistym, iż pierwotna formuła decentralizacji i regionali-
zacji, oparta na ideach reformy z 1998 roku – wyczerpała się. 

Co uzasadnia taką tezę? Coraz bardziej zauważalny rozdźwięk pomiędzy 
sferą realną, czyli tym, czym faktycznie są w chwili obecnej polskie regiony 
(jaką dysponują władzą? jak organizują relacje z innymi podmiotami?), a sfe-
rą regulacyjną, ich formalną pozycją ustrojową. 

Ta ostatnia praktycznie nie uległa zmianie od samego początku, pozosta-
jąc w ramach wyznaczonych przez Konstytucję z 1997 roku, z jej dogmatem 
niezależności poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego. Zmiany, 
które równocześnie miały miejsce w sferze realnej miały charakter spekta-
kularny. 

W stosunkowo krótkim czasie nastąpił istotny awans i poważne wzmoc-
nienie pozycji regionów na krajowej scenie. Szczególnie widoczne jest to w 
relacjach do innych jednostek samorządu terytorialnego. Można zaryzyko-
wać tezę, że nastąpiło wręcz faktyczne (nieformalne) przełamanie zasady 
niezależności pomiędzy szczeblem lokalnym, gminno-powiatowym a samo-
rządem województwa. Żadna z zasadniczych dla ustroju województwa ustaw 
– przede wszystkim Ustawa o samorządzie województwa – nie została zmie-
niona w sposób odpowiadający nowym realiom. Ów wspomniany rozdźwięk 
powoduje, iż system regulacyjno-prawny stał się niczym gorset, dziecięcy 
mundurek, z którego regiony dawno już wyrosły, a który wciąż je uwiera.

Należy wyraźnie zauważyć – polskie regiony zawdzięczają tak widoczne 
przyspieszenie i skalę procesu głównie europeizacji, która nastąpiła po ak-
cesji naszego kraju do Unii Europejskiej, szczególnie zaś wzięciu odpowie-
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dzialności za istotną część funduszy strukturalnych. To wtedy zachodzące 
w regionach procesy „emancypacji” nabrały ogromnej dynamiki i tempa. 
Udział w europejskiej polityce spójności, pełnienie funkcji Instytucji Zarzą-
dzających, która umożliwia dystrybucję funduszy strukturalnych pomiędzy 
różne podmioty (w tym także samorząd województwa!), spowodował fak-
tyczne zdominowanie, a nawet podporządkowanie innych „graczy” w regio-
nie, szczególnie zaś samorządów lokalnych. To od marszałka województwa 
zależy, czy wójt, burmistrz, a nawet prezydent miasta zrealizują swoje pro-
jekty infrastrukturalne i społeczne, od niego zależy ich sukces. Biorąc pod 
uwagę inercję naszych wewnętrznych układów politycznych (i tendencję do 
wzajemnego „równoważenia” decyzji dotyczących zmian strukturalnych) 
można przypuszczać, iż bez owych impulsów unĳ nych cały proces „ekspan-
sji” regionów trwałby znacznie dłużej. 

Obserwujemy zatem coraz większy dysonans sfery faktycznej i regula-
cyjnej (ustrojowej), który może z czasem prowadzić nawet do ograniczenia 
funkcjonalności regionów. 

Można odnieść wrażenie, że podejmowane próby rozwiązań mają częściej 
charakter koniunkturalny, wynikający w szczególności z potrzeb kolejnych 
okresów programowania w UE, niż systemowy. Poprawianie funkcjonalności 
polskich regionów, w tym mechanizmów rządzenia, następuje za pomocą 
ustaw lub aktów prawnych niższego rzędu (a nawet wytycznych ministerial-
nych), często o charakterze technicznym, proceduralnym, co jest najczęściej 
tłumaczone wymogami naszego członkowstwa. Tak było z Ustawą o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju, czy Wytycznymi Ministra Rozwoju Regional-
nego. Te akty prawne zmieniły standardy ustrojowe w Polsce. Czasami proces 
ten przypomina pragmatyzm tak daleko posunięty, iż nosi wręcz znamiona 
cynizmu. Jak inaczej nazwać pozbawienie najważniejszego organu polskiego 
województwa – sejmiku, organu nadrzędnego w stosunku do zarządu, które-
go władza legitymizowana jest poprzez wybory powszechne – jakiejkolwiek 
decyzyjności w zakresie funduszy strukturalnych? Czyli instrumentów, które 
stały się katalizatorem  budowania potęgi regionów! Powoduje to permanent-
ną frustrację radnych, co niewątpliwie ma wpływ na zarządzanie regionem. 
Proces ten dokonał się zresztą w imię zwiększania sprawności organizacyjnej 
oraz ograniczania wpływu polityki na zarządzanie funduszami… 

Pod takimi hasłami całość powyższych kompetencji decyzyjnych przeszła 
do gremium par excellence politycznego, jakim jest zarząd województwa. Jest 
to interesujący przykład „gry na kompetencjach” i odsunięcia za pomocą 
ustawy szczegółowej (wtedy – Ustawy o Narodowym Planie Rozwoju) klu-
czowego organu ustrojowego od procesu podejmowania decyzji.
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Innym dyskusyjnym przykładem niedostosowania mechanizmów do aktu-
alnych wyzwań jest organizacja procesu podejmowania decyzji przez zarząd 
województwa jako organ kolegialny. Taka formuła miała większe uzasadnie-
nie w początkowej fazie funkcjonowania regionów, kiedy skala spraw do roz-
strzygnięcia była stosunkowo nieznaczna. „Kolegialność” stanowiła wówczas 
swoisty mechanizm wewnętrznej kontroli i równoważania gry sił politycz-
nych. Obecnie, przy tak dużej skali obsługiwanych przez województwo za-
dań, ta sama formuła wydaje się mechanizmem ociężałym, czasochłonnym 
i mało efektywnym, abstrahując już od jej innej cechy, jaką jest relatywizowa-
nie, brak jednostkowej odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Nie można także ocenić jednoznacznie pozytywnie procesu przekazywa-
nia zadań wojewody do samorządu województwa. Z jednej strony, początko-
wo było to głównie porządkowanie i scalanie kompetencji, z drugiej jednak 
strony obejmuje on głównie sprawy bieżące, których obsługa nadmiernie 
obciąża struktury województwa, zmuszając także do ogromnego wzrostu za-
trudnienia. Nie przyczynia się do decentralizacji, lecz obciąża region drob-
nymi często sprawami, co ogranicza możliwość zaangażowania w kwestie 
strategiczne. Co jednak najważniejsze – nie wzmacnia to głównego nurtu 
funkcjonowania samorządu województwa, którym nie jest świadczenie usług 
publicznych, lecz prowadzenie polityki rozwoju.

Spór o decentralizację i jej granice

Kluczowym problemem w defi niowaniu miejsca polskich regionów w krajo-
wym systemie zarządzania rozwojem jest stopień decentralizacji państwa. 
W aktualnie prowadzoną debatę wpisują się w tym zakresie trzy dokumen-
ty: Raport Polska 2030, opracowany przez zespół pod kierunkiem ministra 
Michała Boniego, Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski, przyjęte 
przez Radę Ministrów w kwietnia 2009 roku oraz Krajowa Strategia Roz-
woju Regionalnego, której konsultację rozpoczął minister rozwoju regio-
nalnego we wrześniu 2009 roku. W opracowaniach tych możemy odnaleźć 
też dwa podstawowe dla regionów elementy: po pierwsze wizję rozwoju 
polskich województw, po drugie – swego rodzaju ofertę dla nich wypływa-
jącą ze strony rządu. Oferta ta może jednak stać się dosyć niebezpiecznym 
dla regionów substytutem faktycznej decentralizacji – o ile nie zostanie 
uzupełniona reformą strukturalną, ustrojową. W takim wypadku nigdy nie 
pozbędziemy się klientelizmu występującego we wzajemnych relacjach po-
między rządem centralnym a samorządem województwa, sytuacji uzależ-
nienia regionów od establishmentu, który woluntarystycznie, jako „wiedzą-
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cy lepiej, co dla nich jest dobre” rozporządza dobrami, np. dekoncentrując 
wybrane fragmenty władzy.

W obecnie prowadzonej debacie brak porozumienia co do docelowego po-
ziomu decentralizacji państwa. Państwa z silną tradycją unitarną, respektem 
wobec rządu centralnego, bez tendencji odśrodkowych. Proponowane roz-
wiązania dotyczą najwyżej teraźniejszości – nie potrafi my określić tendencji, 
trudno przewidzieć przyszłe potrzeby i aspiracje regionów w perspektywie 
choćby dziesięciu lat (choć obecnie nic nie wskazuje, by punktem odnie-
sienia dla aspiracji polskich regionów miał się stać np. status współczesnej 
Katalonii). 

Tym bardziej należy podkreślić, iż odpowiedź na pytanie o granicę decen-
tralizacji (władzy i zasobów), w tym także – gdzie kończy się w Polsce akcep-
tacja dla decentralizacji? – jest dla przyszłości regionów kluczowa. Wszelkie 
rekomendacje muszą być jej pochodną.

Koordynacja i spójność działań 

Kiedy możemy stwierdzić, że region odnosi sukces? Za miarę sukcesu regionu 
można uznać chęć do zamieszkania, pracowania i przyjeżdżania do niego jak 
największej liczby osób, w tym szczególnie inwestorów. Dodatkowym wskaź-
nikiem mogą być tendencje w tym zakresie, a zwłaszcza ich trwałość. Poniżej 
podjęta została próba wskazania na wybrane mechanizmy zarządzania rozwo-
jem w regionie, oparte na wspólnym mianowniku koordynacji działań. 

Relacje wewnątrzregionalne

Ważna jest świadomość występowania coraz poważniejszych ograniczeń 
sprawczych władzy publicznej. Nie można nie dostrzegać zjawiska jej de-
segmentacji, skutkiem której procesy decyzyjne są coraz częściej wynikiem 
integrowania koncepcji generowanych przez różnorodnych aktorów regio-
nalnych. Dzieje się tak na skutek dwóch czynników: narastających aspiracji 
i krystalizowania się interesów owych aktorów, oraz równolegle, częstej nie-
zdolności władzy publicznej do efektywnego, sprawnego sterowania proce-
sami rozwoju. 

Dla większej skuteczności działań publicznych, szczególnie polityki roz-
woju,  istnieje stała potrzeba budowy efektywnych relacji pomiędzy samo-
rządem województwa, samorządami lokalnymi oraz innym podmiotami, 
głównie II oraz III sektora. Wydaje się, że należy dążyć do tego, aby relacje 
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te opierały się w mniejszym stopniu na procedurach formalno-władczych, 
których synonimem jest w sektorze publicznym decyzja administracyjna, 
bardziej zaś na tworzeniu elastycznych powiązań opartych na wspólnych in-
teresach i układach funkcjonalnych, których synonimem jest umowa. Umowa 
zakłada równorzędność stron, które mają wolę wzajemnego porozumienia. 
Jest sprawą oczywistą, iż relacje osiągane w wyniku negocjacji i konsensu-
su są bardziej efektywne. Naturalnie, nie w każdym przypadku taki sposób 
organizacji współpracy wewnątrzregionalnej będzie zasadny i efektywny. Po-
dejście takie cechuje się jednak wyższą efektywnością na etapie uzgadniania, 
gdyż lepiej uwzględnia różnorodność i wspólnotę interesów oraz w łatwiejszy 
sposób pozwala na oddanie prymatu interesowi publicznemu, do realizacji 
którego – w trakcie dyskusji – prościej jest przekonać partnerów. 

Mam świadomość, iż takie podejście jest trudne w naszej kulturze admi-
nistracyjnej, o XIX-wiecznej jeszcze proweniencji, gdzie ważniejsze jest wy-
pełnienie wymogów formalnych danej procedury niż efektywność i realizacja 
postawionego zadania.

Budowanie mniej sformalizowanych a bardziej funkcjonalnych, zoriento-
wanych na rozwiązywanie problemów relacji pomiędzy różnymi szczeblami 
samorządu daje także większą gwarancję spójności pomiędzy poziomem lo-
kalnym i regionalnym. W przypadku strategii lokalnych (w obecnych wa-
runkach tworzonych często jedynie na potrzeby załącznika do wniosku apli-
kacyjnego o fundusze europejskie) daje zdecydowanie lepszą gwarancję jej 
realizacji i kompatybilności ze strategią rozwoju regionu. 

Nie najlepsze doświadczenia płynące z dotychczasowej współpracy samo-
rządu województwa z sektorem innym niż publiczny po części tylko powo-
dowane są brakiem procedur, instytucji i wspólnie zdefi niowanych interesów. 
Przeważnie jednak główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest obawa przed-
stawicieli administracji publicznej przed wchodzeniem w relacje z podmiota-
mi spoza „własnego” sektora. Jest to element szerszego problemu, jakim jest 
dramatycznie niski poziom zaufania społecznego w naszym kraju, o czym 
wspomniano m.in. w Raporcie o Kapitale Intelektualnym Polski z 2008 roku.

Regiony w relacjach z metropoliami 

Metropolie zostały świadomie potraktowane odrębnie:  ze względu na ich 
„ciężar gatunkowy” trudno je zaliczyć do tej samej kategorii co „inne pod-
mioty w regionie”. Choć z formalnego punktu widzenia mają taki sam status 
prawny jak małe gminy miejskie, to budżety polskich metropolii czasem kil-
kakrotnie przewyższają budżety samorządowych województw (po wyłącze-
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niu z nich funduszy strukturalnych, które przejściowo – w latach 2007-2009 
– wliczane były do budżetów województw).

Relacje pomiędzy regionami a metropoliami mają charakter ambiwalent-
ny. Stojący na czele województw marszałkowie generalnie opowiadają się 
przeciwko wzmacnianiu dużych miast, obawiając się, iż może to odbyć się 
kosztem samorządu województwa. Obawiają się nadania metropoliom od-
rębnego statusu prawnego, objęciu ich bezpośrednio do nich adresowaną po-
lityką rządu, a więc działań, które wyodrębniają je z przestrzeni regionu, na-
dając im atrybuty niezależności od organów samorządu województwa, swe-
go rodzaju „eksterytorialności”. Tłumaczy się to koniecznością zachowania 
jednolitej struktury władzy w regionie, a także wymogami zintegrowanego 
planowania polityki rozwoju. Podobne zresztą lęki przed ekspansją dużych 
miast pojawiają się ze strony sąsiadujących z nimi gmin. Prowadzenie tego 
typu polityki przypomina grę o sumie zerowej. Żadna ze stron nie chce opu-
ścić zajętej przez siebie pozycji, skupiając się na jej utrzymaniu, nie zaś na 
refl eksji – „w jakim celu jej bronię?”. Dzieje się tak z oczywistą szkodą dla 
potencjału całego regionu, a szczególnie zarządzania rozwojem.

Aby wykształciły się prawidłowe relacje pomiędzy regionami a ich me-
tropoliami, samorządy województw muszą zaprzestać postrzegania dużych 
miast w kategoriach rywalizacji politycznej, budowanej wokół pojęcia „zrów-
noważonego” rozwoju terytorium województwa, powinny zaś uznać, że mogą 
pozytywnie wpłynąć na rozwój całej przestrzeni województwa. Takie podej-
ście do rozwoju zostało też zaprezentowane w Raporcie Polska 2030 w za-
proponowanym przez rząd modelu dyfuzyjno-polaryzacyjnym, według któ-
rego szansą dla słabiej rozwiniętych obszarów jest korzystanie z korzystnych 
efektów koncentracji rozwoju w biegunach wzrostu. Zresztą, metropolie nie 
konkurują ze swoim zapleczem terytorialnym, z peryferiami województwa – 
one konkurują między sobą. 

Relacje międzyregionalne

Obecnie wyraźnie dominującą i niemal jedyną realną formą kształtowania re-
lacji pomiędzy polskimi regionami jest rywalizacja. Nie dotyczy to jednak ta-
kich platform budowania konsensusu w wymiarze politycznym jak Konwent 
Marszałków czy Związek Województw RP. Od wielu lat mechanizm działa 
tu przeważnie bez zarzutu w przypadku budowania stanowisk do negocjacji 
z rządem. Ewidentnie  odczuwalny jest natomiast defi cyt współpracy w zakre-
sie realizacji wspólnych dużych projektów, szczególnie infrastrukturalnych.

Jednym z nielicznych ostatnich przykładów współpracy międzyregionalnej 
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jest most na Wiśle w Połańcu, którego budowę będą realizowały wspólnie 
dwa województwa. Realizacja projektu kosztować będzie niemal pól miliar-
da złotych, co jest dość wysoką kwotą wobec faktu, iż inwestycja ta rozwią-
że problemy transportowe głównie na poziomie lokalnym. Przypuszczalnie 
jej powodem była łatwość pozyskania funduszy na ten cel, które pochodzić 
będą z puli pieniędzy unĳ nych. Nie jest to odosobniony przypadek.

Przedmiotem współpracy mogłyby stać się np. obszary strategicznej inter-
wencji, których delimitacja może przebiegać także w poprzek regionu, bądź 
wykraczać poza jego granice. Wydaje się, że dobrym katalizatorem współpra-
cy między regionami może stać się nowe podejście do polityki regionalnej. 
Zakłada ono odchodzenie od postrzegania regionów wyłącznie w wymiarze 
administracyjnym (delimitowanych na poziomie NUTS 2) na rzecz regio-
nów funkcjonalnych, charakteryzujących się wspólnymi cechami. Będzie to 
wymagało uruchomienia nowych, innowacyjnych instrumentów zarządzania 
rozwojem, nie odwołujących się do tradycyjnej podmiotowości i właściwości 
samorządu województwa. 

Należy przy tym zwrócić uwagę, iż wprowadzenie w życie koncepcji inter-
wencji publicznych ponad granicami administracyjnymi niesie za sobą ryzy-
ko marginalizacji samorządu województwa. Owe granice stałyby się wówczas 
nieadekwatne do zmienionego układu struktur przestrzennych. W moim 
przekonaniu jednak korzyści wynikające z większej efektywności współpracy 
organizowanej wokół obszarów problemowych są wystarczającym argumen-
tem za podjęciem takiego wyzwania. 

Dodatkowym bodźcem dla regionów, mobilizującym je do podjęcia współ-
pracy w tym zakresie, może być ryzyko przejęcia zarządzania takimi obsza-
rami przez rząd centralny (podobnie jak stało się to w przypadku Programu 
Operacyjnego Polska Wschodnia 2007-2013). Argument za takim rozwią-
zaniem był prosty: nie istniał żaden inny podmiot, który mógłby zarządzać 
programem obejmującym obszar wykraczający poza jedno województwo.

Model polskich regionów

Jak jest i jak może być postrzegany polski region? Co stanowi o jego naj-
większej wartości dodanej? Analizując tę kwestię, możemy wskazać na trzy 
modele regionów:



Jacek Woźniak

314

Region jako wspólnota mieszkańców

Jest to model najbardziej klasyczny, odwołujący się do defi nicji ustawowej 
samorządu województwa. Zakłada oparcie się na poczuciu tożsamości re-
gionalnej, manifestuje potrzebę zainteresowania problemami publicznymi w 
skali regionalnej (w tym także kontrolowania władzy). Taki model jest moż-
liwy przede wszystkim w regionie o silnie rozwiniętej tożsamości i poczu-
ciu identyfi kacji mieszkańców. Podstawowym kryterium oceny samorządu 
województwa jest tu stopień legitymizacji władzy publicznej, pochodzącej 
z wyborów powszechnych i cieszącej się szacunkiem społeczeństwa. Proble-
mem jest praktyczna nieobecność tego modelu we współcześnie toczącej się 
debacie publicznej. Wydaje się, że jest to pochodną bardziej ogólnego kryzy-
su samorządu rozumianego właśnie jako wspólnota mieszkańców.

 
Region jako korporacja

Model ten (nazwa została zapożyczona z koncepcji prof. Antoniego Kukliń-
skiego) odwołuje się do zbiorowości i wielości podmiotów w regionie (pu-
blicznych, prywatnych, trzeciego sektora…), które łączy sieć intensywnych  
powiązań i przepływów. Region jest silny nie tyle „władzą” organów samorzą-
du województwa, lecz siłą wszystkich jego udziałowców, interesariuszy. 

Zakłada istnienie określonej przestrzeni publicznej, która może być węż-
sza (wybrane środowiska, grupy interesów) lub szersza (wielość podmiotów, 
ważnych graczy regionalnych). Za podstawowe kryterium oceny samorządu 
województwa uznaje się sprawność i efektywność tworzenia relacji, wchodze-
nia w kooperacje oraz umiejętność wielopoziomowego zarządzania. 

Region jako struktura menadżerska

Pojęcie bardzo zawężone, region zredukowany zostaje praktycznie do jednej 
instytucji. Tak postrzegany region jest przede wszystkim operatorem fundu-
szy strukturalnych, czego praktyczną konsekwencją jest silne zdominowanie 
tą problematyką innych obszarów pozostających w kompetencji samorządu 
województwa (polityki regionalnej!), nadmierne zaangażowanie w sprawy 
bieżące, często o wymiarze lokalnym. 

Synonimem regionu staje się marszałek wraz ze swoim instytucjonalnym 
zapleczem władzy wykonawczej (urzędem marszałkowskim wraz z podle-
głymi jednostkami), ukierunkowany na sprawne zarządzanie funduszami 
europejskimi. Podstawowym kryterium oceny samorządu województwa jest 
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efektywność wydatkowania środków pochodzących z Unii Europejskiej. Ta-
kie podejście implikuje szereg konsekwencji, w tym zjawisko nazywane już 
„centralizmem regionalnym”, rozumiane jako podporządkowanie niższych 
szczebli samorządu terytorialnego organom wykonawczym marszałka, które 
sprawują funkcję „szafarzy darów europejskich”.

Nakładając na zaproponowane modele aktualną perspektywę, można za-
obserwować prawidłowość. Na szali opcji zarządzania rozwojem wahadło 
wychyla się wyraźnie w stronę władzy wykonawczej, którą reprezentuje tu 
model menadżerski. Pojęcie regionu zostaje zawłaszczone przez struktury 
menadżerskie i wykonawcze. To ich zadania budzą największe emocje, po-
mimo iż niebezpiecznie redukują postrzeganie i funkcje regionu do poziomu 
agencji ds. wdrażania funduszy strukturalnych. Trudno będzie to zmienić, 
gdyż z „modelem menadżerskim” związana jest zupełnie realna władza, jaka 
daje możliwość dysponowania ogromnymi środkami. 

Osobiście opowiadam się za takim rozwiązaniem, które gwarantować bę-
dzie najwyższą skuteczność prowadzenia polityki regionalnej. Obejmuje to 
pełnienie funkcji jej inicjatora, koordynatora, konsolidowanie środowisk, bu-
dowanie porozumień wokół wspólnych przedsięwzięć, powoływanie struktur 
i instytucji odpowiadających potrzebom. Jeśli zdefi niujemy kluczowe funkcje 
regionu, następnym krokiem musi być budowanie instytucji – to one mu-
szą zagwarantować funkcjonalność całego systemu, i jako takie być stabilne 
i trwałe. Do tego nie jest niezbędne dysponowanie przez region „twardymi” 
instrumentami – takimi jak formalna nadrzędność w stosunku do innych 
szczebli samorządu terytorialnego czy faktyczna dominacja ze względu na 
dysponowanie pulą środków na rozwój. Niezbędne jest za to rozwinięcie po-
tencjału umożliwiającego pełnienie funkcji strategicznych. Pamiętajmy, że 
nadal nikt nie zwolnił samorządu województwa z odpowiedzialności za roz-
wój regionu.

Kwestią do rozwiązania jest to, jak połączyć wartość, jaką stanowi wspól-
nota mieszkańców, z jej demokratycznym mechanizmem przyciągania ludzi 
do spraw publicznych, z efektywnością menadżerską?

Konsekwencją powyższego jest preferencja dla modelu pośredniego. Tak 
rozumiany region dąży do wzmacniania wspólnoty (mieszkańców i innych 
podmiotów), wykorzystując jednocześnie siłę „udziałowców” tej swoistej kor-
poracji. Stawia na silne powiązania między nimi, odwołując się do ekonomii 
przepływów i wywołując efekt synergii, przy inspirującej, koordynującej roli 
marszałka. Wymaga to także sterowania menadżerskiego, dla uzyskania od-
powiedniej efektywności. Moim zdaniem tylko taki model daje szansę od-
ważnego podjęcia wyzwań strategicznych. Wierzę także, że takie podejście 
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jest bardziej skuteczne w perspektywie wykraczającej poza aktualne okresy 
programowania Unii Europejskiej oraz że  pozwoli na budowanie trwałego 
potencjału endogenicznego regionu, także w oparciu o zasoby i instytucje, ja-
kimi marszałkowie wcześniej nie dysponowali (np. nowe instrumenty – fun-
dusze Jessica, Jeremi, które są tworzone w oparciu o fundusze strukturalne).

Podsumowanie

Jest szereg pytań, które winny zostać postawione:
Jaka jest zdolność adaptacyjna polskich regionów wobec wyzwań XXI • 
wieku?
Jak wzmocnić zdolność do kreowania w regionach trwałych mechanizmów • 
rozwojowych?
Co zdecyduje o konkurencyjności polskich województw w dłuższej per-• 
spektywie czasowej?
Jak uniknąć dryfu rozwojowego (odwołując się do koncepcji prof. Jadwigi • 
Staniszkis) polskich regionów?
Jak zabezpieczyć rzeczywisty wpływ samorządu województwa na rozwój • 
regionu?
Jak wzmocnić sprawność instytucjonalną, w tym szczególnie potencjał my-• 
ślenia strategicznego, w obliczu wyzwania, jakim będzie potrzeba przygo-
towania, negocjacji z Komisją Europejską i zarządzania dwoma programa-
mi regionalnymi (co wydaje się już sprawą przesądzoną)?
Należy pilnie poszukiwać odpowiedzi na takie pytania. Przecież łączy nas 

przekonanie, że polskie regiony muszą dokończyć dzieła modernizacji kraju.
Ustrój polskich regionów, ustawodawstwo w tym zakresie zatrzymało się 

w gruncie rzeczy na 1997 roku, roku Konstytucji. Pomimo wejścia do UE 
i ogromnych zmian z tym związanych – głównie nabycia prawa do dyspono-
wania funduszami strukturalnymi – nie nastąpiła żadna znacząca reforma 
ustrojowa, a nawet dokończenie reformy z 1999 roku. Z perspektywy czasu 
widać wyraźnie, iż cały niemal wysiłek państwowy został skierowany w in-
nym kierunku, wykonawczym i implementacyjnym. Prawdopodobnie była to 
właściwa droga, aby nie zmarnować ogromnej szansy awansu cywilizacyj-
nego, jaką dla naszego kraju i regionów stanowiło członkostwo („Polska naj-
większym benefi cjentem polityki spójności w Unii Europejskiej!”). Wszystko 
zostało podporządkowane temu celowi. Jednak w międzyczasie, szczególnie 
zaś w minionym pięcioleciu nastąpiły ważne zmiany. Polskie regiony  okrze-
pły, „wybiły się” na niepodległość. Sprawdziły się jako poważny aktor na sce-



O nowy model rozwoju polskich regionów

nie krajowej. To zobowiązuje. Czas zatem na pogłębioną publiczną debatę, 
ale – nie tylko. Najwyższy czas na realne zmiany. Czy 2010 będzie rokiem II 
reformy regionalnej w Polsce?
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