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Od Redakcji

Konferencje Krakowskie czynią z Krakowa ważny ośrodek myśli strategicznej, 
w którym toczy się debata o najważniejszych problemach współczesnego 
świata. Pięciotomowy zbiór publikacji pokonferencyjnych z lat 2008-2012 jest 
inspirującym polem spotkania refleksji teoretycznej i empirycznej oraz myśli 
historycznej i prospektywnej. Zróżnicowana, bogata, a jednocześnie zwarta 
treść pięciu tomów, które ukazały się w ramach serii „Biblioteka Małopol-
skiego Obserwatorium Polityki Rozwoju” zasługuje na holistyczną ocenę 
w kontekście procesów rozwoju polskiej myśli strategicznej.

W takim kontekście intelektualnym i pragmatycznym przekazujemy 
do rąk Czytelników V tom serii krakowskiej pt.: Transformacja sceny europej-
skiej i globalnej XXI wieku. Strategie dla Polski. Książka jest publikacyjnym 
pokłosiem V Konferencji Krakowskiej, która odbyła się w Krakowie w dniach 
25-26 czerwca 2012 roku. Tegoroczna konferencja odbyła się pod honorowym 
patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Konferencja i tom pokonferencyjny są dokumentem interpretującym 
dramatyzm sceny globalnej, europejskiej i polskiej. Są dobrym tworzywem 
do naszkicowania kilku kręgów problemowych, które wyłaniają się z inter-
pretacji bogatej treści tomu V.

Pierwszym kręgiem problemowym jest transformacja sceny globalnej 
XXI wieku. Czy dominującym elementem tej sceny będzie układ G2: 
Ameryka – Chiny, czy też triada: Ameryka – Chiny – Unia Europejska? 
Najbliższa przyszłość przyniesie odpowiedź na pytanie, czy Unia Europejska 
będzie elementem globalnego rdzenia, czy też elementem nowej globalnej 
peryferii XXI wieku. Warto z tego punktu widzenia przeanalizować treść 
opracowań znajdujących się w I części tomu – Europa wobec wyzwań global-
nych i regionalnych XXI wieku. 

Drugim kręgiem problemowym jest kryzys Europy oraz sposoby prze-
zwyciężenia tego kryzysu, analizowane w kolejnej części tomu – Jaka będzie 
Europa po kryzysie? Już na wstępie warto uprzedzić, iż odpowiedź na py-
tanie zawarte w tytule części II jest dość mglista, pełna hipotez, śmiałych 
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wizji oraz niedopowiedzeń. Bardzo trafna jest natomiast sama diagnoza 
kryzysu Europy.

Trzecim kręgiem problemowym jest wyrazista kontrowersja na temat 
obecnego stanu i przyszłego rozwoju Unii Europejskiej. Wydaje się, że 
szczególnie inspirująca jest zintegrowana lektura kilku opracowań zawar-
tych w każdej z części tomu. Warto zastanowić się nad kontrowersyjną 
tezą jednego z Autorów, że Unia Europejska przestaje być „wspólnotą” 
i staje się „europejską spółką strategiczną”. Bardzo ważna jest teza, że 
Unia Europejska staje się Unią wielu prędkości. Warto wreszcie zwrócić 
uwagę na artykuł mówiący o nieuniknionej „federalizacji” ekonomicznej 
architektury Europy.

Czwartym kręgiem problemowym, na którym skoncentrowano się głównie 
w części III – Zasoby i kompetencje rozwojowe Polski – jest efektywność funkcjo-
nowania Polski w systemie Unii Europejskiej. Autorzy podkreślają, że Polska 
musi zaprezentować jasne stanowisko w sprawie przeszłości, teraźniejszości 
i przyszłości Unii Europejskiej i konsekwentnie się go trzymać. Zawartość 
tego tomu może być pomocna w formułowaniu takiego stanowiska.

Piątym kręgiem problemowym jest polska polityka rozwoju wobec 
zmian na scenie europejskiej i globalnej. Opracowania zawarte w części 
IV tomu – Polska polityka rozwoju wobec zmian na scenie europejskiej i globalnej 
– są dobrą inspiracją do podjęcia dyskusji na ten temat. Czytelnik znajdzie 
tu prezentację doświadczeń w programowaniu terytorialnym Unii Europej-
skiej w odniesieniu do perspektywy 2050 roku, refleksję o strategicznych 
wyzwaniach dla Polski i jej regionów, rozważania na temat koncepcji hie-
rarchizacji systemu planowania w Polsce, a także przemyślenia dotyczące 
uproszczeń i pułapek pojawiających się w myśleniu i dyskusji o polityce 
rozwoju polskich regionów.

Szóstym kręgiem problemowym jest kultura myśli strategicznej inter-
pretowana w innowacyjnych artykułach V części tomu – Kultura myśli strate-
gicznej: Europa – świat. Jaka będzie odpowiedź na zmiany? Autorzy wychodzą od 
pytania o znaczenie kultury myślenia strategicznego o przyszłości, a także 
dochodzą do wniosku, że przyszłość świata może być w większym stopniu 
oparta na wzorcach myślenia innych cywilizacji niż zachodnia. Na uwagę 
zasługuje opracowanie, w którym Czytelnik może odbyć fascynującą podróż 
po myśli strategicznej Chin.
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Oczywiście można kwestionować koncepcję tak ujętych sześciu kręgów 
problemowych. Myślimy jednak, że ta koncepcja może być punktem wyjścia 
i zachętą do podjęcia ważnych wątków dyskusyjnych, które zarysowały się 
w treści tomu V.

***

Wraz z zaproszeniem do lektury niniejszego tomu, pragniemy podzię-
kować wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w pielęgnowanie 
tradycji Konferencji Krakowskich. W głównej mierze wyrażamy naszą 
wdzięczność Uczestnikom V Konferencji Krakowskiej oraz Autorom opraco-
wań, żywiąc nadzieję, że tom pokonferencyjny stanie się twórczą inspiracją 
dla jego odbiorców.

 
Antoni Kukliński

Jacek Woźniak

Kraków, listopad 2012
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Marek Sowa
Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo,

niezwykle udana V Konferencja Krakowska odbywała się w atmosferze pew-
nego – mam nadzieję – twórczego napięcia. Część wypowiedzi koncentrowała 
się wokół wyzwań, jakim musi stawić czoło Unia Europejska w zmieniającym 
się szybko otoczeniu. Wskazywano na obszary największych zagrożeń, ana-
lizowano kondycję konkurentów, szukano obszarów potencjalnej współpracy 
z dawnymi i nowymi sojusznikami. Te wizje można podsumować hasłem: 
„CO zrobimy, kiedy kryzys już się zakończy?”.

Część głosów skupiła się na szukaniu odpowiedzi na inne bardzo ważne 
pytanie: „co zrobić, ŻEBY kryzys się skończył?”. Nie było tu jednak prostych 
recept. W niektórych wystąpieniach pojawiał się sceptycyzm, szczególnie co 
do obecnego kształtu strefy euro. W tym wypadku musimy jednak mieć świa-
domość, że kluczowe decyzje i narzędzia są poza Polską. Rodzi się pytanie, 
jakie wnioski przyniosła konferencja dla naszego kraju i regionu?

W moim przekonaniu kryzys może – paradoksalnie! – mieć pozytywne 
skutki. Można nawet powiedzieć, że już widać pewne korzyści. Małopolska, 
podobnie jak inne polskie regiony, po prostu uczy się na kryzysie. Bacznie 
obserwujmy to, co dzieje się w Grecji, Hiszpanii czy Portugalii. Widzimy, 
jakie mogą być skutki określonej polityki inwestycyjnej. W konsekwencji 
korygujemy własne działania i plany. 

Wystarczy zajrzeć do nowej strategii rozwoju województwa Małopolska 
2020, by przekonać się, że inwestycje publiczne i fundusze unijne mają w pierw-
szej kolejności służyć wzrostowi gospodarczemu. Ostatnie lata były głównie 
nadrabianiem dystansu cywilizacyjnego, przede wszystkim w infrastrukturze 
społecznej. Teraz musimy nauczyć się, jak efektywnie gospodarować nowym 
majątkiem. W kolejnych latach stawiać będziemy przede wszystkim na rozwój 
nauki, wspieranie innowacji i przedsiębiorczości. To jest ważna, choć trudna 
lekcja z kryzysu, którą musimy odrobić w trosce o rozwój Małopolski i za-
pewnienie jej jak najlepszej pozycji na mapie europejskich regionów. 



Marek Sowa

Publikacja, którą oddajemy w Państwa ręce, w naszym odczuciu jest nie 
tylko podsumowaniem spotkania krakowskiego oraz zaprezentowaniem naj-
ważniejszych wątków tam poruszonych. Ten tom daje podstawę do wytyczania 
ścieżek możliwych działań, które przyczynią się do bardziej przemyślanego 
planowania rozwoju i umocnienia naszej pozycji na mapie Europy i świata. 

Miło mi również z tego miejsca zaprosić Państwa do wzięcia udziału 
w VI Konferencji Krakowskiej, która odbędzie się w czerwcu 2013 roku. 
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Roman Ciepiela
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Już piąty raz mieliśmy okazję spotkać się podczas Konferencji Krakowskiej, 
co daje nam podstawę do stwierdzenia, iż ta doroczna debata stała się już 
rozpoznawalną i uznaną marką, a Kraków z powodzeniem może aspirować 
do rangi opiniotwórczego ośrodka myśli strategicznej. Uczestnicy tegorocznej 
konferencji odbywającej się pod hasłem „Transformacja sceny europejskiej 
i globalnej XXI wieku. Strategie dla Polski” postawili przed sobą trudne 
zadanie – odpowiedź na pytania: Czy Unia Europejska i Polska mają re-
ceptę na wyjście z kryzysu? Jaki będzie nowy ład globalny po kryzysie? Czy 
Polska ma wystarczające zasoby i kompetencje rozwojowe, by efektywnie 
funkcjonować w systemie Unii Europejskiej? Czy Europie uda się uciec 
przed marginalizacją na scenie światowej? 

Dwa dni konferencyjnych debat, prezentacji, paneli dyskusyjnych 
oraz spotkań kuluarowych stanowiły prawdziwą ucztę intelektualną – w oto-
czeniu środowiska opiniotwórczego, które powstało wokół idei konferencji 
krakowskich – a jej efektem jest niniejsza publikacja. Jak co roku, także 
i tym razem celem dyskusji była konfrontacja perspektywy europejskiej 
i światowej z problemami rozwoju Polski, a także spojrzenie z perspektywy 
naszego regionu na scenę globalną i próba interpretacji pozycji Małopolski 
w odniesieniu do Polski, Europy i świata.

Jako samorząd województwa chcemy osadzić cele rozwoju Małopolski 
w kontekście nowych wyzwań europejskich i krajowych, jednakże z uwzględ-
nieniem zróżnicowanych potencjałów i barier rozwojowych w regionie. W tym 
celu przygotowywanych jest obecnie dziesięć programów strategicznych, które 
wraz ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 
będą najważniejszym narzędziem zarządzania rozwojem regionu. Aktualnie 
założenia programów strategicznych są w trakcie konsultacji społecznych. 
Liczymy, iż programy pozwolą na sprawne i zintegrowane zarządzanie 
poszczególnymi politykami regionalnymi w perspektywie 2020 roku.

Niezwykle istotne jest, by Małopolska była regionem atrakcyjnym dla 
inwestycji, wykorzystującym swój potencjał gospodarczy, m.in. przez in-
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westowanie w przemysły oparte na wiedzy i nowoczesnych technologiach. 
W naszym regionie należy lepiej powiązać system kształcenia z potrzeba-
mi gospodarki i rynku pracy oraz rozwinąć nowy model wsparcia przed-
siębiorczości, w którym większą rolę będą odgrywały: otoczenie biznesu 
oraz instrumenty zwrotne.

Kontynuujemy promocję Małopolski w świecie, mając świadomość, że 
aby ktokolwiek chciał u nas zagościć, musi o nas wiedzieć, musi wiedzieć 
gdzie leży Małopolska, musi wiedzieć co Małopolska jest w stanie zaoferować 
potencjalnemu inwestorowi na szachownicy europejskich regionów.

Życzę Państwu, by niniejsza publikacja pokonferencyjna dała nie tyle 
gotowe odpowiedzi na zadane wcześniej pytania, ale była istotną inspiracją 
w myśleniu o przyszłości naszego regionu, kraju, Unii Europejskiej i świata. 
By była przyczynkiem do podejmowania trafnych decyzji służących rozwojowi 
w oparciu o efektywne wykorzystywanie naszych zasobów i kompetencji. 
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Olgierd Dziekoński
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

 V Konferencja Krakowska 

Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przyznany został V Konferencji 
Krakowskiej, ponieważ dyskusja na temat myśli strategicznej i wyzwań stoją-
cych przed Polską w kontekście transformacji sceny europejskiej i globalnej 
w sposób oczywisty mieści się w kompetencjach urzędu Prezydenta, jak 
i w kręgu osobistych zainteresowań Prezydenta Bronisława Komorowskiego. 
Ta dyskusja, jak i inne tej natury spotkania odbywają się w poczuciu bardzo 
szybkich zmian w świecie, w którym żyjemy. Rozważając transformację sceny 
europejskiej i globalnej, szybkość zmian subiektywnie być może jest również 
związana z „medializacją” życia politycznego. Bardzo często więc tracimy 
perspektywę konieczną do tworzenia fundamentów intelektualnych wobec 
zdarzeń, które mogą mieć miejsce w najbliższych latach tego XXI wieku, 
którego do tej pory upłynęło ledwie 12%. Przy okazji chciałem zaznaczyć, 
że ci, którzy rodzą się dzisiaj, prawdopodobnie w większości będą mieli 
szansę dożyć do końca tego wieku, co wskazuje na szczególny poziom od-
powiedzialności, jaka spoczywa na nas w kontekście podejmowania decyzji 
dotyczących rozwoju.

Zakładamy, że końcem XXI wieku państwa nadal będą istotnym pod-
miotem na scenie międzynarodowej, na co wskazuje historia rozwoju cy-
wilizacji. Marzeniem każdego z nas jest państwo najbogatsze na świecie, 
państwo o silnej pozycji militarnej, będące światowym centrum biznesu 
i finansów, wzorem systemu edukacji, światowym centrum innowacji, które 
charakteryzuje się wysokim poziomem życia i silnie globalnie oddziałującą 
kulturą, oraz posiadające walutę, która jest podstawową walutą w handlu 
międzynarodowym. 

Czy takie państwa kiedykolwiek istniały, czy takie państwa mogą istnieć? 
Tak, to była Anglia końca XIX wieku. Jednak świat się zmienia – o ile na po-
czątku poprzedniego stulecia takim państwem była Anglia, nie wiadomo, 
kto zajmie to miejsce u schyłku tego wieku. Warto spojrzeć na to zagadnie-
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nie w perspektywie długoterminowej, sięgając do roku 1830 – proszę zwró-
cić uwagę na bardzo silną pozycję Chin, a także ówczesną pozycję Polaków, 
w przypadku których przewidywana długość życia była większa niż w Hisz-
panii, a poziom dochodów per capita w sile nabywczej był do niej zbliżony.

Źródło: www.gapminder.org

Przed rewolucją przemysłową większość państw była biedna. Widzimy 
jednak bardzo szybki rozwój tych, którzy potrafili wykorzystać jej przemiany 
dla swoich potrzeb, co po I wojnie światowej przełożyło się na zdecydowaną 
dominację Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, a z drugiej strony – 
biedną Azję, Afrykę, Amerykę Południową oraz Chiny pozostające w tym 
samym miejscu co 70-80 lat wcześniej. 

Jednak czas biegnie nieubłaganie: w 1989 roku osiągnęliśmy coś, co 
można określić mianem „dobrobytu cywilizacji”, który wskazuje na wyraź-
ny rozwój Zachodu. Proszę zwrócić uwagę na zdecydowany wzrost prze-
widywanej długości życia. Nowi partnerzy – Izrael, Singapur – doganiają 
Zachód, mamy rozwijającą się Azję i Amerykę Południową oraz różnicujące 
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Źródło: www.gapminder.org
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się relacje pomiędzy Polską i Hiszpanią. Coś szczególnego wydarzyło się 
zatem w ciągu tych kilkudziesięciu lat, tj. od roku 1919 do 1989. 
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Jest rok 2010. Proszę zwrócić uwagę, gdzie są Chiny, które dziesięć 
lat wcześniej miały PKB per capita w wysokości 2 tys. USD, natomiast 
w 2010 roku – 8 tys. USD. W ciągu minionej dekady świat niesłychanie 
przyspieszył – Singapur wyprzedził USA i Wielką Brytanię pod względem 
PKB per capita i oczekiwanej długości życia; Polska dogania liderów. Z dru-
giej strony w dalszym ciągu w tyle pozostaje cały kontynent afrykański. Ze 
względu na znaczną wielkość populacji swoistym przykładem jest Nigeria 
– w tej chwili jest to ok. 200 mln mieszkańców, natomiast za kilkanaście 
lat będzie to 400 mln mieszkańców.

Wszystko to pokazuje, że świat zmienia się dramatycznie prędko 
lub może inaczej: świat zmienia się powoli, ale pozycja niektórych państw 
w tym świecie zmienia się w sposób niezwykle dynamiczny. W ciągu stu 
kilkudziesięciu lat pozycja państw zmieniła się całkowicie, za pół wieku 
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największą gospodarką będą Chiny. Wówczas Polska będzie już w strefie 
euro, co wynika zresztą z Traktatu Akcesyjnego i tutaj specjalnego wybo-
ru politycznego nie mamy. Proszę zwrócić uwagę, że tempa rozwojowego 
nabierają Indie oraz kraje BRICS. Musimy zastanowić się, jaki jest nasz 
potencjał – czy możemy coś zrobić, będąc krajem umiarkowanej wielkości, 
położonym w centrum kontynentu europejskiego, przed którym stoją niesły-
chane wyzwania rozwojowe? Spójrzmy na to również z perspektywy bardziej 
zindywidualizowanej – mówimy o klasie średniej w 2030 roku, której ponad 
dwa miliardy będzie zamieszkiwało Indie i Chiny. To właśnie ta grupa bę-
dzie odpowiedzialna za przyszły obraz świata, przyszłe wyobrażenie świata 
– to ona będzie kreowała trendy polityczne, wpływała na ceny, budowała 
rynek żywności, surowców, energii i produktów na rynku konsumpcyjnym. 
Poprzez swoje aspiracje będzie również miała wpływ na poziom bezpieczeń-
stwa, poziom standardów urbanizacji i ogólne trendy rozwoju świata w sensie 
ideowym i w sensie „pomysłów na życie”, w zakresie inicjatyw gospodarczych, 
a także sposobu funkcjonowania państw i społeczeństw. 

Wpływ gospodarki na politykę wydaje się oczywisty. Bardzo często 
odwracamy te relacje, jednak w rzeczywistości to gospodarka i jej potrzeby 
decydują o kształcie rozwiązań politycznych. Obecnie środek ciężkości gospo-
darki światowej przesuwa się w sposób oczywisty na Wschód. W 1980 roku 
był to środkowy Atlantyk, w 2050 roku prawdopodobnie będzie to granica 
Indii i Chin. Pytanie, czy będzie to granica pokoju i współpracy, czy granica 
potencjalnego konfliktu pomiędzy nowymi potęgami przyszłego świata? 

Proszę zwrócić uwagę na jeszcze jeden element stosunków międzyna-
rodowych – dzisiaj oparte są one na relacjach państwowych, jednak na na-
szych oczach przesuwają się w kierunku relacji społecznych, na poziom 
relacji międzyludzkich. My, jako obywatele, poprzez udział i możliwość 
dostępu do globalnych sieci komunikacyjnych, mamy coraz większy wpływ 
polityczny; w tym kontekście należy również pamiętać o roli decentralizacji 
i subsydiarności w relacjach państwowych. Dzisiaj pytanie, kto w więk-
szym stopniu jest aktywnym podmiotem polityki zagranicznej – rząd czy 
samorząd województwa – nie jest pytaniem pozbawionym racji i sensu. 
Warto zauważyć, że współcześnie na kształt polityki międzynarodowej 
w sposób znaczący wpływają także inne podmioty, przede wszystkim 
wielkie korporacje transnarodowe, czego dowodem jest chociażby ich rola 
w sprawie ACTA.
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Ponadto należy spodziewać się, że będzie wzrastał udział i aktywność 
państw Wschodu na forum instytucji międzynarodowych. Jaki charakter 
będzie miało to zaangażowanie? Jakiego rodzaju idee państwa Wschodu 
będą rekomendowały i proponowały w przyszłym funkcjonowaniu świata? 
Nowa struktura związana jest z ogromną dynamiką zmian, co oznacza 
również, że państwa jako instytucje publiczne stają się relatywnie słabsze 
aniżeli w XIX i XX wieku. Z drugiej strony, będziemy mieli bardzo silny 
wpływ mobilnego kapitału na politykę gospodarczą. W lokalizacji biegunów 
rozwoju gospodarki przede wszystkim chodzi o mobilność kapitału w skali 
całego świata, w skali globalnych relacji i globalnych przemieszczeń tego 
kapitału, który będzie decydował o wzroście lub upadku danego podmiotu. 
Mówimy dzisiaj o tzw. rynkach finansowych. Pojęcie „rynki finansowe”, 
które ukarzą Polskę z powodu braku reform emerytalnych, to odpowiedź 
na mobilność kapitału, na politykę gospodarczą, a także na politykę państwa. 
Jednocześnie proszę zwrócić uwagę, że tworzy się mechanizm terroryzmu 
nuklearnego i innych form terroryzmu – w XXI wieku może cyberter-
roryzmu? Z drugiej strony powstaje pytanie, czy świadome i silniejsze 
społeczeństwa narodowe będą również społeczeństwami otwartymi. Czy 
w dobie ICT, w wieku zagrożeń i poczucia lęku, będziemy w stanie utrzy-
mać poziom otwartości, który był siłą napędową końca XX i początku 
XXI wieku? Czy pojęcie otwartości będzie dalej wartością? Jest to jedno 
z podstawowych wyzwań. 

Spójrzmy na to zagadnienie również z punktu widzenia nowego modelu 
gospodarki. Podnoszona formuła trzeciej rewolucji przemysłowej pokazuje 
ewidentny rozdział centrum intelektualnego od samej techniki produkcji 
– ICT, smart-grid, nanorobotyka, biotechnologia, neuromedycyna, cyfrowy 
wydruk i tzw. drukarki 3D „produkujące” narządy ludzkie wydają się rzeczą 
przerażającą, bliską frankensteinowskiemu przemysłowi w funkcjonowaniu 
świata, ale są poważną alternatywą przemysłową. Mimo że w tej chwili 
wydaje się to bardzo abstrakcyjne, to jednak obserwując aktywność Insty-
tutu Nauki Weizmanna i prowadzone tam prace, a także pracę czołowych 
neurofizjologów na świecie, obecny świat jest przygotowywany, by sprostać 
nowym wyzwaniom. Jeżeli popatrzymy na rynek energii, „stary świat sta-
rych wielkich producentów” zaczyna upadać i przechodzimy do formuły 
prosumenta, tj. producenta i konsumenta energii, który zaczyna być wolny 
od scentralizowanych źródeł energii, zaczyna sam o sobie stanowić rów-
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nież w bardzo istotnym segmencie, jakim jest zdolność przeżycia. Ta nowa 
struktura świata, związana z postępem technologicznym i globalizacją, 
nakazuje nam zastanowienie się nad limitami wzrostu tego świata – czy 
takie granice istnieją, czy są one związane ze wzrostem liczby społeczeństw 
wykluczonych z dynamicznego rozwoju? Pod koniec XXI wieku nie wszyscy 
będą uczestniczyli w możliwościach rozwojowych, klasa średnia w Indiach 
i Chinach nie stanowi bowiem całości świata końca tego wieku. Czy ruch 
wykluczonych znajdzie zatem swoje odwzorowanie polityczne w układzie 
międzynarodowym, czy będzie tylko cichym „pełzającym” elementem 
sprzeciwu wobec technologicznej i globalnej cywilizacji? 

Z drugiej zaś strony powstaje pytanie, czy rozwój cywilizacji oparty 
na ciągłym obiegu pieniądza jest w stanie utrzymywać tak wysokie tempo 
wzrostu, jakie charakteryzuje kraje nowych biegunów wzrostu, Chiny czy 
Indie. Postęp technologiczny i globalizacja wymusza – również na Polsce 
– wypracowanie nowego modelu w sferze wydatków na R&D. W 2010 roku 
wydatki Cisco na R&D wyniosły 6 mld USD, przewyższając środki prze-
znaczone na ten cel w Polsce, łącznie w sektorze publicznym i prywatnym 
(4 mld USD). Widzimy więc, że jedna globalna korporacja ma większy 
wpływ na kształtowanie świata w wymiarze technologicznym, który będzie 
decydował o jego funkcjonowaniu, niż średniej wielkości państwo z po-
ważnymi aspiracjami rozwoju, jakim jest Polska – np. Facebook, którego 
kapitalizacja po ośmiu latach wynosiła 60 mld USD, jest 3. największym 
„państwem” świata. Mówiąc o nowym modelu, proszę zwrócić uwagę, że 2% 
najlepszych uczniów w Chinach – finaliści olimpiad – liczbowo przewyższa 
ogół uczniów w Polsce. Ponadto Chiny i Indie będą niebawem największymi 
anglojęzycznymi państwami świata. 

Jak zatem mamy usytuować się w kontekście tych wyzwań i możliwości 
najbliższej przyszłości? Po pierwsze, naszym domem – w sensie kultury, 
lokalizacji, klimatu, naszego życia – jest Europa. Europa, która poprzez 
powołanie EWG po dramacie II wojny światowej, a także przez wycią-
gnięcie wniosków z doświadczeń zimnej wojny, osiągnęła dostrzegalne 
sukcesy. Na kontynencie europejskim mamy trwały pokój, mamy sukces 
gospodarczy polegający na wolnym handlu, na swobodnym przepływie 
ludzi, kapitału, usług i towarów. Proszę pamiętać, że Europa w dalszym 
ciągu ma największy – wyższy niż Stany Zjednoczone – udział w handlu 
międzynarodowym, sięgający ponad 20%. Nadal jesteśmy bardzo atrakcyj-
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nym partnerem. Jest to sukces gospodarczy osiągnięty dzięki liberalizacji 
handlu w ramach kontynentu europejskiego, przekładający się na wysoki 
poziom wzajemnego gospodarczego obrotu, tworząc przy tym wysoki poziom 
dobrobytu i ugruntowując poprzez mechanizm traktatowy i świadomość 
przeszłości coś, co nazwałbym „obowiązkiem spójności”. W szczególności 
proszę zwrócić uwagę na Traktat Lizboński, który dodaje do dawnej „pa-
lety” spójności ekonomicznej i społecznej wymiar spójności terytorialnej 
– oczywiście do rozstrzygnięcia pozostaje wybór podmiotu, który będzie za 
to odpowiadał: czy będą to państwa subsydiarne, czy Unia jako całość.

Proszę zwrócić uwagę na bogactwo całości kontynentu, a jednocześnie 
brak wzrostu konkurencyjności wielu państw europejskich, czego przykładem 
jest kryzys w Grecji czy sytuacja w Portugalii, we Włoszech czy w Hiszpanii. 
Istnieje problem kryzysu w strefie euro – pytanie czy potrafimy sobie z nim 
poradzić. Strategia Lizbońska w gruncie rzeczy okazała się porażką pewnego 
idealistycznego mechanizmu koordynowania rozwoju poprzez mechanizm 
politycznego porozumienia i współpracy nie narzucanej, lecz budowanej 
na zrozumieniu celów i zrozumieniu wspólnoty tych celów. Proszę zwrócić 
uwagę także na deficyt demokracji i ucieczkę ku centralizacji władzy – w wy-
borach europejskich pojawia się poszukiwanie silnego lidera, nie chcemy 
podejmować decyzji sami. Jako obywatele zaczynamy obawiać się możliwości 
działania, naszej wolności. Jednak ucieczka w kierunku centralizacji w na-
turalny sposób buduje nowe mechanizmy nacjonalizmów – być może jest 
to związane z deficytem wspólnoty, który pojawił się w Traktacie Nicejskim, 
a następnie został podtrzymany w Traktacie Lizbońskim, gdzie zrezygno-
wano z fundamentu poprzedniej wspólnoty, a mianowicie z możliwości 
tzw. weta pojedynczego kraju. Czy wprowadzenie mechanizmu głosowania 
większościowego wynikało z lęku przed niedojrzałością nowych członków 
Unii Europejskiej? Jest to pytanie dla politologów i teoretyków polityki. 

Przyjrzyjmy się sytuacji na świecie w krajach, które zdołały wyprzedzić 
„peleton”. W przypadku Singapuru niepodległość uzyskana w 1960 roku 
doprowadziła do olbrzymich sukcesów tego kraju, jednak z drugiej strony 
państwo to charakteryzuje się – nazwijmy to otwarcie – wymuszonym 
lub kulturalnie uwarunkowanym brakiem wolności i olbrzymim pozio-
mem dyscypliny społecznej. Izrael jako kraj pozbawiony zasobów natural-
nych, który uzyskał niepodległość w 1948 roku i odniósł olbrzymie sukcesy 
w sferze gospodarczej (największa obok Chin liczba spółek zagranicznych 
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na NASDAQ, wiodący przemysł hi-tech związany ze sferą wojskową itd.), 
ciągle jest pogrążony w stanie stałego konfliktu, a problem bezpieczeń-
stwa narodowego pozostaje głównym wyzwaniem i dylematem. Kolejnym 
przykładem jest Finlandia, która od roku 1930 była w pełni uzależniona od 
gospodarki swojego wschodniego sąsiada, a której gospodarka oparta jest 
na rolnictwie i surowcach takich jak ziemia i drzewo. Czy w tym przypadku 
olbrzymi rozwój ma charakter stały, jest dany raz na zawsze? Marginalizacja 
Nokii w gospodarce światowej pokazuje, że ta pewność nie jest taka oczywi-
sta, a jednocześnie rosnący nacjonalizm w krajach skandynawskich, także 
w Finlandii, wyraźnie wskazuje na granice społeczeństwa otwartego. 
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Również Polska odzyskała suwerenność w 1989 roku – mieliśmy okre-
ślone „marzenie jutra”, poczucie transformacji. Dzisiaj jesteśmy „dzieckiem 
sukcesu”, czego dowodem jest rok 2011 – jesteśmy cytowani w Europie 
i na świecie, wzrasta poziom życia, ale nadal jesteśmy społeczeństwem, 
które bardzo ceni sobie wolność. Z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, iż 
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nasze wskaźniki pokazują brak innowacji – często podnoszona jest oczywista 
słabość państwa w tym względzie. Czy mamy do czynienia z „przebiu-
rokratyzowaniem” i „przeregulowaniem” gospodarki i struktur państwa? 
Prawdopodobnie tak, skoro tak często mówimy o problemie braku zaufania 
do siebie i braku zaufania do instytucji państwa. Czy w 2030 roku – w sferze 
nauki i innowacyjności, utrzymania otwartości społeczeństwa i zdolności 
konkurowania na rynku globalnym – będziemy zdolni odgrywać rolę lidera 
w tym regionie i w skali Europy?

W niektórych przypadkach – jak w sferze bezpieczeństwa czy w sferze 
powszechności edukacji – jesteśmy bardzo blisko Finlandii, a nawet na tym 
samym poziomie. Proszę jednak zwrócić uwagę na jedną rzecz, która moty-
wuje do zmian w społeczeństwie. Wydaje się, że jest to pewna szczególna 
synergia woli, wiary i potrzeby. Nie jest tak, że ludzie pracują, bo chcą być 
lepsi i ktoś im to nakazał lub chcą więcej zarobić. Z reguły postęp wynika 
z ciekawości i z pewnej żądzy poznania, również z altruizmu, ze sfery kultury, 
z której pochodzimy, w której jesteśmy wykształceni i w której dorastali-
śmy. Jest również skutkiem ugruntowanej wiary – wiary w idee i zaufanie 
do ludzi, które buduje zdolność do ponoszenia ryzyka. To również rezultat 
potrzeby wolności, niezależności i przynależności do grupy społecznej, 
w tym przynależności do swojej lokalnej społeczności. Sprzyjające reguły 
gry – regulacje i instytucje – z pewnością mają wpływ na zmiany. Nie za-
pominajmy jednak o tym, że w życiu trzeba mieć trochę szczęścia. Każde 
państwo musi mieć to szczęście i cała sztuka polega na tym, żeby złapać 
ów szczególny moment i zrobić to, co w danym momencie należy zrobić. 
Sławne wynalazki lub zasoby naturalne są elementami tego szczęścia, ale 
szczęściu trzeba umieć dopomóc. 

Musimy również postrzegać świat w rozumieniu wymiany, nie zawsze 
bowiem będziemy beneficjentami środków Unii Europejskiej. Czy w naszej 
dyskusji publicznej pojawia się w tej chwili pytanie, co możemy zaoferować po 
roku 2020 lub po roku 2027, kiedy już na pewno nie będziemy „brać” pienię-
dzy od Unii Europejskiej, lecz powinniśmy przekazywać środki na wspólne 
przedsięwzięcia i na wspólne cele rozwojowe? Czy my jesteśmy gotowi do za-
oferowania czegoś konkretnego? Czy w naszym codziennym myśleniu mamy 
odwagę, by powiedzieć: jesteśmy w stanie, możemy zaproponować Wam kon-
kretne rozwiązania? Czy zastanawialiśmy się, co możemy zaoferować naszym 
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partnerom i sąsiadom, co możemy zaoferować światu? Istnieją pewne ryzyka 
formuł nadregulacji, ryzyko niżu demograficznego i oczywiste ryzyko, które 
cały czas w polskiej rzeczywistości istnieje, a mianowicie ryzyko „ucieczki” 
do instytucji państwa: jeżeli mamy problem – niech rozwiąże go parlament, 
ustanawiając nowe prawo. Dlaczego nie próbujemy rozwiązywać problemów 
w naszych strukturach społecznych, w naszych grupach zawodowych? Czy 
w tym sensie „duże” państwo oznacza silne państwo? Czy ta nadaktywność 
państwa – wsparcie rynku finansowego – nie będzie wypierała indywidualnej 
aktywności obywateli i struktur gospodarczych? Czy rzeczywiście będzie 
budowała naszą zdolność funkcjonowania, naszą możliwość inwestowania, 
przedsiębiorczość, kreatywność, aktywność obywatelską?

Wydaje się, że musimy przeanalizować nasze kompetencje. Czy wszystkie 
one w wymiarze Polski jako państwa (tj. konkurencyjna gospodarka, kultura, 
zasoby, akumulacja kapitału) i na poziomie nas – obywateli (kapitał ludzki, 
tradycja, historia, potrzeba samorządności, trwałość demokracji) są kom-
petencjami w tej chwili dostępnymi? Można powiedzieć, że czasami mamy 
więcej kompetencji po stronie obywatelskiej, aniżeli po stronie państwa. 
Konkurencyjna gospodarka to synergia relacji pomiędzy wolnością polityczną 
a wolnym rynkiem. Wydaje się, że to, czego potrzeba nam najbardziej to m.in. 
więcej swobody gospodarczej, ale i więcej konkurencyjności w systemie nauki 
wyższej, innowacyjna administracja i efektywny system podatkowy oraz to, 
co można by nazwać efektywnymi i racjonalnymi regulacjami prawa. 

Światowy Indeks Konkurencyjności
(Global Competitiveness Index – GCI)
Średnie wszystkich krajów – w kolejności malejącej
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Jakie miejsce pod względem globalnego indeksu konkurencyjności 
zajmuje Polska? Nie jest tak źle – jesteśmy lepsi od Włoch i niektórych na-
szych sąsiadów, ale jeszcze sporo pracy przed nami. Jeżeli chodzi o warunki 
i jakość życia, daleko nam do krajów, które są na samym przedzie – proszę 
jednak zwrócić uwagę na przyszłego światowego lidera, Chiny i na zmiany, 
jakie w nich następują. 

Co jest fundamentem naszej siły? W moim przekonaniu kultura, która 
stabilizuje niepewność poczucia obecności w świecie nieustannych zmian. 
Siła kultury buduje zdolność do wolności, otwartości i przedsiębiorczości, 
ale również powinna budować zdolność zaufania i zdolność do współpracy, 
pracy zespołowej. Wartością są ludzie, będący nowym kapitałem rozwoju 
– młodzi, mobilni, wykształceni, którzy potrafią korzystać z technologii, 
doceniają wartość społeczeństwa obywatelskiego, lokalnych relacji. Proszę 
zwrócić uwagę, że w 2009 roku 46-47% kobiet w przedziale 25-34 lata 
to osoby z wyższym wykształceniem – to jeden z najlepszych wskaźników 
na świecie w tym zakresie. 

Polskie społeczeństwo jest społeczeństwem otwartym na nowości tech-
nologiczne. Szybki wzrost ICT jest zjawiskiem bardzo ciekawym – pro-
szę zwrócić uwagę, że polska gospodarka internetowa stanowi 2,7% PKB, 
a wskaźnik ten wzrasta bardzo szybko. Jest to dowód na to, że jesteśmy 
gotowi do uczestniczenia w rozwoju technologicznym świata, jesteśmy 
ciekawi świata i gotowi do działania. 

Czy nasze zasoby są dostateczne, czy gaz łupkowy rozwiąże nasze 
problemy, czy potrafimy utrzymać strukturę zdecentralizowanej, poli-
centrycznej sieci urbanizacyjnej i obronić się przed marzeniami o bardzo 
silnych metropoliach i niejasno zdefiniowanych peryferiach państwa? Jest 
to pewne wyzwanie, które należy poddać dyskusji publicznej. Czy potrafimy 
w tej grze o nowy rynek energii na świecie zaproponować nowe technologie 
i uczestniczyć w nowym rynku technologicznym rozproszonej energetyki? 
Możliwe, że pomoże nam to, co w Polsce jest bardzo silne, a mianowicie 
potrzeba samorządności związana ze strukturą decentralizacji, z możliwo-
ścią samorealizacji i budowania relacji współpracy na poziomie lokalnym, 
gdzie dokonuje się rozwój gospodarczy. W ten sposób powstaje stabilność 
gospodarcza państwa. 

Czy zaangażowanie mieszkańców w procesy konsultacji społecznych jest 
dostatecznie duże? Dane uzyskane m.in. przez KPRP wskazują, że niestety 
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nie. Potrzebne jest więc poszerzenie możliwości udziału instrumentów, które 
pozwolą na większy udział mieszkańców w życiu publicznym. Czy mamy 
zdolność do zmiany na rzecz Polski roku 2020? W krótkiej operacyjnej 
perspektywie – biorąc pod uwagę kulturę, ludzi, zasoby, potrzebę samo-
rządności i trwałość demokracji – na pewno musimy poprawić otoczenie 
prawne, zmienić reguły gry, co dotyczy kwestii regulacji i instytucji, tj. 
systemu stanowienia prawa, wolności gospodarczej, innowacyjnej admini-
stracji, współpracy ludzi i instytucji, większej decentralizacji. Proszę zwrócić 
uwagę, że w tej chwili trendy decentralizacyjne występują bardzo często 
jako obszar wolności wobec globalizacji świata i instytucji.

Konieczna jest wizja i determinacja – Polska musi znaleźć swoją własną 
drogę, bowiem ani Unia Europejska, ani dokumenty unijne nie zastąpią 
własnych zdolności przewidywania, twórczości, ciężkiej pracy. Musimy 
otworzyć się na nowe bieguny wzrostu, tj. państwa BRICS (Brazylia, Rosja, 
Indie, Chiny, RPA), może także inne rozwijające się kraje. 

Czas biegnie, trzeba podejmować decyzje obarczone oczywistym ryzy-
kiem. Czy jesteśmy w stanie utożsamić się z Europą? Cytując prof. Kuźniara, 
wydaje się, że silna Polska w silnej Europie to podstawowa dźwignia rozwoju. 
Czy my zgadzamy się z priorytetami strategii Europa 2020, czy zgadzamy 
się z założeniami inteligentnego rozwoju? Czy akceptujemy zrównoważony 
rozwój, spójność społeczną, mechanizm zarządzania gospodarki, który pro-
ponowany jest w strategii Europa 2020? W tej chwili te kwestie nie istnieją 
w dyskusji publicznej w Polsce – może warto, żebyśmy tutaj w Krakowie 
do nich powrócili. W Polsce potrzebne jest odnowienie wiary w to, że Europa 
jest rzeczywiście naszym domem. 
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Minister Sprawiedliwości

Kryzys, deregulacja i nowa gospodarka 

Nie ma sensu ciągłe udzielanie odpowiedzi na pytanie, czy jesteśmy zie-
loną wyspą, czy nie. Rzeczywistość nie jest zero-jedynkowa. Rację mają 
politycy koalicji mówiący, że Polska w ostatnich latach miała najlepszy 
skumulowany wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej. Rację mają jednak 
i krytycy zwracający uwagę, że stan finansów publicznych jest daleki od 
ideału, a polska gospodarka wyczerpała „łatwe” zasoby wzrostu i stoi przed 
koniecznością rozwiązania problemów o charakterze strukturalnym. W tym 
krótkim tekście postaram się opisać oba te problemy i wskazać priorytetowe 
działania, które moim zdaniem należy podjąć, by dać Polsce nową dawkę 
rozwojowej energii. Podstawowym frontem walki o przyszłość polskiego 
wzrostu gospodarczego jest deregulacja. W Ministerstwie Sprawiedliwości 
koordynujemy m.in. proces deregulacji polskiego rynku pracy, ale ponieważ 
to nie jedyny odcinek frontu, nakreślę szerszą paletę podejmowanych przez 
nas działań. Następnie postaram się zdefiniować, czym jest (lub może być) 
nowa gospodarka i spróbuję wykazać, że warunkiem jej urzeczywistnienia 
jest również deregulacja: nieco innego typu, ale podobnego ducha.

Stan finansów publicznych

Z dwóch problemów, czyli skali długu publicznego oraz podstaw dla wzrostu 
gospodarczego, bardziej pilny był ten pierwszy. Na wykresie 1. widzimy 
ogromne zróżnicowanie poziomu długu w UE: od 6% PKB w Estonii do 165% 
w Grecji. Na tym tle Polska prezentuje się nieźle – ale przyznajmy, że tło jest 
wyjątkowo wygodne. Dynamika długu w ostatnich latach jest niekorzystna, 
choć trzeba przyznać, że w wielu krajach UE było jeszcze dużo gorzej. 

Warto też uczciwie powiedzieć, że przynajmniej część wzrostu długu 
w ostatnich latach jest związana z bezprecedensową w historii III RP skalą 
inwestycji publicznych. Polska w 2011 roku była niekwestionowanym liderem 
pod tym względem w UE, co wynika m.in. z przesunięcia harmonogramu 
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inwestycji infrastrukturalnych związanych z Euro 2012. Patrząc na kilku-
letnią dynamikę tych inwestycji w porównaniu z innymi krajami w naszej 
części Europy widzimy, na czym polega specyfika Polski w tym zakresie. 
To się oczywiście zmieni, może jeszcze nie w roku 2012, ale już w 2013 ten 
wskaźnik wyraźnie spadnie.

Wykres 1. Dług publiczny krajów UE w 2011 roku (w % PKB)

Źródło: Eurostat, 2011.

Wykres 2. Inwestycje sektora publicznego w latach 2003-2011 (w % PKB)

Źródło: Eurostat, 2011.
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Rok 2012 powinien być pierwszym od 2007, w którym relacja długu 
do PKB się zmniejszy, z 56,3% zapewne nieco poniżej 56%. W kolejnych 
latach relacja długu powinna dalej sukcesywnie spadać. Ma na to wpływ wiele 
czynników, wymienię tylko kilka z nich: wprowadzenie reguły wydatkowej, 
zamrożenie płac w administracji publicznej, reforma emerytur pomostowych, 
obniżenie składki przekazywanej do OFE, oraz najnowsze: podniesienie wieku 
emerytalnego i reforma emerytur mundurowych. Te zadziałają w dłuższej 
perspektywie, ale ich ciężar gatunkowy jest ogromny. 

Podsumowując, można powiedzieć, że problem długu publicznego jest 
już pod kontrolą, a w każdym razie skala tego problemu powinna się z roku 
na rok zmniejszać. Choć rząd płaci za reformy (umiarkowanym) spadkiem po-
pularności, to efekty są już widoczne i będą coraz bardziej, z roku na rok.

Stan polskiej gospodarki

Polska gospodarka rośnie, w porównaniu z europejską średnią w tempie 
nawet imponującym. Ale nie łudźmy się: coraz bliżej naszych głów jest 
szklany sufit, który spowolni, a w wariancie pesymistycznym zablokuje dalszy 
wzrost polskiej gospodarki. Powiedziałem „szklany sufit”, ale może lepszą 
metaforą jest tutaj „pajęczyna”. Pajęczyna utkana z regulacji, schematów 
i strukturalnej odporności na innowacje. 

Ogromny wysiłek włożony przez Polaków w odbudowę wolnej gospodarki 
przyniósł w wielu dziedzinach rezultaty imponujące. Ale na drodze do peł-
niejszej realizacji uzasadnionych aspiracji Polaków piętrzy się wiele barier, 
co ilustruje niska pozycja Polski choćby w rankingach Banku Światowego. 
W efekcie dzisiejsza Polska to kraj paradoksu: wolnych, przedsiębiorczych 
i wykształconych obywateli oraz źle zorganizowanego, nadmiernie rozbudo-
wanego, a jednocześnie nieskutecznego molocha państwowego. Ten system, 
tłumiący ludzką przedsiębiorczość, ograniczający wolność, ustawiający 
państwo w konflikcie do obywatela, system nieludzki i głęboko nieuczciwy 
wobec obywateli trzeba zmienić.

Dlatego w resorcie sprawiedliwości koordynujemy cały szereg działań 
deregulacyjnych: 

deregulację zawodów w kilku transzach, z których pierwsza jest już • 
na finiszu, 
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uproszczenie i częściową depenalizację prawa gospodarczego,• 
uproszczenie i w konsekwencji przyspieszenie postępowań sądo-• 
wych, zarówno w sprawach karnych, jak i gospodarczych.

Oddzielnym zadaniem o jeszcze bardziej podstawowym charakterze 
jest zmiana systemu stanowienia prawa. Samo znoszenie niepotrzebnych 
obowiązków i barier może być na dłuższą metę nieskuteczne – to jak walka ze 
smokiem, któremu na miejscu każdej obciętej głowy wyrastają dwie następne. 
Kreatywność administracji i grup interesu jest tu nieograniczona. Dlatego 
konieczne są rozwiązania, które w systemowy sposób ograniczą produkcję 
złego prawa. To taka – bawiąc się trochę słowami – reguła deregulacji lub, 
inaczej mówiąc, autoderegulacja. Dlatego już wkrótce rozpoczniemy przy-
gotowywanie pakietu, zawierającego m.in. wzorowaną na rozwiązaniach 
brytyjskich opcję one in – one out (wprowadzeniu każdej nowej regulacji musi 
towarzyszyć usunięcie co najmniej jednej starej) oraz obowiązek sporządzenia 
kalkulacji kosztów wprowadzenia każdej nowej regulacji w uzasadnieniu. 
Już teraz rząd zwraca uwagę na nadprodukcję prawa i dlatego w ostatnim 
czasie liczba przygotowywanych projektów spadła o połowę.

Stan sektora B+R w Polsce

Wymienione działania powinny wywołać drugą (a licząc Mieczysława 
Wilczka – trzecią) falę polskiej przedsiębiorczości. Nie zawsze jednak będzie 
to przedsiębiorczość innowacyjna, a więc ta, która – jak rozumiem – kryje 
się pod hasłem „nowej gospodarki”. Deregulacja zawodów ma tu jednak 
istotne znaczenie o tyle, że „czyści pole” innowacjom: wpuszcza do gospo-
darki nowych ludzi i świeżą krew, a także znosi sztuczne bariery pomiędzy 
poszczególnymi typami działalności. To powinno się przełożyć choćby 
na nowe, hybrydowe formuły biznesowe. Może jednak nie wystarczyć dla 
„nowej gospodarki” w węższym rozumieniu, czyli gospodarki opartej na wy-
sokich technologiach. Jaki jest stan tego sektora w Polsce? 

Zdecydowanie zły. Wydaje się, że dotychczasowe polityki wspierania 
innowacji zakończyły się fiaskiem. Małopolska przeznacza na B+R niecały 
1% swojego PKB. Zajmuje co prawda 2. miejsce w Polsce, ale ma to o tyle 
umiarkowane znaczenie, że cała Polska się w tej konkurencji właściwie 
nie liczy.
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Wykres 3. Wydatki na B+R w 2010 roku (w % PKB)

Źródło: Eurostat.

Widać to wyraźnie po skali wydatków na badania i rozwój. Na polu innowa-
cyjności nie ma innej listy rankingowej niż globalna. W kontekście global-
nym i w ujęciu systemowym, polski sektor B+R nie liczy się w światowym 
wyścigu innowacji.

Niskie są nakłady łącznie, dramatycznie niskie są nakłady sektora prywat-
nego. Widać to jeszcze wyraźniej przez prosty wskaźnik efektywności tych 
wydatków, jakim jest liczba zgłoszeń do Europejskiego Urzędu Patentowego 
per capita. Jesteśmy – nie ma co ukrywać – w ogonie Europy. 

Wykres 4. Wynalazki zgłoszone w EPO na 1 mln mieszkańców w 2009 roku

Źródło: Eurostat.
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Przyczyny są dwie. Po pierwsze, gospodarka jest w jeszcze w takiej fazie 
rozwoju, w której nie opłaca się prowadzić badań. My w większości wy-
padków nie jesteśmy nawet gotowi kupować patentów na Zachodzie, my 
jesteśmy na etapie kupowania maszyn na Zachodzie. Polski biznes (jeszcze) 
nie generuje popytu na B+R. Po drugie, polski system nauki ma problemy 
strukturalne w najgłębszym tego słowa znaczeniu. Polska nauka nie gene-
ruje podaży B+R, a potencjał stricte naukowy jest również relatywnie niski 
(widać to nie tylko po wskaźnikach patentów, ale i publikacji, cytowań itd.). 
Wniosek: jedyną szansą na sukces polskich innowacji jest opracowanie 
modelu (modelów) transferu wiedzy, które pozwolą na współpracę biznesu 
z otwartą i kreatywną grupą naukowców z ominięciem strukturalnych barier 
polskich uczelni publicznych i innych instytucji sektora B+R. Alternatywą 
jest płynne przejście polskiej gospodarki z epoki „importowania maszyn” 
do epoki „importowania patentów”, czyli rezygnacja z budowy prawdziwie 
innowacyjnej gospodarki.

Deregulacja polityki proinnowacyjnej

Sprawa jest niestety jeszcze bardziej skomplikowana. Innowacyjna gospo-
darka wymyka się dzisiaj wszelkim schematom. Kiedyś innowacyjność 
oznaczała nową maszynę lub lepszą organizację produkcji. Dziś innowacyj-
ność polega na ciągłym przekraczaniu granic. Nieprzypadkowo najbardziej 
obiecujące nowe obszary badań, jak nanotechnologia, lokują się na przecięciu 
tradycyjnych nauk.

Konieczne jest myślenie w całkowicie nowym paradygmacie, bo klu-
czem do sukcesu jest – może to zabrzmieć zaskakująco w moich ustach 
– naukowy postmodernizm. Podstawą takiego paradygmatu jest otwartość 
i wolność przedsiębiorczości. Coraz bardziej popularny jest termin „Nauka 
2.0”, oznaczający naukę interaktywną, naukę ciągłej kreatywnej dyskusji, 
zapraszającą różnych partnerów, a także użytkowników nowych rozwiązań 
i wynalazków.

Chciałbym przywołać w tym miejscu słowa wypowiedziane przez 
prof. Romana Galara na poprzedniej, IV Konferencji Krakowskiej1. Zdaniem 

1. Zob. R. Galar, Transformacja Europy w perspektywie adaptacyjnej – rozkwit i upadek kultury ekspery-
mentu, w: A. Kukliński, J. Woźniak (red.), Unia Europejska. Dylematy XXI wieku, Kraków 2011. 



Kryzys, deregulacja i nowa gospodarka 

39

Pana Profesora przy obecnym tempie postępu naukowego nie da się prowadzić 
selektywnej polityki wspierania wybranych gałęzi nauki. To, co wydaje się 
nam obiecujące dzisiaj, jest od przynajmniej pięciu lat rozwijane w wiodących 
ośrodkach badawczo-rozwojowych na świecie. Według Profesora Galara w tej 
sytuacji lepszą taktyką jest rozrzucanie pieniędzy na ulicy licząc, że któraś 
z monet spadnie pod nogi tej właściwej osoby. Historyjka jest rzecz jasna 
anegdotyczna, ale warto zastanowić się nad jej realnymi implikacjami. Czy 
dziesięć lat temu potrafilibyśmy stwierdzić, że młody student Zuckerberg 
dobrze rokuje? Czy w dzisiejszej Polsce wsparcie innowacji trafia do polskich 
Zuckerbergów? Chyba wszyscy mamy poczucie, że nie bardzo. 

Wiele regionów, w tym Małopolska, zajmuje się obecnie tzw. inteligentną 
specjalizacją. Czy przywołana w poprzednim akapicie anegdota przekreśla 
możliwość specjalizacji i podaje w wątpliwość sensowność jakiegokolwiek 
foresightu technologicznego? Niekoniecznie, bo trzymając się metafory 
Profesora Galara, te pieniądze można rozrzucać na konkretnych ulicach: 
w miejscach, gdzie krzyżują się różne nauki, a także kultury myślenia i organi-
zacji. W praktyce oznacza to, że powinniśmy po pierwsze wspierać możliwie 
szerokie, interdyscyplinarne „dzielnice wiedzy”, a po drugie z całą pewnością 
musimy odejść od wspierania instytucji na rzecz wspierania pomysłów. Co 
jest złego w instytucjach? Lubimy je wspierać przede wszystkim dlatego, 
że wydaje się nam to bezpieczne. Problem w tym, że słowo „bezpieczne” 
prawie zawsze wyklucza się ze słowem „innowacyjne”. Dlatego politykę 
proinnowacyjną w Polsce należy zderegulować dokładnie tak samo, jak my 
w Ministerstwie Sprawiedliwości deregulujemy rynek pracy.

Diagram 1. Deregulacja polityki proinnowacyjnej

interdyscyplinarne
obszary wiedzy

pomysły,
nie instytucje

projekty wysokiego
ryzyka

radykalne minimum 
formalności (a nie odwrotnie)pieniądze szukają
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Już teraz pieniądze na badania, dzięki działalności Narodowego Cen-
trum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, płyną dużo 
szerszym strumieniem i coraz częściej trafiają do młodych, najbardziej 
kreatywnych badaczy. Ten proces odchodzenia od finansowania insty-
tucji powinien być nie tylko kontynuowany, ale i pogłębiany, a samorząd 
regionalny, wraz z całą paletą narzędzi wsparcia przedsiębiorczości, będzie 
tu kluczowym partnerem.

Dochodzimy zatem do absolutnie kluczowego pytania, czy polskich 
polityków i – co nie mniej ważne, polską administrację – stać będzie na od-
wagę podjęcia ryzyka i promowania projektów prawdziwie innowacyjnych, 
a zatem z natury rzeczy obdarzonych wysokim ryzykiem? Deregulacja 
polskiej polityki proinnowacyjnej to „być albo nie być” nowej gospodarki 
i mam nadzieję, że Małopolska (być może we współpracy ze Śląskiem) sta-
nie się zagłębiem innowacji i wysokich technologii nie tylko w Południowej 
Polsce, ale i w skali globalnej.
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prof. dr hab. Roman Kuźniar 
Uniwersytet Warszawski 

Instytut Stosunków Międzynarodowych 
Doradca Prezydenta RP ds. międzynarodowych

 Polska niezbędna w Europie,  
UE niezbędna w świecie 

Rzut oka na sytuację międzynarodową przez pryzmat I. 
tytułowego problemu

Jesteśmy świadkami równoległego wyłamywania się Unii Europejskiej i po-
rządku globalnego z dotychczasowych kształtów geopolitycznych i form 
instytucjonalnych.

Na poziomie globalnym dokonuje się to dzięki tendencjom sekularnym, 
to znaczy zmianom cywilizacyjnym i demograficznym. Finansowy i gospodar-
czy kryzys Zachodu od 2008 roku przyśpieszył zachodzenie tych przemian. 
One i tak zachodzą wolno, inkrementalnie, ponieważ udało się nam uniknąć 
kolejnej wielkiej wojny i na razie nic jej nie zapowiada. Żadne mocarstwo nie 
jest zainteresowane w rewizji porządku międzynarodowego drogą militarną. 
Główny challenger, Chiny, prezentuje świadomość, że czas gra na jego korzyść 
i w pewnej perspektywie nieuchronnie przejmie światowy prymat.

Wewnątrz Unii Europejskiej zarysowujące się zmiany instytucjonalne 
będą się dokonywać pod wpływem wielkiego rozszerzenia z lat 2004-2007 
oraz kryzysu w strefie euro, kryzysu zadłużenia, którego opanowywanie 
będzie wymagać istotnych innowacji instytucjonalnych.

Świat staje się wielobiegunowy, ale biegunami stają się raczej regiony 
niż mocarstwa, choć te drugie będą nadal znaczyć (będą ośrodkami geo-
politycznej i geoekonomicznej grawitacji w skali regionalnej). Na poziomie 
globalnym będziemy świadkami nakładania się różnych formuł współpracy, 
czy też dialektyki współpracy i rywalizacji, w rodzaju G-2 (USA–Chiny), 
Triady (USA–Chiny–Unia Europejska), BRIC, BRICS (z RPA) aż po G-20. 
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Globalne znaczenie zachowa współpraca i sojusz przez Atlantyk, czyli 
Zachód. Teza o non-polar world1 jest mocno przedwczesna, choć bieguny 
będą tracić na ostrości w efekcie współzależności i wielowymiarowej insty-
tucjonalizacji życia międzynarodowego. 

Unia Europejska staje się Unią wielu prędkości. Do tej pory to były 
jedynie prognozy i życzenia niektórych państw czy polityków, teraz to się 
staje rzeczywistością. Dzieje się tak dlatego, że dalsza integracja nie jest 
możliwą idącą tyralierą. Szyk zacznie się łamać; już się łamie. Sprzyja 
temu wewnętrzne zróżnicowanie interesów i możliwości oraz pojawienie 
się bariery demokracji – wewnątrzpaństwowej i na szczeblu całej Unii (w jej 
systemie instytucjonalnym). Co się tyczy demokracji jako bariery, to rzecz 
w tym, że w niektórych państwach nie będzie społecznego przyzwolenia 
na uczestniczenie w nowych formach pogłębionej demokracji. Ponadto, 
pogłębia się systemowy uskok pomiędzy obszarem UE oraz państwami 
Europy Wschodniej, które w kategoriach unijnych stają się mniej europej-
skie – oddalają się od Europy rozumianej cywilizacyjnie. 

To są zmiany generalnie dla nas niekorzystne: dla Polski i dla Europy. 

Polska może mieć wpływ na II. UE,  
a poprzez Unię na porządek globalny

Warunki wpływu Polski na kierunek rozwoju UE:
Udział w pogłębionej współpracy gospodarczo-finansowej, co ozna-1. 

cza konieczność wstąpienia do strefy euro (w dogodnym momencie, ale 
bez zbędnego odwlekania czy kunktatorstwa). Musimy przy tej okazji roz-
stać się z aksjomatem „jednej prędkości”, Unii „takiej samej dla wszyst-
kich”; tego się nie da utrzymać.

Forsowanie rozwoju Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obro-2. 
ny, w tym udział w operacjach prowadzonych w jej ramach, co oznacza 
kształtowanie zdolności militarnych i ścisłą współpracę z wybranymi 
państwami UE w sektorze obronnym (także w jego technologiczno-prze-
mysłowym wymiarze).

Bliskie stosunki z Niemcami, które stały się mocarstwem przywód-3. 

1. R. Haass, The Age of Nonpolarity, “Foreign Affairs”, May/June 2008.
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czym w UE (nawet jeśli z ociąganiem i bez entuzjazmu), w taki sposób, 
aby mieć wpływ na ich politykę i aby nasze interesy były uwzględniane 
przez Berlin.

Dobra reprezentacja regionu, co oznacza stały dialog z państwami 4. 
regionu, wczuwanie się w ich interesy, wykazywanie empatii, pozyskiwanie 
akceptacji dla regionalnej roli Polski, uwzględnianie oczekiwań państw re-
gionu w naszej polityce w ramach UE. 

Dodatkowymi narzędziami umacniania naszej roli i wpływu w UE 
mogą być:

Trójkąt Weimarski, co wymaga naszej inicjatywności w ramach tej • 
formuły,
stymulowanie oddziaływania • UE na Europę Wschodnią oraz dobre 
relacje jednocześnie z Kijowem i Moskwą,
bliskie stosunki z Turcją,• 
aktywność w ramach relacji transatlantyckich (bilateralnych z • USA 
oraz poprzez NATO).

Ponadto, nasza rola i wpływ na UE zależy naturalnie od utrzymania do-
tychczasowej dynamiki rozwoju i modernizacji Polski oraz, a może przede 
wszystkim, od pozytywnego stosunku Polski do europejskiego projektu 
integracyjnego, co szczęśliwie ma obecnie miejsce. Polska po przejściu fazy 
„my – oni” (oni to UE/Bruksela, która „czegoś” od nas wymaga) oraz „teraz 
my” (Unia jest po to, aby dawać, a my po to, aby brać – relacja jednostronnej 
lojalności UE wobec Polski) weszła w fazę „my, Europa”, która polega na utoż-
samianiu się z Europą i dołączeniu Polski do grona krajów odczuwających 
i wykazujących odpowiedzialność za przyszłość projektu europejskiego. Tak 
powinno pozostać, ale to wymaga stałej pracy klasy politycznej nad sobą 
oraz nad swoim elektoratem.

Unia Europejska wobec świataIII. 

Założenie wyjściowe brzmi: nadal jest możliwa rola Unii Europejskiej jako 
jednego z wierzchołków Triady. Jesteśmy najbardziej zorganizowanym 
regionem świata i długo takim pozostaniemy. Unia Europejska nadal dys-
ponuje i jeszcze długo będzie dysponować potencjałem, który to uzasadnia. 
Głównymi jego składnikami są:
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skumulowane bogactwo, • 
wiedza i doświadczenie kontaktów ze światem zewnętrznym,• 
rola przykładu w układaniu pokojowych stosunków międzynarodo-• 
wych oraz 
rozwinięte instrumentarium oddziaływania międzynarodowego. • 

Nie należy także nadal lekceważyć siły i atrakcyjności europejskiego 
modelu społecznego, choć pozostanie on międzynarodowym atutem Europy 
jedynie w przypadku jej uporania się z obecnym kryzysem.

Warunki zachowania (konsolidacji) globalnej roli Unii Europejskiej, 
zwłaszcza jako jednego z wierzchołków globalnego Trójkąta. 

Sanacja gospodarcza i rozwój unii politycznej, co dokona się (albo 1. 
wcale) na podstawie strefy euro. Chodzi o powtórzenie w nowych warun-
kach logiki zastosowanej na początku procesu integracyjnego, która pole-
gała na uzyskaniu efektu spill over od rdzenia EWWiS.

Powstanie prawdziwej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa wo-2. 
kół pogłębionej wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, wzmocnionej 
lepszym, to jest zgodnym z celami WPZiB, wykorzystaniem środków fi-
nansowo-handlowych.

Umiejętne kształtowanie relacji z dwoma pozostałymi wierzchoł-3. 
kami Triady, to znaczy sojuszniczych relacji z USA poprzez Sojusz Atlan-
tycki oraz z Chinami, wobec których UE musi pozostawać jednością geo-
ekonomiczną i geopolityczną. 

Pilnowanie zasad porządku międzynarodowego, zarówno jeśli 4. 
chodzi o ich polityczną akceptację przez społeczność międzynarodową 
(sprzeciw wobec ewentualnych prób rewizji), jak i praktyczne respektowa-
nie. Dotyczy to także stosunku samej Unii, jej mocarstw (szerzej – Za-
chodu) wobec tych zasad. My – Europa, Zachód – nie możemy dawać 
złego przykładu, ponieważ reszta świata ma już możliwość naśladowania 
naszego złego (łamania norm, unilateralizmu) zachowania. 

 Zagospodarowanie otoczenia Unii EuropejskiejIV. 

Kluczem do zachowania globalnej pozycji UE, oprócz tego wszystkiego, 
co zostało powiedziane w punkcie III jest związanie z sobą krajów jej bez-
pośredniego otoczenia – w sferze bezpieczeństwa i gospodarczej. Sąsiedzi 
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UE muszą być przekonani, że bliskie (lojalne) związki z Unią są dla nich 
korzystne, bardziej korzystne, niż związki z jakimkolwiek innym partnerem-
-mocarstwem, nawet jeśli wymaga to spełnienia jakichś warunków (które 
jednak nie mogą być zbyt trudne, zaporowe). Związki z otoczeniem będą 
zwiększać „zasoby energetyczne” UE oraz umacniać jej pozycję międzyna-
rodową. W tym dziele Polska może i musi aktywnie uczestniczyć.

Priorytetowe kierunki związków z otoczeniem są oczywiste. 
Europa Wschodnia i Południowa• 

Na tym kierunku zaangażowanie musi być prawdziwe, ofensywne, 
inteligentne (smart and clever), to znaczy uwzględniające zróżnicowanie 
państw tego regionu oraz dynamikę procesów tam zachodzących (elastycz-
ne reagowanie). Co się tyczy dalszego rozszerzenia, to powinno się ono 
dokonywać, ale z uwzględnieniem imperatywu spójności UE jako procesu 
integracji i konstrukcji politycznej. Ta spójność, czyli w istocie tożsamość 
UE jest obecnie na granicy wytrzymałości. 

Afryka• 
Na tym kierunku zachowanie Unii powinno być pozytywnie defensywne. 

UE powinna być stabilizatorem sytuacji w Afryce, ostrożnie wspierać procesy 
rozwojowe, jednak bez złudzeń, że Afryka stanie się podobna do Europy. 

Turcja• 
Ten kraj wymaga szczególnego, przyjaznego traktowania przez UE, 

choć trzeba się pogodzić z tym, że ze względu na odmienności cywiliza-
cyjne oraz specyfikę interesów i powiązań regionalnych Turcja nie stanie 
się członkiem UE. Wiele wskazuje na to, że zainicjowanie negocjacji człon-
kowskich było błędem, z którego trzeba umieć się wycofać i wtedy trzeba 
umieć zaoferować Turcji „wszystko” poniżej członkostwa. 

UE musi świadomie pozostawać częścią Zachodu.• 
Stosunki z USA nie mogą być „wartościowo” neutralne, lecz muszą 

być prowadzone w duchu jedności Zachodu jako całości geopolityczno-cy-
wilizacyjnej. Zachód jako całość jest wspólnym atutem Europy i Ameryki 
Północnej. Tego nie wolno się wyzbywać (myślenia i działania w kategoriach 
jednej wspólnoty państw). UE nie może się obawiać być prawdziwym, rów-
noprawnym partnerem Stanów Zjednoczonych. 

Charakter uzupełniający w tym kontekście mają stosunki z Ameryką 
Łacińską, z którą łączą nas czynniki cywilizacyjne i bogata historia kontak-
tów z krajami tego kontynentu.
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Od Polski zależy, czy będziemy narodem/państwem „niezbędnym” 
w UE, a od UE zależy, czy pozostanie regionem „niezbędnym” w skali 
globalnej (nawiązanie do idei USA jako indispensable nation, druga połowa 
lat 90. XX wieku). Polska i Unia mogą odgrywać taką rolę w swoich kontek-
stach geopolitycznych.
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Aleksander Smolar

Prezes Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego

Europa i nowy ład światowy

Ład światowy to po prostu stabilny rozkład, dystrybucja władzy, potęgi, 
stabilne reguły gry, które zapewniają pokój i równowagę w świecie. Otóż 
jedną z głównych tez mojego wystąpienia jest to, iż mamy obecnie w świecie 
do czynienia raczej z czymś przeciwnym, z zaprzeczeniem pojęcia ładu 
światowego, chociaż w opisach dziennikarskich, ale też w publikacjach 
fachowych pisze się dużo o porządku światowym. W istocie pojęcie ładu, 
porządku światowego należałoby raczej traktować jako postulaty, jako cel 
działań w stosunkach międzynarodowych, ale nie jako opis stanu obecne-
go. Do opisu obecnej sytuacji w świecie bardziej odpowiadają pojęcia, jak 
mi się wydaje, nieład czy nawet – bardziej jeszcze radykalnie – chaos, czy 
postępująca entropia.

W punkcie wyjścia do opisu dzisiejszego stanu świata mieliśmy do czy-
nienia z dwoma blokami czasów „zimnej wojny”, zorganizowanymi wokół 
Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego. Oba mocarstwa kontrolo-
wały różnymi metodami bardzo dużą część świata. Ten dwublokowy system 
załamał się, między innymi dzięki Polsce w 1989 roku i wraz ze zniknię-
ciem Związku Radzieckiego w 1991 roku. Konsekwencją tej sytuacji była 
całkowita dominacja USA w świecie. W literaturze amerykańskiej pisano 
o unipolar moment, czyli o okresie całkowitej dominacji Stanów Zjedno-
czonych. I do czasów prezydentury George’a W. Busha wydawało się, że 
sytuacja wszechpotęgi Ameryki potrwa długo. W obawie przed dominacją 
USA wiele bardzo różnych krajów postulowało uformowanie systemu mul-
tipolarnego, w którym nie byłoby żadnej dominującej potęgi, świat byłby 
zorganizowany wokół swoistej równowagi grupy potężnych państw. Wizję 
taką popularyzowały ze zrozumiałych względów Chiny, Rosja, ale również 
Francja czy Niemcy. Celem było w istocie podważenie dominacji amery-
kańskiej. Wojna w Afganistanie i Iraku, a następnie kryzys gospodarczy 
przyczyniły się do paradoksalnej, heglowskiej rzec można, realizacji tej 
wizji, u którego postęp w historii dokonywal się poprzez negatywne, a nie 



Aleksander Smolar

50

pozytywne cechy procesu historycznego. To znaczy, raczej poprzez rozkład, 
konflikty, a nie poprzez konstrukcję nowego świata.

Wielkie nadzieje przez pewien czas wiązano z grupą G7 – najbardziej 
rozwiniętych państw świata; później dodano Rosję do spotkań politycznych 
tej grupy, aby zaspokoić potrzeby wpływu i obecności Moskwy. Dynamiczna 
sytuacja świata pogrążonego w kryzysie spowodowała powołanie do życia 
grupy G20, w skład której weszły kraje nie tylko potężne militarnie i eko-
nomicznie, ale również demograficznie – dbając o pewną równowagę regio-
nalną. Grupa ta, której powołanie wyrażać miało świadomość przeobrażeń 
globalnych w świecie, odegrała pewną rolę w fazie początkowej kryzysu. 
Zbiera się ona i dzisiaj, ale mało o niej słychać, co jest wyrazem małej 
skuteczności grupy G20. Na krotko pojawiła się koncepcja G2 – gloszona 
między innymi przez Zbigniewa Brzezińskiego – wedle której świat miał 
być zdominowany i sterowany przez Stany Zjednoczone i Chiny. O tym się 
dzisiaj już mniej mówi, bowiem nierealizm koncepcji jest oczywisty. Zresztą 
Chiny nie przejawiają żadnej chęci brania współodpowiedzialności za świat. 
Dzisiaj najpopularniejszym skrótem, z gatunku powyżej przywoływanych, 
zdaje się być G0, co faktycznie oznacza, że właśnie nie ma żadnej potęgi, 
żadnej grupy państw, zdolnej i gotowej do wzięcia odpowiedzialności za 
świat; posiadającej możliwości narzucenia swojej woli i koncepcji globalnego 
ładu reszcie świata. Nie ma też reguł, uznawanych przez wszystkie państwa. 
Istnieją częściowe porozumienia, powstają bloki regionalne, tworzone są po-
rozumienia, które mają częściowo charakter symboliczny, lub wręcz na poły 
fikcyjny, jak w przypadku wymyślonej w sferach biznesu grupy BRICKS 
(Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Południowa Afryka), którą łączy jedynie 
mniej czy bardziej radykalna opozycja wobec starych potęg zachodnich. 

 Opis obecnej sytuacji globalnej wymaga uwzględnienia faktu spadku 
potegi Stanów Zjednoczonych i szerzej Zachodu. Interpretacje tego procesu 
i jego głębi różnią się u różnych autorów. Odmienne są poziomy pesymizmu 
i optymizmu. Jedni dowodzą bezwzględnego upadku Zachodu i radykalnego 
przesunięcia centrów władzy i wpływów z Zachodu i północy na Wschód 
i południe, od Ocenau Atlantyckiego do Oceanu Spokojnego. Inni formułują 
tezę bardziej umiarkowaną, iż w istocie następuje jedynie relatywne osłabienie 
potęgi Zachodu w wyniku nie tyle jego upadku, ile przyśpieszonego rozwoju 
nowych potęg, przede wszystkim Chin i Indii. Jest to następstwo procesów 
globalizacji i istotnych zmian demograficznych w świecie. Niezależnie od 
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przyjęcia jednej z tych dwóch hipotez, konsekwencją dla przyszłości świata 
będzie malejący wpływ zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i Europy, chociaż 
może to zachodzić w długim czasie. Nietrudno znaleźć zwolenników kon-
cepcji przepowiadających szybkie wyhamowanie, jeżeli wręcz nie załamanie, 
tempa wzrostu zarówno Chin jak i Indii w wyniku negatywnych tendencji 
demograficznych (przede wszystkim w Chinach), regresywnej struktury 
społecznej, korupcji, nieefektywności systemu władzy… Zresztą, nawet 
jeżeli nie spełni się ostatnia hipoteza – głoszą szeroko rozpowszechnione 
koncepcje – to nie należy przypuszczać, aby Chiny i Indie były zdolne 
zastąpić Stany i szerzej Zachód w ich funkcji przywódczej i regulatywnej, 
jeżeli chodzi o głębokie procesy globalne. Kraje te nie są przygotowane 
do pełnienia takiej roli, ani też do niej nie aspirują. Do dziś nawet Chiny 
zdają się być zadowolone z przywódczej roli pełnionej przez USA, chcąc 
tylko modyfikować elementy obecnego systemu międzynarodowego, aby 
bardziej odpowiadał on interesom nowego mocarstwa. 

Przejdźmy do centralnej kwestii mojego wystąpienia: sytuacji Europy. 
Znajduje się ona w stanie daleko posuniętej niepewności co do jej przyszłe-
go losu. Pod wpływem kryzysu i zaostrzających się konfliktów w ramach 
Unii nie odrzuca się dziś nawet – do niedawna hipotezy nie branej pod 
uwagę – upadku i rozpadu Unii Europejskiej. Ta hipoteza nie jest komplet-
nie nierealna – w wyniku kryzysu i zablokowania pewnych mechanizmów 
wewnętrznych tudzież konstrukcji, błędów konstrukcyjnych euro, mamy 
sytuację „catch-22”, takiego zablokowania, z którego nie bardzo wiadomo, jak 
wyjść. Być może wyjście z tej sytuacji zdarzy się przypadkowo, jeszcze nie 
znamy wyniku – czy nastąpi wyjście Grecji mniej czy bardziej dobrowolne, 
mniej czy bardziej świadome. To może zmienić reguły gry wewnętrznej 
i sytuację w Europie w dłuższej perspektywie.

Źródeł obecnych problemów Unii szukać już można w osłabieniu wszyst-
kich czynników powojennej legitymizacji konstruowania wspólnej Europy. 
Zasadniczą rolę przy tworzeniu wspólnej Europy (wówczas tylko Zachodniej) 
odgrywał strach przed powrotem epoki wojen, strach przed totalitaryzmami 
i przed radykalnym nacjonalizmem, który szerzył się w całej Europie w okre-
sie międzywojennym. Bardzo istotną rolę w procesach integracji odgrywał 
również strach przed Związkiem Sowieckim oraz strach przed powrotem 
na scenę międzynarodową potężnych Niemiec. To był negatywny kapitał, który 
leżał u źródeł procesów integracyjnych w Europie. Pozytywnym czynnikiem 
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wznoszenia zrębów wspólnej Europy była od setek lat obecna nadzieja, utopia 
zjednoczonej Europy. Przede wszystkim jednak rolę odgrywała odbudowa 
poprzez Europę państw narodowych moralnie i ekonomicznie zniszczonych 
w wyniku wojny, oraz program odbudowy, wzmacniania i przyśpieszonej 
modernizacji Europy. Istotnym czynnikiem pozytywnym procesu integracji 
było poparcie tego procesu przez Stany Zjednoczone. 

Czynniki służące integracji Unii, które uzasadniały, legitymizowały 
proces integracji słabły wraz z upływem czasu i wypaliły się w dużym stop-
niu wraz z pokojową rewolucją 1989 roku. Nie ma już dziś strachu przed 
wojną, przed radykalizmem totalitarnym, czy nacjonalistycznym, zniknął 
Związek Radziecki, a Rosja została odsunięta na wschód o setki kilometrów, 
nie ma też obaw, iż Niemcy mogą ponownie stać się państwem agresywnym 
i imperialnym, zagrażającym pokojowi w Europie. Chociaż powszechna 
jest świadomość, iż Niemcy ekonomicznie dominują obecnie w Europie. 
Od lat 70. spada poważnie dynamika wzrostu Unii w wyniku negatywnych 
tendencji demograficznych oraz postępującego paraliżu instytucjonalnego 
w wielu państwach Unii. Co może więc być dzisiaj spoiwem Unii, wzmac-
niającym jej prawomocność w oczach pięciuset milionów Europejczyków? 
Na pewno silnym uzasadnieniem dla dalszego wspólnego istnienia jest sam 
fakt wspólnego istnienia: osiągnięcia wspólnego rynku, wspólnych granic, 
wspólnej w wielu dziedzinach polityki. Uzasadnieniem, którego znaczenie 
będzie nieuchronnie rosło jest zagrożenie płynące z szerokiego, zglobali-
zowanego świata, w którym dominują stare i nowe wielkie potęgi – USA, 
Chiny, Indie, Brazylia, Rosja – z którymi tylko zintegrowana Europa może 
podjąć skuteczną konkurencję. Zwłaszcza że cała Europa, której globalny 
ciężar demograficzny systematycznie spada z mniej więcej 20% w wieku XIX 
i na początku XX wieku, do obecnych 10% i do 6% w ciągu najbliższych 
trzydziestu lat. Wyłącznie razem możemy odgrywać istotną rolę w świecie 
zglobalizowanym, zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i w sensie bez-
pieczeństwa i znaczenia politycznego.

Rosnącą rolę w pogłębianiu procesów integracyjnych w Europie można 
wiązać z tym, co wybitny polski socjolog Florian Znaniecki nazywał „jaźnią 
odzwierciedloną”. Jeżeli się jedzie do jednego z wielkich centrów zglobalizowa-
nego świata: do Pekinu, Delhi, czy nawet do Waszyngtonu, to coraz rzadziej 
opisuje się nas w kategoriach państw narodowych, coraz częściej mówi się 
i widzi się Europę jako całość, albo mówi się „Euroland”. I to postrzeganie 
nas z zewnątrz jako przede wszystkim Europejczyków będzie miało niewąt-
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pliwie wpływ na samopostrzeganie się mieszkańców naszego kontynentu, 
integrowanie nas samych, bez osłabiania tożsamości narodowej. 

Poza czynnikami integracji, wynikającymi z procesów globalizacji 
występują równocześnie czynniki bardzo silnie dezintegrujące. Globaliza-
cja, która ma szereg niezwykle pozytywnych skutków dla rozwoju świata 
prowokuje zarazem reakcje obronne, plemienne, politykę tożsamości, co 
u nas też widzimy – wynik strachu przed szerokim światem, wielkimi 
ruchami migracyjnymi, nieograniczoną konkurencją, przed otwartymi 
na oścież drzwiami i oknami, ucieczkę w tożsamość, w znaną wspólnotę 
losu, kultury, języka, krwi. 

Kiedyś Leszek Kołakowski powiedział, że „my się uczymy historii nie po 
to, żeby wiedzieć co robić, jakich dokonywać wyborów, lecz żeby wiedzieć kim 
jesteśmy”. To są mity, że historia jest mistrzynią życia. W dzisiejszym szybko 
zmieniającym się świecie historia niewiele może nam powiedzieć o tym, jak 
postępować w przyszłości. My się dowiadujemy, my się jej uczymy po to, 
żeby wiedzieć, kim jesteśmy. I rola historii – Polskie doświadczenia również 
to pokazują – służy samoświadomości, umacnianiu historycznej wspólnoty 
doświadczeń, kultury, języka, pamięci, służy ratowaniu tego, co jest, że tak 
powiem, wspólnotowe w tym coraz szerszym świecie, którego kontury się 
zacierają. Zwłaszcza, że ten świat – można obawiać się – nie będzie światem 
pokojowym, chociaż są poważne szanse, że taka będzie Europa. Coraz czę-
ściej widzi się w Azji możliwość powtórzenia XIX-wiecznych, europejskich 
modeli konfliktów i wojen. Pojawia się dramatyczna perspektywa konfliktów 
o surowce, ziemię, powietrze, jedzenie, wodę, nie mówiąc o energii. I w tej 
perspektywie nowych trudnych i nieprzewidywalnych wyzwań wspólne ist-
nienie Europy jest rzeczą ogromnie ważną. I być może następnym krokiem 
będą integracyjne procesy Zachodu. Myślę, że będziemy mieli do czynienia 
z procesami integracyjnymi w tym obszarze.

Po tym jak za czasów prezydentury George’a W. Busha i Baracka Oba-
my następowało odwracanie się Stanów Zjednoczonych, sądzę, że można 
się spodziewać ponownego zbliżenia dwóch kontynentów. Mówiło się dużo 
o zwróceniu USA ku Chinom i, szerzej, Azji. Jest to zapewne proces nie-
uchronny, w związku z centralną rolą, jaką Azja odgrywać będzie w świecie. 
Ale zarazem poczucie bliskości, wspólnota fundamentalnych wartości i in-
teresów, będą tak silne, że będziemy, jak sądzę, zmierzali ku jakiejś formie 
wspólnoty w obszarze euroatlantyckim. 
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Przyszłość Europy Środkowej

Większość tekstów dotyczących Europy Środkowej albo Europy 1. 
Środkowo-Wschodniej rozpoczyna się od próby opisania jej granic. To za-
jęcie wdzięczne i pole do wykazania się erudycją. Ale, prawdę mówiąc, 
bywa już nieco nużące. Nie sposób go jednak ominąć, jeśli nie chcemy się 
narazić na oczywiste nieporozumienia. Dla potrzeb niniejszych rozważań 
proponuję zatem kontrowersyjnie przyjąć, że Europa Środkowa to cały ob-
szar pomiędzy „starą” Unią a Rosją (i Turcją). 

Taka delimitacja wskazuje od razu akceptację tezy, że Europa Środkowa 
jest regionem politycznym konstruowanym zewnętrznie, a więc z założenia 
nie posiadającym wewnętrznej równowagi, wewnętrznej podmiotowości 
czy lidera. To swoiste power vacuum, wymagające stabilizacji zewnętrznej. 
Europa Środkowa w takich granicach to terytorium, na którym funkcjo-
nuje obecnie dwadzieścia państw, z których dwa mają charakter unijnych 
protektoratów (Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo) oraz dodatkowo jeden 
obszar o nieustalonym statusie prawnym – mam na myśli Naddniestrze. 
To obszar o powierzchni 2,200 mln km2, zamieszkany przez ponad 184 mln 
mieszkańców, a jego PKB liczony w wartościach bezwzględnych wyniósł 
w 2010 roku 1,767 mld USD. Abstrakcyjne liczby zapewne słabo działają 
na wyobraźnię. Może więcej mówi porównanie, że to obszar nieco większy 
niż trzy Francje (albo Francja, Hiszpania, Niemcy i Włochy razem wzięte), 
o liczbie ludności nieco mniejszej niż trzykrotność jej populacji. Ale PKB 
Europy Środkowej osiąga zaledwie 62% potencjału gospodarczego Francji. 
Oceniając go według parytetu siły nabywczej jest jednak wyraźnie więk-
szy, porównywalny z PKB Wielkiej Brytanii czy Włoch. Obszar ten – jak 
wiadomo – w całości znajdował się w dominacji doktryny komunistycznej 
i – poza Jugosławią i Albanią – w bezpośrednim zasięgu imperium sowiec-
kiego, a pięć państw wyodrębniło się wprost z ZSRR. 
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Jednak to nie historyczny status wobec Moskwy jest dzisiaj głów-2. 
nym kryterium podziału Europy Środkowej na różne kręgi i grupy. Można 
nawet zaryzykować tezę, że po dwudziestu latach zróżnicowania wewnętrz-
ne w grupie dwudziestu państw są daleko głębsze niż w okresie Jesieni Lu-
dów. Mamy zatem grupę mikropaństw bałtyckich, Grupę Wyszehradzką, 
do której coraz silniej ciąży Słowenia, grupę państw postjugosłowiańskich, 
państwa południowobałkańskie i, rozwijające się według zupełnie indywi-
dualnych trajektorii, Białoruś, Ukrainę i Mołdawię. Nie ulega wątpliwości, 
że jądrem Europy Środkowej jest Grupa Wyszehradzka. To wprawdzie tyl-
ko 25% powierzchni, 33% populacji Europy Środkowej, ale ponad 60% jej 
PKB (1,055 mld USD). O potencjale Grupy Wyszehradzkiej rozstrzyga 
Polska – mająca największą gospodarkę regionu, oraz Czechy – najwyżej, 
obok Słowenii, rozwinięty kraj obszaru. Przyjmijmy, że owe dwadzieścia 
państw to Europa Środkowa sensu largo, ale jest i Europa Środkowa sensu 
stricto. To kraje, w których wyraźna jest świadomość, że to one są Euro-
pą Środka. To właśnie Grupa Wyszehradzka i kraje gotowe ściśle z nią 
współpracować. W kategoriach modelu politycznego to region z ukrytym 
aktorem dominującym – czyli przypadek, w którym państwa posiadające 
potencjał regionalnej potęgi z jakichś powodów nie może jawnie odgrywać 
roli wiodącej (np. z powodu lęku lub braku akceptacji pozostałych państw 
regionu). Tym krajem jest Polska – 60% ludności grupy V4 i 50% jej PKB.

Podejmowane do tej pory inicjatywy ściślejszej współpracy politycznej 
w Europie Środkowej sensu largo nie przyniosły efektów. Sponsorowana 
przez Włochy i wspierana przez Austrię „Inicjatywa Środkowoeuropejska”, 
skupiająca osiemnaście krajów, jest właściwie fikcją. Tak zwana „Inicjatywa 
Ryska” prezydenta Kwaśniewskiego umarła, zanim się narodziła. W prze-
ciwieństwie – współpraca krajów Europy Środkowej sensu stricto, mimo 
różnych kryzysów i rozczarowań, funkcjonuje i Grupa Wyszehradzka jest 
wciąż odnawianym szyldem. 

Próbując najbardziej syntetycznie ująć charakterystyczne procesy, 3. 
jakie przebiegały przez ostatnie dwadzieścia lat w Europie Środkowej, na-
leży podkreślić, że:

następował zdecydowany rozwój cywilizacyjny – skracanie dystansu • 
do Europy Zachodniej i to dokonywany mimo znacznej niestabilno-
ści politycznej i w niektórych państwach wieloletniego odrabiania 
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skutków załamania gospodarczego po roku 1989 (polski eksport 
wzrósł w tym czasie ośmiokrotnie),
pogłębiało się zróżnicowanie gospodarcze i strategicznej pozycji • 
pomiędzy poszczególnymi krajami,
zwiększył się potencjał polityczny i gospodarczy Polski, Czech, • 
przy relatywnym osłabieniu Węgier oraz Ukrainy,
sytuację geopolityczną regionu zdeterminowało przystąpienie • 
do NATO, do UE (i do OECD) dziesięciu krajów, a więc połowy.

Pojawienie się fenomenu tak wielkiej liczby suwerennych państw 4. 
nazwano „rozbłyskiem Europy Środkowej”. Rzeczywiście było to zjawisko 
nowe i nieoczekiwane. Można je uznać za pochodną trzech długich proce-
sów historycznych, jakimi były: 

wieloletnie wypychanie Turcji i ostateczne załamanie Imperium • 
Ottomańskiego, 
upadek imperiów germańskich (austro-węgierskiego, a następnie • 
Trzeciej Rzeszy) i radykalne usunięcie, po wielowiekowej obecno-
ści, żywiołu niemieckiego znad Bałtyku, Dolnej Wisły, Śląska, Su-
detów, Czech, Siedmiogrodu itd.; to było prawdziwe demograficzne 
i cywilizacyjne trzęsienie ziemi,
wycofanie się Rosjan, które nastąpiło bez konfliktu zbrojnego, bez • 
odszkodowań; milionowe armie, cicho i bez wystrzału, w krótkim 
czasie opuściły Europę Środkową, porzucając wielką militarną in-
frastrukturę, także tę dla broni jądrowej. 

W tym obszarze bez imperiów wyłoniła się Europa Środkowa, akcentując 
swoją podmiotowość, ale i nie unikając lokalnych wojen i konfliktów. 

W tym miejscu warto dodać kilka uwag o imperiach. Imperium 5. 
to nie jest słowo wywołujące w Polsce pozytywne skojarzenia. Najpiękniej 
ujął to Zbigniew Herbert w wierszu Przemiany Liwiusza pisząc: 

nie budził w nas echa teatralny gest Scewoli
krzyk centurionów triumfalne pochody
skłonni byliśmy wzruszać się klęską
Samnitów, Gallów czy Etrusków
liczyliśmy mnogie imiona ludów startych przez Rzymian na proch
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pochowanych bez chwały które dla Liwiusza
niegodne były nawet zmarszczki stylu
owych Hirpinów Apulów Lukanów Uzentyńczyków 
a także mieszkańców Tarentu Metapontu Loklii.1

Może być jednak i inne spojrzenie na imperium, dalekie od współczucia dla 
pokonanych. Na przykład Niall Ferguson uważa, że Imperium Brytyjskie 
niesłychanie pozytywnie zasłużyło się w dziejach ludzkości i było pierw-
szą fazą globalizacji. Imperia zapobiegają bowiem lokalnym konfliktom, 
umożliwiają współżycie różnych narodów i religii, kreują wielkie obszary 
celne i obszary jednolitego prawodawstwa, co nie tylko eliminuje małe, 
skorumpowane lub złe rządy, ale doskonale służy też rozwojowi gospodar-
czemu. Imperia wykonują misję cywilizacyjną, promując jeden wspólny 
język elit, integrując wielkie obszary sieciową infrastrukturą. Na znaczącej 
części obszaru Europy Środkowej takie funkcje dobrze wypełniała monar-
chia austro-węgierska. Nie sposób też ignorować zasług cywilizacyjnych 
państwa pruskiego, a następnie niemieckiego. Poruszam wątek imperiów 
dlatego, że w moim przekonaniu po ustąpieniu z obszaru Europy Środkowej 
Turcji, żywiołu niemieckiego i Rosji, pojawiło się nowe mocarstwo, będące 
jednocześnie mocarstwem nowego typu, i w sposób imponujący zaczęło 
wypełniać tradycyjne, pozytywne funkcje imperialne.

To Unia Europejska w aksamitny, ale w gruncie rzeczy stalowy 6. 
sposób, wprowadziła swój porządek prawny – owo acquis communautaire. 
Obietnicą środków na rozwój wymusiła głębokie zmiany strukturalne. 
To Zachód (UE i NATO) narzucił swoją agendę i choć wielkie przemiany, 
„szokowe terapie”, mają swoich bohaterów, to były w gruncie rzeczy tym 
samym zestawem reform, które w zbliżonym tempie zostały przeprowa-
dzone we wszystkich krajach. Model rozwojowy był w znacznie mniejszym 
stopniu indywidualny, niż nam się to w trakcie owych reform wydawało. 
Pisze o tym trafnie Robert Krasowski: „W całym regionie transformacja 
udała się tylko dlatego, że to nie oni (tzn. lokalni politycy) nią kierowa-
li. Transformacja powiodła się dlatego, że była procesem wspomaganym 
z zewnątrz. Jej prawdziwym podmiotem był Zachód: Waszyngton, Berlin, 

1. Z. Herbert, Przemiany Liwiusza, w: Elegia na odejście, Instytut Literacki, Paryż 1990.
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Paryż, Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Kierując się 
po części ideami, po części geostrategicznym interesem, Zachód wytyczył 
kierunek reform, potem go wymusił i w dużym stopniu finansował. To Za-
chód sprawił, że cała dziesiątka państw pomaszerowała ku Waszyngtono-
wi i Brukseli tą samą drogą. 

Rolą lokalnej polityki – rumuńskiej czy czeskiej – nie było wytyczanie 
modernizacyjnej drogi, ale zręczność w jej przemierzaniu, umiejętność ła-
godzenia społecznych cierpień i dawania ludziom satysfakcji z odzyskanej 
wolności. Kolejne rządy […] w tych procesach jedynie brały udział, zazwyczaj 
bierny, a bardzo rzadko inteligentny i aktywny”.

Unia Europejska rozpoczęła finansowanie przebudowy infrastruktury 
Europy Środkowej – trochę tak, jak Imperium Brytyjskie koleje i porty 
w Indiach. Europejskie imperium z konsekwencją zaprowadza swoje porząd-
ki na Bałkanach i – choć bardzo powściągliwie – to podejmuje działania 
na rzecz krajów określanych jako BUMAGA (Białoruś, Ukraina, Mołdawia, 
Armenia, Gruzja, Azerbejdżan). Tak, jakby wyczerpywała się jego siła eks-
pansji, choć nadal przyciąga ono swoją atrakcyjnością, swoją soft power. Dziś 
dominacja „Imperium Europejskiego” i pytanie o jego przyszłość, jego siłę 
gospodarczą i militarną, ambicje polityczne i wolę ekspansji jest kluczowe 
dla przyszłości Europy Środkowej. Jaką marszrutę wytyczy, gdy samo jest 
na rozstajnych drogach?

Przyszłości Europy Środkowej nie można odrywać od procesów za-7. 
chodzących w mocarstwach, które tradycyjnie realizowały swoje interesy 
w tej części świata. To bezsporne, że zarówno Rosja, jak i Turcja i Niem-
cy są bez porównania państwami silniejszymi niż dwadzieścia lat temu, 
a przyrost ich potencjału w ostatnim dziesięcioleciu jest wprost spektaku-
larny. Realia sprawiają, że słowa: „imperium” i „mocarstwo” muszą wrócić 
do naszego dyskursu

Rosja, mimo wielu wewnętrznych problemów, nie tylko opanowała anar-
chię wewnętrzną i zahamowała upadek demograficzny, lecz także uporząd-
kowała budżet i zgromadziła ogromne nadwyżki finansowe. Od niedawna 
coraz silniej realizuje swoją politykę restytucji obszaru sowieckiego. Służy 
temu Unia Euroazjatycka – obszar realnej integracji ekonomicznej – nowy 
Związek Radziecki, budowany wszakże na zdrowszych podstawach. W tej 
unii nie ma Uzbekistanu, Turkmenistanu czy Kirgistanu. Wygląda na to, 



Janusz Sepioł

60

że Rosja uznała te państwa za strefę agresywnego islamu i w tym sensie 
stracone. Bariera przeciw niemu przebiegać ma w południowym Kazachsta-
nie. Dlatego tym silniejszy nacisk położony będzie na integrację z Ukrainą, 
Białorusią, Mołdawią, prawdopodobnie Pribałtyką, a może i nawet Polską 
i Słowacją. Igor Ponarin, profesor akademii dyplomatycznej przy MSZ, już 
w 2007 roku napisał: „sceptycyzm Polski, Czech czy Węgier wobec pomysłu 
Rusi Euroazjatyckiej jest uzasadniony. Nie sądzę, by proces integracji euro-
azjatyckiej objął w ciągu najbliższych kilku lat akurat te państwa. Na razie 
dotyczyć on będzie przestrzeni poradzieckiej, w pierwszej fazie – Rosji, 
Białorusi, Kazachstanu, w drugiej – Ukrainy, a potem innych krajów. Do-
piero po upływie następnych lat mogą być brane pod uwagę kraje Europy 
Środkowo -Wschodniej”. Resztki suwerenności Białorusi znikną zapewne 
z odejściem Łukaszenki. Ukraina jest już właściwie gospodarczo na ło-
patkach, pytanie brzmi tylko, jak długo będzie się opierać i jakie symbole 
niezawisłości będzie sobie mogła zachować. Wygląda na to, że wschodnią 
granicą Europy Środkowej będzie nie granica Rosji, ale granica Unii Eu-
roazjatyckiej i to przebiegająca znacznie bardziej na zachód. Wątpię, by 
Partnerstwo Wschodnie reagowało na ten proces wystarczającą energią.

Polityka nacisku energetycznego, uzależnienia całej Europy Środkowej, 
ale także części krajów Zachodu, realizowana jest z żelazną konsekwencją 
i bez małostkowej analizy kosztów. Opowieści, że Rosja szybko wyczerpie 
swoje złoża, że brak jej technologii i środków na nowe inwestycje, trzeba 
włożyć między bajki. Nordstream działa, nowy terminal koło Petersburga 
odebrał już tranzyt rosyjskiej ropy z polskiego Gdańska, litewskiej Kłajpedy 
czy łotewskiej Rygi. Putin propaguje kult Stołypina i nie można zaprzeczyć, 
że Rosja ma rząd stabilny i sprawczy. Pierwsze posunięcia nowego/starego 
prezydenta wskazują, że restytucja obszaru sowieckiego będzie priorytetem 
jego rządów. Idea Euroazjatycka doskonale trafia w stare tęsknoty i dzi-
siejsze nastroje wstającego z kolan mocarstwa. Głośny Dubin powiedział 
wprost: „chodzi o kurs na odrodzenie rosyjskiej suwerenności i pozycji 
regionalnego mocarstwa – w praktyce, a nie tylko w słowach”. Gdy widzi 
się obecną dominację rosyjskiej kultury masowej na tym obszarze, widać, 
że nie są to przelewki.

Jeszcze szybszy i bardziej błyskotliwy rozwój przeżywa Turcja. Mówi się 
czasem o neoimperializmie Rosji, ale jeszcze częściej o idei neoottomańskiej. 
Wysokie tempo rozwoju gospodarczego, druga co do wielkości armia NATO, 
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rozgałęzione sieci wpływów w Azji Środkowej, w świecie arabskim i krajach 
Lewantu – to wielkie atuty Turcji. Nie sposób pominąć tysięcy tureckich 
stypendystów na amerykańskich i europejskich uczelniach oraz międzyna-
rodowej dynamiki tureckich czeboli. Turcja czuje się opiekunem środkowo-
europejskich muzułmanów, a minister spraw zagranicznych A. Davutoglu, 
twórca koncepcji „strategicznej głębi”, oświadczył bez ogródek, że Turcja 
ma dość wojska, by wesprzeć aspiracje Albańczyków. Tureckie przyczółki 
w Europie nie są wcale małe – to pół Cypru (bez widoku na rozwiązanie 
konfliktu), tureckie mniejszości w Grecji i Bułgarii, to kraje zdominowane 
przez muzułmanów jak Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, częściowo 
Macedonia. A przecież nie można zapominać o ekonomicznych wpływach 
w Bułgarii, Rumunii i na Ukrainie. Dla tamtego regionu największą i przy-
ciągającą metropolią jest 13-milionowy Stambuł – druga po Moskwie pod 
względem ludności aglomeracja Europy. Ekspansja tureckiej gospodarki sięga 
następnych krajów. Przykładem może być Polska, gdzie prawdopodobnie 
Turkish Airlines pochłoną Polskie Linie Lotnicze. Do Turcji już udają się 
za zarobkiem polscy sportowcy. Turecki kapitał pojawia się czasem w zupeł-
nie nieoczekiwanych miejscach, np. w sektorze szkół wyższych. Ekspansja 
gospodarcza, wyjątkowa siła demograficzna i rozprzestrzenianie się islamu 
to trzy siły wprowadzające na powrót Turcję w kontekst polityczny Europy 
Środkowej. Pozycja Turcji rośnie także z powodu coraz większego znaczenia 
geopolitycznego i geoekonomicznego obszaru czarnomorskiego. To tędy mają 
przebiegać nowe korytarze transportowe przesyłu gazu i ropy pozwalające 
na ominięcie tradycyjnego dla stosunków Wschód–Zachód terytorium 
tranzytowego, jakie tworzą Polska, Białoruś i Ukraina. Niektórzy twierdzą 
nawet, że w Turcji i Rosji zaobserwować można gotowość do współdziałania 
w oporze przed zwiększaniem obecności Zachodu w tradycyjnym regionie 
ich wpływów. Turcja nie jest już tylko pomostem między Wschodem i Za-
chodem, ale także moderatorem pomiędzy Zachodem a światem islamskim. 
Eksperci twierdzą, że z punktu widzenia sytuacji międzynarodowej Turcja 
jest krajem skazanym na sukces, a około roku 2050 zaliczać się będzie 
do dziesięciu największych gospodarek świata.

I wreszcie Niemcy, które zasymilowały NRD, dokonały ważnych reform 
mikroekonomicznych i stały się siłą, bez której w UE nie da się podjąć żadnej 
ważnej decyzji. Niemcy uzyskały wręcz nieformalne prawo weta. Większość 
krajów Europy Środkowej w wymiarze gospodarczym funkcjonuje niemal 
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wyłącznie jako liferanci niemieckiego przemysłu. Bez chłonności tamtego 
rynku, gospodarki Czech, Węgier, Słowenii, Chorwacji, a także Słowacji 
i Polski nie byłyby się w stanie rozwijać. Tworzą one naturalną strefę niemiec-
kich interesów, ale i pozostałe kraje regionu są finansowo i technologicznie 
uzależnione od Niemiec. Republika Berlińska jest jednocześnie krajem 
najbardziej korzystającym z awansu cywilizacyjnego Europy Środkowej. 
Oblicza się, że z każdego euro wydanego przez Niemcy na politykę spójności 
wraca w postaci korzyści bezpośrednich (kontrakty) i pośrednich (eksport)
ponad 60 centów! 

Wydaje się jednak, że dziś, gdy agendę polityki niemieckiej wypełnia 
sprawa kryzysu strefy euro i nieuchronne przywództwo w UE oraz „Ener-
giewende”, sprawy Europy Środkowej nie należą do pierwszoplanowych. 

Wzrost siły wspomnianej wielkiej trójki sugerowałby spojrzenie 8. 
na przyszłość Europy Środkowej, jako miejsca gry interesów mocarstw 
i ostatecznie jakiegoś podziału na ich strefy wpływów. Gdyby fatalistycznie 
uznać siłę historycznych i kulturowych więzi oraz geopolitycznych oddzia-
ływań za nieprzezwyciężalną determinantę, to Europę Środkową trzeba by 
widzieć jako podzieloną na strefę rosyjską, niemiecką i turecką. Nie chodzi 
tu o paranoję, że Merkel z Putinem zaszywają się gdzieś na Syberii i kreślą 
nowe mapy. Chodzi o długie i naturalne procesy, niełatwe do odrzucenia 
indywidualnymi decyzjami. Granice tych stref są dosyć klarowne. Otwar-
tą kwestią pozostawałby status Polski, Słowacji, Rumunii, być może Serbii. 
To los tych krajów byłby główną treścią przyszłej historii.

Czy dla takiego biegu zdarzeń, dla takich swoistych „rozbiorów”, istnieje 
alternatywa? Wydaje mi się, że tak, że można wskazać dwa ciągi zdarzeń, 
które przy bliższym oglądzie są ze sobą związane, wręcz wzajemnie się wa-
runkują i opierają się tej tzw. „nieuchronności”. Pierwszy to istotne wzmoc-
nienie potencjału własnego państw Europy Środkowej i budowanie na wielu 
polach własnej podmiotowości. Drugi to umacnianie nowego mocarstwa 
(UE), będącego przeciwwagą dla interesów wielkich sąsiadów. 

Co oznacza istotne wzmocnienie Europy Środkowej, czy jest moż-9. 
liwe, jakie są jej aktywa i pasywa? Nie wdając się w głębszą analizę, można 
powiedzieć, że na pewno jej słabością jest zapaść demograficzna, pogłę-
biona wielką imigracją w pierwszej dekadzie XXI wieku. Region utracił 
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prawie 10% swojej ludności. To straty w skali dużej wojny i – jak to na woj-
nie – dotyczą młodej generacji. Europa Środkowa jest także uboga w zaso-
by kapitałowe – właściwie dopiero je tworzy. Ma jednak znaczące zasoby 
dewizowe, gromadzone dla bezpieczeństwa swych małych, ale wrażliwych 
walut. Nie dysponuje także potencjałem innowacyjnym – wystarczy po-
patrzeć na statystyki rejestrowanych patentów, czy rankingową pozycję 
środkowoeuropejskich uniwersytetów, by nie mieć specjalnych złudzeń. 
Nie jest jednak obszarem jakoś szczególnie pozbawionym zasobów su-
rowcowych. Ma wielki potencjał rolniczy – ta uwaga dotyczy zwłaszcza 
Ukrainy. Dysponuje wreszcie bardzo znaczącą i – ostatnio wręcz rozbudo-
waną – bazą przemysłową. Kilka krajów dość pochopnie takiej bazy się po-
zbyło, np. Wielka Brytania. Model gospodarki opartej na dominującej roli 
sektora usług finansowych jest coraz częściej krytykowany. W tym sensie 
Europa Środkowa bardziej przypomina Holandię czy Austrię. Ponadto 
Europa Środkowa nie jest regionem peryferyjnym – przeciwnie – ma ła-
twy dostęp do największych rynków: Niemiec, Włoch, Skandynawii, Rosji. 
Bilans aktywów wcale zatem nie jest taki kiepski. Ta uwaga dotyczy także 
obszaru o absolutnie strategicznym znaczeniu – bezpieczeństwa energe-
tycznego. Różnice w tzw. „mikście energetycznym” oraz w zakresie dywer-
syfikacji źródeł dostaw, są pomiędzy różnymi krajami ogromne, podobnie 
jak i zróżnicowanie efektywności zużycia energii (np. Ukraina zużywa 
ponad cztery razy więcej gazu niż Polska). Czechy można uznać za kraj 
całkowicie bezpieczny, podobnie jak Chorwację czy Węgry wyposażone 
w gazociąg Adria do naftoportu Omisalj. Korzystną sytuację ma Rumunia 
i – w gruncie rzeczy – Polska. Jednak w sytuacji całkowitego uzależnienia 
od Rosji znajduje się Ukraina, Białoruś, a także Słowacja.

Nie ulega wątpliwości, że sprawa bezpieczeństwa energetycznego będzie 
obszarem rozstrzygającym w relacjach pomiędzy Europą Środkową a Rosją 
i będzie różnicował pozycję krajów grupy.

Jest jeszcze jeden czynnik mało do tej pory brany pod uwagę. Można go 
nazwać poczuciem tożsamości środkowoeuropejskiej. Wyrosło już bowiem 
pokolenie, dla którego Europa Środkowa nie była i nie jest jedynie sztucznie 
wykreowanym projektem obliczonym na realizację konkretnych politycznych 
celów. Jak pisze przedstawicielka nowego pokolenia socjolożka Dominika 
Sztuka, „dla nas była ona i jest częścią naszej tożsamości, punktem odnie-
sienia. Transformacja polityczna, ekonomiczna i społeczna jest wspólnym 
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przeżyciem całej generacji”. To zbiorowe doświadczenie dające poczucie 
wspólnoty losu, wspólnego marszu do Europy, do wolności. To bardzo 
istotne doświadczenie ponadnarodowe – chciałoby się powiedzieć – wy-
szehradzkie. Bo właśnie w krajach wyszehradzkich włożono nieco wysiłku, 
by wielkie przemiany przeżywać jako wspólne wyzwanie, trochę w duchu: 
my, Środkowoeuropejczycy – oni, Zachodnioeuropejczycy. Kundera, Havel, 
Konrad, Miłosz, Wałęsa, Orban, Buzek, Herta Miller – wspólnie zamieszkują 
środkowoeuropejską wyobraźnię. 

Zatem – jakie mogą być scenariusze przyszłości?10. 
Za scenariusz optymalny uważam dalsze wzmocnienie obecności UE (roz-
szerzanie integracji, aktywna polityka sąsiedztwa) i NATO (poszerzenie 
i rozwój infrastruktury militarnej) w regionie Europy Środkowej. Odzyskanie 
wigoru przez strefę euro, kontynuacja przynajmniej jeszcze przez dekadę 
dotychczasowej polityki spójności i paneuropejskie projekty infrastruktu-
ralne powinny znacząco zniwelować różnice cywilizacyjne pomiędzy „starą” 
i „nową” Europą. Utrzymanie modelu otwartego rynku europejskiego (z li-
beralizacją usług) oraz solidarność (wspólnotowość) w negocjacjach z Rosją 
i Chinami i znalezienie z nimi dobrego modus vivendi, strategiczne zbliżenie 
z Turcją – to wszystko pozwoliłoby wykorzystać potencjał gospodarczy 
regionu. Zintegrowana europejska polityka energetyczna – co w naszym 
regionie oznacza budowę korytarza północ–południe, systemu inerkonek-
torów, rozbudowę gazo- i naftoportu Konstancy, terminala na wyspie Krk 
i w Świnoujściu, a przede wszystkim wsparcie eksploatacji gazu łupkowego 
i zbudowanie infrastruktury dla jego przesyłu wewnątrz grupy państw 
środkowoeuropejskich, zmieni całkowicie geopolityczną logikę.

Nie trudno wyobrazić sobie scenariusz negatywny. Jego elementy to: 
osłabienie NATO i nacjonalizacja polityki bezpieczeństwa, osłabienie Unii 
i zaniechanie polityki spójności, okrojona polityka sąsiedztwa, pasywne 
pogodzenie się z losem Ukrainy i Białorusi, nacjonalizacja polityki rolnej, 
indywidualne dogadywanie się z Rosją w sprawach energetycznych i handlo-
wych, definitywny rozwód z Turcją uwikłaną militarnie w bliskowschodnie 
konflikty, nieekonomiczność środkowoeuropejskich złóż gazu łupkowego 
lub zablokowanie jego eksploatacji, nacisk na politykę klimatyczną i odejście 
od energetyki jądrowej. 
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Jak zwykle przyszłość będzie mieszanką zdarzeń i tendencji z obu sce-
nariuszy. Wydaje się jednak, że przewaga pozytywnych procesów będzie 
dotyczyć wyszehradzkiej czwórki i państw blisko z nimi współpracujących 
– Słowenii, Chorwacji i być może Rumunii, która jest ogromnie ważna dla 
budowania energetycznego bezpieczeństwa. Na tym obszarze można spodzie-
wać się dalszego zaangażowania Unii Europejskiej i słabszych prób dominacji 
podejmowanych przez Rosję i Turcję. Kraje Wyszehradu+ zbudowały już 
własny potencjał do podtrzymywania pozytywnych zmian i zdążyły wsiąść 
we właściwym czasie do pociągu „integracja”. Prawdopodobnie już drugiej 
takiej okazji nie będzie. Tylko na taki model europejskiej integracji wystarczy 
wyobraźni, woli i siły europejskiemu imperium. Dla pozostałych bowiem kra-
jów przyszłość rysuje się mniej obiecująco. Nie doświadczą w podobnej skali 
pozytywnego oddziaływania Zachodu, a może nawet na zawsze pozostaną 
poza „limesem”. Można by zatem powiedzieć, że rozwój Europy Środkowej 
potoczy się dwiema drogami – dość korzystną, może nawet szczęśliwą drogą 
wyszehradzką oraz drogą obszaru pogranicza, pozostawania na zewnątrz, 
samotnego borykania się z problemami wewnętrznymi i rosnącą dominacją 
sił zewnętrznych – np. Unii Euroazjatyckiej.

Dla Polski taka dwoistość nie jest rozwiązaniem specjalnie po-11. 
żądanym, gdyż oznacza pozostanie krajem frontowym, granicznym, z li-
mitowanymi możliwościami realizowania swoich żywotnych interesów 
na obszarze Białorusi i Ukrainy. Będzie też musiała zderzyć się, jako lider 
Grupy Wyszehradzkiej, z konkurencyjnymi projektami strategii dunajskiej 
czy strategii obszaru czarnomorskiego. To konkurencja poważna, gdyż, 
w przeciwieństwie do Wyszehradu, są to obszary unijnej polityki rozwo-
ju, a więc przedmiot alokacji środków. Jednak dzięki swojemu potencja-
łowi politycznemu, gospodarczemu i przewadze energetycznej stworzonej 
przez złoża gazu łupkowego, zostanie niekwestionowanym liderem regionu. 
To ważna kwestia, gdyż relacje regionalne są dla Polski coraz istotniejsze. 
Wśród dziesięciu najważniejszych partnerów odbiorców naszego eksportu 
znajdują się Czechy (obroty porównywalne z obrotami z Francją), Rosja, 
Ukraina i Węgry. Jednocześnie już dziś Polska jest trzecim, po Niemczech 
i Holandii, unijnym eksporterem do Rosji i zachowa, a może nawet wzmoc-
ni, pozycję czołowego partnera Rosji i Ukrainy, a więc i całej przyszłej Unii 
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Euroazjatyckiej wewnątrz Unii Europejskiej. Polska będzie w naturalny 
sposób głównym beneficjentem dobrych relacji Unii Europejskiej z obsza-
rem rosyjskim. 

Konkluzja może zabrzmi banalnie, ale to chyba nie odbiera jej praw-
dziwości. Pozytywny scenariusz dla Polski jest głęboko uzależniony od 
pozytywnego scenariusza dla Unii Europejskiej, tego dostarczyciela „usług 
imperialnych” i pozytywnego scenariusza dla Europy Środkowej, co najmniej 
dla jej „wyszehradzkiej” części. Polska samotnie nie zatrzyma reintegracji 
obszaru posowieckiego, a dobrze ułożyć sobie relacje z nową Rosją może 
tylko w warunkach głębokiej integracji w silnej Unii.
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Andrzej Brzeziecki 
Redaktor naczelny „Nowej Europy Wschodniej”

Europa Wschodnia 
 – szansa, wyzwanie czy problem?

Gdy zastanawiamy się nad Europą Wschodnią w kontekście wyzwania, 
szansy czy problemu, to przede wszystkim musimy sobie odpowiedzieć 
na pytanie, jaki jest docelowy – z punktu widzenia Polski i Europy – status 
poszczególnych krajów tego rejonu. Odpowiedź na to pytanie pozwoli nam 
bowiem dobierać strategie wobec Europy Wschodniej.

A więc najważniejsze obecnie pytanie brzmi – czy Europę Wschodnią 
postrzegamy jako strefę przyszłego rozszerzenia czy też definitywnie jako 
sąsiedztwo Unii Europejskiej?

Wydawać by się mogło, że w Polsce odpowiedź dla wszystkich jest 
oczywista – postrzegamy Europę Wschodnią jako strefę przyszłego rozsze-
rzenia Unii. Dążenie do przyłączenia państw Europy Wschodniej do Unii 
jest w naszym interesie, ale jest też wyrazem podzielanego przez większość 
Polaków poczucia solidarności z narodami tych państw. Innymi słowy: jest 
szansą na zjednoczoną, demokratyczną i rozwijającą się Europę.

Dziś jednak należałoby zapytać, czy rzeczywiście taka odpowiedź 
jest dla wszystkich oczywista i czy podziela ją opinia publiczna na reszcie 
kontynentu? Póki co ton polskiej polityce i debacie publicznej nadają lu-
dzie, którzy mniej lub bardziej bezpośrednio odwołują się do dziedzictwa 
paryskiej „Kultury” (program ULB) i „Solidarności” (Posłanie do narodów 
Europy Wschodniej z 1981 roku1). Z każdym rokiem ich głos jednak będzie 
słabszy, a pewien typ wrażliwości na sprawy Europy Wschodniej będzie 
zanikał. Na razie nikt nie podważa wprost pewnej wizji polskich relacji ze 
wschodem nakreślonej właśnie na łamach „Kultury” i realizowanej przez 
wszystkie rządy od początku III RP – nawet jeszcze, gdy istniał Związek 

1. Posłanie Pierwszego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” do ludzi pracy Europy Wschodniej, odezwa 
uchwalona 8 września 1981 roku, wzywająca związkowców krajów bloku radzieckiego do wspólnej 
walki o swoje prawa do swobody zrzeszania się.
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Radziecki – poprzez politykę dwutorowości. Także wszyscy prezydenci 
Polski – począwszy od Lecha Wałęsy, przez Aleksandra Kwaśniewskiego 
i Lecha Kaczyńskiego po Bronisława Komorowskiego – podpisują się pod 
przesłaniem Jerzego Giedroycia i Juliusza Mieroszewskiego. Wizja ta za-
kładała, że istnienie Europy Wschodniej jest dla Polski przede wszystkim 
szansą – szansą na odgrodzenie się od imperium rosyjskiego strefą bufo-
rową składającą się z niepodległych państw. Ponieważ to dokonało się w la-
tach 90. poprzedniego stulecia w wyniku rozpadu Związku Radzieckiego, 
to logiczną konsekwencją winno być umacnianie niepodległości państw 
Europy Wschodniej poprzez wsparcie w nich procesów modernizacji i de-
mokratyzacji, a to nierozerwalnie związane jest z pracą nad zbliżeniem tych 
państw do Unii Europejskiej.

I tu zaczynają się kłopoty. Okazuje się bowiem, że to co było możliwe 
w Polsce, Czechach, na Słowacji, na Węgrzech i nawet w krajach bałtyckich, 
które bezpośrednio wchodziły w skład Związku Radzieckiego, jest niemożliwe 
w innych byłych republikach radzieckich. Zamiast postępu, zwłaszcza jeśli 
chodzi o demokrację i prawa człowieka, mamy tam do czynienia przeważnie 
z zastojem a niejednokrotnie z regresem.

Dynamika wydarzeń w Europie Wschodniej oraz reakcje Unii Euro-
pejskiej wskazują na to, że w perspektywie najbliższych dekad będziemy 
mogli mówić jedynie o sąsiedztwie Unii Europejskiej. Po pierwsze – trudno 
odnieść wrażenie, aby Unia Europejska, nękana obecnie problemami natury 
wewnętrznej, była zainteresowana rzeczywistym członkostwem krajów takich 
jak Ukraina, Białoruś czy państwa Kaukazu Południowego. Jak napisała 
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w swoim raporcie opublikowanym w ubiegłym 
roku przez Ośrodek Studiów Wschodnich: „Choć nie zostało to wypowie-
dziane explicite, wiele wskazuje na to, że intencją Unii było wyznaczenie 
w sposób „miękki” – a więc przy minimalizacji podziałów ekonomicznych 
i politycznych – ostatecznych granic Wspólnoty na wschodzie”2.

Po drugie zaś, kraje Europy Wschodniej „nie odrabiają pracy domowej”, 
czyli nie dokonują reform wymaganych czy choćby postulowanych przez 
Brukselę. Nie wszystkie zresztą oficjalnie w ogóle aspirują do członkostwa 
w Unii Europejskiej. Obopólny, choć niewypowiedziany głośno, brak za-

2. K. Pełczyńska-Nałęcz, Integracja czy imitacja? UE wobec wschodnich sąsiadów, „Prace Ośrodka Stu-
diów Wschodnich”, nr 36, Warszawa, kwiecień 2011.
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interesowania rzeczywistą integracją może zatem doprowadzić, według Peł-
czyńskiej-Nałęcz, do „gry pozorów, w której UE i wschodni partnerzy będą 
tylko imitować zbliżenie. Obie strony nie zmierzając w istocie do osiągnięcia 
celu i nie mając nadziei na jego realizację, będą grały w tę grę – Bruksela, 
by uniknąć ewidentnego niepowodzenia i zakamuflować swoją słabość, 
państwa wschodnioeuropejskie, by instrumentalnie wykorzystać ten proces 
na arenie wewnętrznej, a także w relacjach z Rosją”3. 

I rzeczywiście, w kontekście relacji Unia Europejska–Europa Wschodnia 
coraz częściej pojawiają się takie pojęcia jak „zewnętrzna integracja” albo 
„członek stowarzyszeniowy”. Same w sobie są one sprzeczne, ale jednocze-
śnie oddają intencje obydwu stron.

Miało być lepiej, jest gorzej

Innymi słowy, trzeba przyznać, że jak dotąd nie powiodła się próba eks-
portu środkowoeuropejskiego modelu transformacji na terytorium Europy 
Wschodniej. Co więcej, od czasu wielkiego rozszerzenia Unii Europej-
skiej na wschód – czyli prawie w ciągu dziesięciu lat – sytuacja w Europie 
Wschodniej nie tylko nie uległa poprawie, ale w wielu aspektach uległa 
wręcz pogorszeniu. O ile w kontekście Europy Środkowej możemy mówić 
o stałym – raz szybszym, raz wolniejszym – rozwoju, to w przypadku Europy 
Wschodniej mamy często do czynienia z regresem. 

Chwilowe poprawy w latach 2003-2004-2005 związane z kolorowymi 
rewolucjami, gdy wskaźniki demokracji, wolności słowa i praw człowieka 
poszły w górę w Gruzji i na Ukrainie, z dzisiejszej perspektywy nie zmie-
niają ogólnego obrazu. 

Jeśli za cezurę weźmiemy zaś drugą datę – rok 2009, czyli moment 
inauguracji programu Partnerstwa Wschodniego, będącego elementem Eu-
ropejskiej Polityki Sąsiedztwa, a którego inicjatorem była Polska – to także 
zobaczymy, że sytuacja w sześciu krajach objętych Partnerstwem Wschod-
nim oraz w Rosji uległa pogorszeniu. W tym okresie, jak piszą analitycy 
European Council on Foreign Relations, Nicu Popescu i Andrew Wilson: 
„wpływ Unii na reformy przeprowadzane przez jej wschodnich sąsiadów, 

3. Ibidem.
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sposób budowania demokracji czy na ich politykę zagraniczną i rozwiązy-
wanie regionalnych konfliktów był w najlepszym razie marginalny”4.

W dużym skrócie sytuacja wygląda tak:
Armenia – kraj autorytarny, w którym w czasie powyborczych za-

mieszek giną ludzie. Ponadto jest w konflikcie z Azerbejdżanem o Górski 
Karabach. Kraj izolowany przez Azerbejdżan i Turcję, co pogarsza jego 
sytuację gospodarczą.

Azerbejdżan – kraj autorytarny, gdzie dożywotnią władzę de facto się 
dziedziczy. Kraj względnie zamożny – z 10-procentowym wzrostem gospo-
darczym. Niezbyt przekonany o potrzebie dostosowywania się do standardów 
europejskich. Skonfliktowany z Armenią.

Białoruś – kraj autorytarny, wręcz dyktatorski, nie aspirujący oficjal-
nie do członkostwa w Unii Europejskiej. Opozycja prześladowana, dialog 
z Europą zerwany, kraj, w którym stosuje się karę śmierci. Władze Białorusi 
oskarżają Polskę o próby ich obalenia.

Gruzja – kraj autorytarny, którego integralność terytorialna została 
w 2008 roku podważona, jednocześnie mogący się pochwalić przeprowadze-
niem szeregu skutecznych reform administracyjnych i gospodarczych.

Mołdawia – jedyny kraj, w którym możemy mówić o postępach w kwe-
stii demokratyzacji i swobód obywatelskich. Jednak wciąż nieuregulowana 
kwestia Naddniestrza – stan wojny w zawieszeniu i rosyjscy żołnierze jako 
siły pokojowe – dyskwalifikuje ten kraj jako przyszłego członka Unii Euro-
pejskiej. Ponadto Mołdawia, mimo względnych sukcesów, nie ma wielkiego 
znaczenia choćby regionalnego i nie może oddziaływać na inne kraje.

Ukraina – kraj od 2010 roku staczający się w kierunku autorytaryzmu. 
Politycznie motywowane procesy i wyroki więzienia dla polityków opozycji: 
Julii Tymoszenko i Jurija Łucenki podważyły wiarygodność obecnej ekipy 
rządzącej. Sprawy Tymoszenko i Łucenki to najgłośniejsze, ale niejedyne 
przykłady złej praktyki obecnej ekipy. Postępująca centralizacja władzy 
i niszczenie opozycji nie wróżą Ukrainie najlepiej. Ukraina ponadto boryka 
się z groźnymi epidemiami i chorobami społecznymi. 

Wreszcie Rosja, która nie jest objęta Partnerstwem Wschodnim – kraj 
autorytarny, pogrążony w stagnacji politycznej, kraj z dużymi problemami 
demograficznymi. Nie zgłasza aspiracji integracyjnych z Zachodem, wszelkie 

4. N. Popescu, A. Wilson, Przekształcić obecność w siłę, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2011.
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tego typu inicjatywy realizowane w Europie Wschodniej bez jej udziału 
uważa za wrogie sobie. Zdecydowanie przeciwna instalacji amerykańskiej 
tarczy antyrakietowej w Europie. W odpowiedzi gotowa jest do uruchamia-
nia własnych projektów – jak Unia Euroazjatycka. Kraj gotowy do użycia 
siły – jak w roku 2008 przeciwko Gruzji. 

Ten krótki, i siłą rzeczy pobieżny, przegląd sytuacji w regionie pokazuje, 
że Europa Wschodnia nie przybliża się do Unii Europejskiej pod względem 
politycznym. Nie odgrywa też istotnej roli w życiu gospodarczym Unii 
Europejskiej. Także z punktu widzenia Polski kraje Europy Wschodniej są 
politycznie i gospodarczo odległe, a już na pewno są znacznie dalej niż wska-
zywałaby na to geografia. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego 
około 80% naszego eksportu kierowane jest do krajów Unii Europejskiej5. 
Polska eksportuje łącznie do Rosji i na Ukrainę towary o wartości trzykrotnie 
mniejszej niż do samych tylko Niemiec. Z kolei wśród dziesięciu najwięk-
szych eksporterów do Polski nie ma żadnego kraju Europy Wschodniej poza 
Rosją, która zajmuje drugą pozycję – głównie ze względu na kupno przez 
nas od Rosjan gazu. W skali całej Europy udział rosyjskiego gazu jednak 
maleje i być może podobnie będzie w przyszłości z Polską. 

Z tamtej strony rzecz wygląda podobnie. Bo choć dla krajów Part-
nerstwa Wschodniego Unia Europejska jest nieraz pierwszym partnerem 
handlowym, to i tak nawet największa z nich Ukraina większość towarów 
eksportuje poza Unię Europejską. 

Co to wszystko oznacza? Że dla Unii Europejskiej kraje Europy Wschod-
niej stanowią głównie rynki zbytu i źródło tanich surowców.

Przeszkodą do ożywionej współpracy gospodarczej i handlowej poza 
kwestiami formalnymi – jak cło, różne standardy produkcji itp. – jest brak 
poszanowania prawa przez wschodnich partnerów, a w związku z tym brak 
przejrzystych reguł w biznesie oraz nadmierne powiązanie polityki z biz-
nesem. W krajach Europy Wschodniej co najmniej jedna trzecia rynków 
znajduje się w szarej strefie. Europejscy przedsiębiorcy napotykają bariery, 
których pokonywanie się nie opłaca. Wystarczy wymienić perypetie polskiej 
firmy Atlas, która w 2006 roku musiała sprzedać wybudowaną w Rosji 
fabrykę ze względu na różnego rodzaju kłopoty, z podrabianiem jej pro-
duktów włącznie. Inny, ale równie pouczający, był przypadek z rosyjskim 

5. http://www.stat.gov.pl/gus/5840_obroty_handlu_zagr_PLK_HTML.htm
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embargiem na polskie mięso, które kosztowało polskich producentów około 
300 mln PLN. Zostało ono nałożone najprawdopodobniej z przyczyn poli-
tycznych. Gdy jednak zostało zniesione, okazało się, że w tym czasie pro-
ducenci mięsa z Polski znaleźli inne, bardziej obiecujące rynki. To oznacza, 
że Europa Wschodnia jest dla polskiego biznesu rejonem nieprzyjaznym, 
ale też takim, dla którego istnieją alternatywy. Europa Wschodnia wbrew 
pozorom nie jest też priorytetem dla takich krajów jak Niemcy – Polska już 
jakiś czas temu wyprzedziła Rosję jako partner handlowy Berlina. 

Wyzwania ze Wschodu

Jakie więc wnioski można wyciągać z obecnej sytuacji? Po pierwsze, Polska 
powinna przygotowywać się do sytuacji, w której jej granica wschodnia 
będzie na długo wschodnią granicą Unii Europejskiej i poszukiwać w związ-
ku z tym odpowiedzi na pytania, jakie to stawia przed nami wyzwania 
i zagrożenia oraz generalnie: co to w ogóle dla Polski i Unii Europejskiej 
oznacza. I w jaki sposób prowadzić politykę, aby jednak mieć wpływ i móc 
wspierać pozytywne procesy. Nie ulega wątpliwości, że w interesie Unii 
jako całości i Polski w szczególności jest, aby jej sąsiedztwo było stabilne 
i otwarte na współpracę.

Mówimy jednak o najbiedniejszej części kontynentu, części, z którą 
Unia Europejska dzieli właściwie już jedyną granicę lądową, z której to gra-
nicy najdłuższy odcinek przypada właśnie Polsce. Dziś już nie jest takie 
popularne powoływanie się na Samuela Huntingtona, ale przypomnijmy 
tylko, że on dokładnie na tym odcinku zakreślił granicę między cywilizacją 
zachodnią a prawosławną. 

Po pierwsze, niezależnie od powiększających się różnic politycznych 
i gospodarczych Europa Wschodnia nie zmieni położenia geograficznego. 
Jednocześnie Zachodnia Europa – a w coraz większym stopniu Polska – wciąż 
będzie dla mieszkańców Europy Wschodniej atrakcyjnym celem migracji, 
tak zarobkowej jak i turystycznej, oraz źródłem wysokiej jakości towarów. 
To sytuuje Polskę w roli państwa tranzytowego. Polska więc – ze względu 
na największą liczbę wiz schengeńskich przyznawanych mieszkańcom Europy 
Wschodniej, ale także ze względu na wprowadzanie ułatwień w postaci ma-
łego ruchu granicznego – staje się filtrem dla innych krajów Unii. Położenie 
tranzytowe i mały ruch graniczny są oczywiście szansą – można czerpać 
z nich spore korzyści, są też jednak wyzwaniem i mogą być zagrożeniem.
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W przeciwieństwie do poprzednich stuleci i dziesięcioleci Europa 
Wschodnia raczej nie będzie stanowić dla Polski zagrożenia ani politycz-
nego, ani militarnego. Członkostwo w Unii Europejskiej i w NATO chroni 
nas przed tym. Katastrofalny stan rosyjskiej armii sprawia, że jej rzeczy-
wisty potencjał jest znacznie mniejszy niż oficjalny. Warto tu jednak mieć 
na uwadze, że w dokumentach wojskowych Rosji NATO wciąż figuruje jako 
przeciwnik, a Rosja i Białoruś w ostatnich latach przeprowadzały systema-
tyczne manewry wojskowe, podczas których ćwiczono walkę z wojskami 
państw położonych na zachód. 

W XXI wieku raczej jednak możemy mieć do czynienia z innymi proble-
mami. W kwestii bezpieczeństwa na pierwszy plan wysuwa się bezpieczeń-
stwo energetyczne i informatyczne. Uruchomienie gazociągu Nord Stream 
i budowa South Stream omijających Europę Środkową może być dla Polski 
wyzwaniem mobilizującym do szukania alternatywy dla rosyjskiego surowca 
(gaz łupkowy) i lobbowaniem za utworzeniem wspólnego rynku gazu w Euro-
pie, który z pewnością nie byłby na rękę Rosjanom. Z kolei perypetie Estonii 
w 2007 roku związane z cyberatakami przeprowadzonymi z Rosji wskazują, 
że tego rodzaju zagrożenie może w przyszłości być równie niebezpieczne 
jak konwencjonalne ataki. Zdaniem przedstawicieli estońskiego ministerstwa 
obrony: „pozamilitarne środki ataku mają za zadanie zmniejszyć potencjał 
państwa, które znalazło się »na celowniku«. Miało to miejsce w Estonii czy 
w Gruzji. Choć trudno udowodnić, kto faktycznie stoi za atakami, to stanowią 
one poważne zagrożenie dla strategicznej infrastruktury państwa”6.

Na co dzień jednak Europa Wschodnia może stanowić wyzwanie nie 
w wyniku knowań tego czy innego rządu, ale z powodów społecznych. Przede 
wszystkim bowiem należy pamiętać, że społeczeństwa Europy Wschodniej 
nękane są przez różnego rodzaju epidemie – zwłaszcza gruźlicę i AIDS. 

Kraje takie jak Rosja czy Ukraina zajmują czołowe miejsca w statysty-
kach Światowej Organizacji Zdrowia pod względem rozprzestrzeniania się 
wymienionych chorób. W Ukrainie już kilka lat temu oficjalnie stwierdzono, 
że liczba chorych na gruźlicę przewyższa jeden procent ogółu populacji7. 
To oznacza, że statystycznie rzecz biorąc co setny Ukrainiec przyjeżdżający 
do Polski może być chory na gruźlicę. Także w Rosji śmiertelność z powodu 
gruźlicy trzykrotnie przewyższa średnią europejską.

6. K. Popławski, Kiedy science fiction staje się życiem, w: „Nowa Europa Wschodnia” 2012, nr 3-4. 
7. http://health-ua.com/articles/850.html
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Równie zła sytuacja wiąże się z HIV/AIDS. Według szacunków UNAIDS 
opublikowanych w roku 2010 Rosja i Ukraina są liderami pod względem 
rozprzestrzeniania się tej choroby. W całym regionie Europy Wschodniej 
i Azji Centralnej liczba nosicieli HIV zwiększyła się trzykrotnie w ciągu 
dekady 2000-2010 – do prawie półtora miliona ludzi. Jednocześnie na Rosję 
i Ukrainę przypada 90% nowych przypadków zakażeń8. Oczywiście wiąże 
się to z sex-biznesem oraz problemem narkotyków przyjmowanych dożyl-
nie – w całym regionie dotyka on blisko czterech milionów ludzi, z czego 
prawie połowa przypada na Rosję.

Do niepokojących zjawisk społecznych w krajach Europy Wschodniej 
należy dorzucić handel organami i żywym towarem, w czym przodują 
Mołdawia i Ukraina. 

Jednocześnie nie da się ukryć, że mieszkańcy Europy Wschodniej mogą 
być cennymi i potrzebnymi pracownikami na polskim, czy szerzej: euro-
pejskim rynku pracy. W samym tylko 2010 roku zarejestrowano w Polsce 
180 tysięcy pracowników, głównie z Ukrainy, a nie był to rok rekordowy 
pod tym względem. To prowadzi nas do wniosków, że współpraca z krajami 
Europy Wschodniej w dziedzinie profilaktyki i leczenia chorób powinna być 
jednym z priorytetów unijnych instytucji.

Innego rodzaju wyzwanie stanowi z kolei w Europie Wschodniej pro-
blem poszanowania własności intelektualnej. W ubiegłym roku rząd Stanów 
Zjednoczonych ogłosił listę siedemnastu największych pirackich targowisk 
w świecie. Na tej liście znalazły się tylko dwa takie miejsca z Europy, obydwa 
znajdują się w Europie Wschodniej – jedno w Rosji (Rynek Sawiełowskij) 
i jedno na Ukrainie (Petriwka w Kijowie). Ponadto wymieniono także ro-
syjskie i ukraińskie serwisy internetowe służące do ściągania nielegalnych 
programów, muzyki i filmów9.

Wreszcie istotną sprawą są kwestie ekologiczne. Kraje Europy Wschodniej 
są stale zagrożone katastrofami ekologicznymi, co jest następstwem rabun-
kowej i bezmyślnej gospodarki radzieckiej i industrializacji. Nawet jeśli nie 
grozi nam „drugi Czarnobyl”, istnieją inne niebezpieczeństwa – można choćby 
wymienić zagrożenie w nie tak odległym od Polski ukraińskim Kałuszu, 
gdzie zapadały się wyrobiska kopalni potasowej, co groziło pęknięciem tamy 
i dostaniem się olbrzymich ilości odpadów chemicznych do Dniestru.

8. http://www.unaids.org/documents/20101123_GlobalReport_Chap2_em.pdf
9. http://www.interfax.com.ua/rus/main/62392/
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Promocja standardów

A zatem głównym wyzwaniem, przed jakim stanie Polska jest taka polityka, 
która zapewni otwartość Unii Europejskiej dla pożądanej migracji, a jednocze-
śnie umożliwi powstrzymywanie chorób społecznych i zjawisk przestępczych 
takich jak przemyt i zorganizowana przestępczość. Wydaje się oczywiste, 
że lepiej z negatywnymi zjawiskami walczyć na terenie Europy Wschodniej, 
niż borykać się z nimi już na terytorium Unii Europejskiej. Dlatego wszelkie 
inicjatywy – medialne, społeczne, polityczne – podejmowane w Europie 
Wschodniej w celu poprawy sytuacji winny zyskiwać wsparcie z Unii Euro-
pejskiej i jej instytucji oraz rządów (i samorządów) poszczególnych państw 
członkowskich. Dlatego też tak bardzo istotne jest obserwowanie sytuacji 
w Europie Wschodniej przez media, organizacje pozarządowe, think-tanki, 
które mogą pomóc w rozeznaniu się w specyfice regionu, diagnozowaniu 
zagrożeń czy w znalezieniu wiarygodnych partnerów do współpracy.

Szczególnym bodźcem do zaangażowania na tym polu dla Polski po-
winny być wspomniane już wprowadzane konsekwentnie umowy o małym 
ruchu granicznym ze wschodnimi sąsiadami. Oznaczają one bowiem dość 
swobodny przepływ ludności z zachodnich okręgów Białorusi i Ukrainy 
oraz z Kaliningradu. Umowy te są wyjątkiem w skali Unii Europejskiej, 
stanowią realizację mądrego zamysłu niezatrzaskiwania „złotej kurtyny” 
przed narodami Europy Wschodniej, nakładają jednak na polskie służby 
dodatkowe obowiązki.

Najciekawszy tu wydaje się oczywiście przypadek Obwodu Kaliningradz-
kiego – rosyjskiej enklawy w Unii Europejskiej. Terytorium to sąsiadujące 
z Polską i Litwą, liczące sobie prawie milion mieszkańców, którzy niedługo 
w kwestii przekraczania granicy zrównani będą z mieszkańcami krajów Unii 
Europejskiej będącymi poza Schengen (Bułgaria, Rumunia), może w przy-
szłości stać się miejscem bezpośredniego spotkania ustroju europejskiego 
z ustrojem rosyjskim. Warto już dziś zapytać, jak zachowają się mieszkańcy 
Kaliningradu mający nieskrępowaną możliwość obserwowania europejskiego 
modelu życia. Czy władze Rosji ujrzą w tym szansę czy zagrożenie? Nie 
trzeba chyba przypominać o militarnym znaczeniu Kaliningradu ani o jego 
uśpionym potencjale ekonomicznym.

W każdym razie europeizacja Kaliningradu może być dla Polski wielkim 
wyzwaniem w najbliższych dekadach.
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Na zakończenie warto przypomnieć jeszcze jedną rzecz. Otóż we wszyst-
kich krajach Europy Wschodniej istnieje pewien potencjał protestu. W Gruzji 
(2003 rok), na Ukrainie (2004 rok) czy w Mołdawii (2009 rok) był on na tyle 
duży, by doprowadzić do przesileń politycznych. W innych krajach, z Rosją 
na czele, nie odgrywa takiej roli. Jednak jeśli dziś we wszystkich krajach 
regionu jest on zbyt słaby, by oddziaływać na politykę, to nie oznacza to, że 
taka sytuacja pozostanie bez zmian. Gwałtowne pogorszenie stopy życiowej 
może doprowadzić do społecznego wybuchu i postulatów demokratyzacji. 
Powinniśmy mieć w tyle głowy taki scenariusz, by umieć go wyzyskać 
w interesie Polski i Unii Europejskiej. Warto przy tym wyciągnąć wnioski 
z doświadczeń Pomarańczowej Rewolucji na Ukrainie. Polska zaangażo-
wała się we wsparcie Pomarańczowej Rewolucji, zachęciła do tego wsparcia 
polityków Unii Europejskiej – ale wielu korzyści z tego nie odniesiono. Co 
więcej, wiemy, że tamta rewolucja trwałych zmian na Ukrainie nie wymusiła. 
Należałoby więc dobrze się zastanowić – jakie wtedy błędy popełniono i jak 
można by ich uniknąć w przypadku kolejnych politycznych przesileń.

Niezależnie od rozwoju politycznej sytuacji w poszczególnych krajach 
Europy Wschodniej, wyzwaniem pozostaje, nawet przy pesymistycznym 
uznaniu, że integracja Europy Wschodniej z Unią Europejską jest niemożliwa, 
pozytywne oddziaływanie na region – poprzez zachęcanie do przyjmowa-
nia europejskich standardów tam gdzie to możliwe i poprzez współpracę 
w dziedzinie zwalczania niebezpiecznych zjawisk. To oczywiście zadanie 
nieproste, aby nie składając obietnicy członkostwa w Unii nakłaniać te kraje 
do przyjmowania unijnych standardów w różnych dziedzinach życia, ale bez 
tego żaden pozytywny scenariusz nie ma szans na realizację. 

Jeśli jednak Unia Europejska zaniecha takiej polityki, wymienione wyżej 
wyzwania mogą dość szybko przerodzić się w problem, który, wcześniej czy 
później, zapuka do bram Unii Europejskiej – czyli w pierwszej kolejności 
do Polski.
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Europa – drogi wyjścia z kryzysu

Europa – a ściślej mówiąc kraje, które uczestniczą w procesach integracji 
europejskiej – znalazły się obecnie w ciężkim kryzysie, którego najbardziej 
wyraźnym objawem są kłopoty finansowe strefy euro. Spośród siedemnastu 
krajów używających wspólnej waluty jeden już zbankrutował, a 4-5 kolej-
nych balansuje na skraju niewypłacalności (por. Mayer, 2011). Niezależnie 
od tego, w jakim stopniu uda się powstrzymać procesy utraty płynności 
finansowej przez poszczególne kraje, prognozy gospodarcze mówią o re-
cesji w całej strefie euro w roku 2012, przy utrzymaniu się umiarkowanego 
wzrostu gospodarczego w krajach Północy (Niemcy oraz grupa krajów 
ściśle z nimi związanych), a jednoczesnej bardzo ostrej recesji w krajach 
Południa (zwłaszcza w silnie zadłużonych krajach śródziemnomorskich, 
por. Komisja Europejska, 2012). Co gorsza, recesja i kryzys finansowy 
w roku 2012 nie mogą być traktowane jako sytuacja przejściowa i wyjątko-
wa: Europa od lat zmaga się z problemami powolnego wzrostu gospodar-
czego i nierównowagi finansowej, mającymi swoje korzenie strukturalne, 
a jedynie odsłoniętymi w pełni przez obecny globalny kryzys finansowy 
(por. Orłowski, 2011). Na czym więc polegają te problemy i jakie są szanse 
na ich trwałe rozwiązanie?

Trudno zrozumieć wyzwania stojące przed naszym kontynentem bez 
cofnięcia się do poprzedniego stulecia. Europa zaczynała wiek XX jako go-
spodarczy i polityczny potentat. Wytwarzała (wraz z Rosją) blisko połowę 
PKB kuli ziemskiej. Kontrolowała globalny handel i inwestycje. Zamieszki-
wała ją wprawdzie tylko czwarta część ludzkości, ale dobrze wykształcona 
i produktywna – przeciętny PKB na głowę mieszkańca był o 72% wyższy 
od średniej światowej (por. Maddison, 2003). Jej uczeni zdobyli 59 spośród 
66 nagród Nobla w dziedzinie nauk ścisłych przyznanych w pierwszym 
ćwierćwieczu XX stulecia. Europejskie imperia kolonialne rozciągały się 
na obszarze 56 mln km2 (42% powierzchni kuli ziemskiej). Kontynent 
dyktował trendy w sztuce, obyczajach i stylu życia (por. Kennedy, 1989).
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Potem nadeszło jednak pół wieku zniszczeń i konfliktów. Dwie wojny 
światowe zmieniły Europę w ekonomiczną ruinę i finansowego bankruta. 
W roku 1945 większość mieszkańców kontynentu głodowała, wiążąc wszel-
kie nadzieje na poprawę losu i odbudowę z wojennych zniszczeń z pomocą 
finansową z bogatych USA. W poprzek Europy zapadła żelazna kurtyna, 
skazująca tę połowę ludności, która znalazła się po jej wschodniej stronie 
na dziesięciolecia gospodarczego marazmu i politycznych opresji realizo-
wanych pod szyldem komunizmu. Choć w części zachodniej ekonomiczna 
odbudowa okazała się sukcesem, cementując fundamenty demokracji, trzeba 
było czekać pół wieku na to, by wreszcie żelazna kurtyna pękła, pozwalając 
na normalny rozwój całego kontynentu.

Europa przeszła więc w ciągu XX wieku drogę od politycznego i gospo-
darczego giganta, do zrujnowanego pariasa w połowie wieku, a następnie 
– przynajmniej pozornie – do spokojnego o swój los bogacza w jego końcu.

Nie jest to jednak koniecznie cała prawda. Przede wszystkim nie wszy-
scy Europejczycy są bogaczami. Po półwieczu komunizmu, a następnie 
dwudziestu latach mozolnego ponownego łączenia kontynentu w jedną 
ekonomiczną i społeczną całość (realizowanego głównie w ramach rozszerza-
jącej się Unii Europejskiej), nadal wyraźnie widać ślad po żelaznej kurtynie. 
Poziom życia obywatela wschodniej części kontynentu stanowi jedynie 45% 
tego, którym cieszy się Europejczyk z części zachodniej. PKB na głowę 
mieszkańca Luksemburga jest 24 razy wyższy od przeciętnego dochodu 
mieszkańca Mołdawii. A Unia stoi obecnie przed zadaniem zmniejszenia 
różnic w rozwoju swoich krajów członkowskich, wielokrotnie przekraczają-
cym to wszystko, z czym zetknęła się w przeszłości.

Gospodarcze i społeczne rany okazały się znacznie trudniejsze do za-
leczenia, niż optymistycznie zakładano w momencie, gdy rozpadał się 
mur berliński. Po blisko dwudziestoleciu funkcjonowania na wschodzie 
kontynentu gospodarki rynkowej tylko nielicznym krajom – w tym Polsce 
– udało się wyraźnie zmniejszyć dystans rozwojowy, który dzielił je od 
świata zachodniego w momencie upadku systemu komunistycznego. Za-
powiadany przez Fukuyamę „koniec historii” zamiast się zbliżać, raptem 
zaczął się oddalać. Owszem, politycznym sukcesem zakończył się proces 
rozszerzania Unii na kraje Europy Środkowej, ale wiele problemów pozostaje 
nierozwiązanych. Rosja coraz wyraźniej zmierza w stronę odległą od ideałów 
liberalnej demokracji, Ukraina nie może wyrwać się z bezwładnego dryfu, 
sytuacja na zachodnich Bałkanach wcale nie ulega poprawie. 
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Społeczeństwa Zachodniej Europy, które początkowo z entuzjazmem 
przyjęły likwidację żelaznej kurtyny, szybko zaczęły postrzegać zmiany 
przede wszystkim w kategoriach zagrożenia dla swojej stabilizacji i do-
brobytu. Do bram Unii zaczęli pukać ubodzy kuzyni ze Wschodu. Po 
krótkim czasie uznano ich za ludzi, którzy chcą zagarnąć pieniądze z unij-
nego budżetu, zaśmiecić ulice miast i w nieuczciwy sposób zabrać pracę 
i bezpieczeństwo socjalne mieszkańcom Zachodu. Szybko zapomniano, 
w jak strasznym stanie znajdował się dwadzieścia lat wcześniej podzielony 
kontynent. Gdyby dziś przeprowadzić powszechne referendum, najprawdo-
podobniej duża część społeczeństw zachodnioeuropejskich zagłosowałaby 
za tym, aby żelazna kurtyna wróciła na swoje dawne miejsce. Podobnie jak 
znaczna część sfrustrowanych społeczeństw wschodnioeuropejskich nie 
waha się powiedzieć, że „za komunizmu było lepiej”.

Główny problem polega na tym, że dla znacznej części mieszkańców 
Zachodniej Europy upadek muru berlińskiego i rozszerzenie Unii stopiło 
się w nierozerwalną całość ze wszystkimi niepokojącymi zmianami, które 
w latach 90. przyniosły procesy globalizacji. Rozbudowane, dające poczucie 
komfortu, ale równocześnie niezwykle kosztowne systemy zabezpieczenia 
społecznego stały się niemożliwe do utrzymania głównie skutkiem procesów 
demograficznych, którym towarzyszyła rosnąca konkurencja gospodarcza 
ze strony Azji. Czy nie prościej jednak było uznać, że winę za to ponosi 
polski hydraulik, czeski robotnik i bułgarski rolnik, skłonieni przez chytrych 
kapitalistów do „socjalnego dumpingu”, który wykrada francuskiemu i nie-
mieckiemu pracownikowi należne mu prawa?

I właśnie w takim stanie, nadal podzielona i niepewnie patrząca w swoją 
przyszłość, weszła Europa w XXI wiek, którego wyznacznikiem stał się 
w ciągu pierwszych dekad stulecia globalny kryzys finansowy. O słabościach 
Europy mówi się bardzo wiele. Jedną z nich są wciąż niezabliźnione rany 
po półwieczu sztucznego podziału i nieustający problem w znalezieniu 
wspólnego języka, który mógłby doprowadzić do pełnej politycznej i go-
spodarczej współpracy ponad czterdzieści większych i mniejszych państw, 
które współżyją na kontynencie (liczba ta być może jeszcze się zwiększy). 

Są jednak i inne słabości, zapewne znacznie poważniejsze. Pierwszym 
potężnym problemem Europy jest demografia. Narody kontynentu w szyb-
kim tempie starzeją się, zarówno na Zachodzie, jak i na Wschodzie. Maleje 
liczba rodzących się dzieci, wydłuża się życie osób starszych, coraz mniejszy 
odsetek pracujących musi utrzymywać coraz większy odsetek osób zawodo-
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wo biernych. Ludność powyżej 65. roku życia stanowi dziś 21% populacji 
Zachodniej Europy, a za lat pięćdziesiąt będzie to ponad 31% (rozszerzenie 
Unii Europejskiej nic tu nie zmienia, bo trendy demograficzne w naszej 
części kontynentu są identyczne). Problemy takie ma nie tylko Europa (por. 
Orłowski, 2011a). Ale właśnie tutaj w ciągu minionych kilkudziesięciu lat 
stworzono systemy zabezpieczenia społecznego, które powodują, że nieunik-
niony demograficzny trend prowadzi do finansowej katastrofy. Emerytom 
obiecano komfort i dobrobyt; osobom zawodowo biernym – i tym, którzy 
pracy znaleźć nie mogą, i tym, którzy tego zrobić nie chcą – obiecano moż-
liwość życia finansowanego z transferów socjalnych; wszystkim obiecano 
darmowe leczenie na najwyższym poziomie. W warunkach starzenia się 
społeczeństw te obietnice są po prostu nie do zrealizowania. Ludzie muszą 
pogodzić się z tym, że wiek emerytalny powinien w nadchodzącej dekadzie 
wzrosnąć, że do leczenia trzeba będzie dopłacać z własnej kieszeni, że 
państwo nie będzie w stanie się wywiązać ze wszystkich zobowiązań, które 
na siebie wzięło. I że problemu tego nie rozwiążą ani uliczne demonstracje, 
ani zaproszenie do masowej imigracji z innych kontynentów – zwłaszcza że 
ta imigracja rodzi w Europie napięcia i niechęć.

Drugi z potężnych problemów to rola państwa. W kontynentalnej 
Europie państwo ukształtowało się w sposób odmienny niż w Stanach 
Zjednoczonych – nie powstało w drodze hobbesowskiej umowy, w ramach 
której społeczeństwo dobrowolnie tworzy instytucje, które służą rozwiązy-
waniu wspólnych problemów i wewnętrznych sporów. Państwo europejskie 
powstało w drodze dobrowolnego lub wymuszonego przekazywania przez 
absolutnych władców części swych uprawnień obywatelom (por. Kennedy, 
1989). I ten właśnie grzech pierworodny powoduje, że dla większości Eu-
ropejczyków państwo nie jest wspólną, usługową instytucją, ale graczem, 
toczącym swą własną rozgrywkę ze społeczeństwem. Państwo takie z jednej 
strony ma nad obywatelem władzę – ale z drugiej ma obowiązek wielu rze-
czy swym obywatelom dostarczać, choćby wspomnianego bezpieczeństwa 
socjalnego. Takie podejście powoduje powszechne w Europie przesadne 
oczekiwania wobec państwa – i jako gwaranta poziomu życia obywateli, 
i jako regulatora mającego prawo i obowiązek znacznej ingerencji w funk-
cjonowanie gospodarki. Innymi słowy, tworzy iluzję, że dobrobyt zamiast 
pracy może zagwarantować urząd.

Trzecią zasadniczą słabością jest to, że większość Europejczyków jest 
mało przedsiębiorcza, mało aktywna, mało innowacyjna. Nadmierne za-



Europa – drogi wyjścia z kryzysu

83

ufanie w zbawienną rolę państwa usypia, podobnie jak usypia ograniczanie 
od wieków konkurencji rynkowej (por. Landes, 2005). W czasie gdy więk-
szość amerykańskich studentów marzy o tym, aby jak najszybciej założyć 
własną firmę i zostać nowym Billem Gatesem, większość ankietowanych 
studentów we Francji i Włoszech deklaruje, że ich marzeniem jest znalezie-
nie dobrej, bezpiecznej pracy na etacie. To jest właśnie prawdziwy powód 
niepowodzenia strategii lizbońskiej, europejskiego planu dorównania pod 
względem innowacyjności Stanom Zjednoczonym – a nie niekończące się 
spory na temat tego, jak dużo państwa unijne powinny wydawać środków 
budżetowych na badania naukowe.

Ale Europa ma również swoje atuty. Różnorodność kulturowa, która 
często jest widziana jako słabość, może stać się również walorem, jeśli tylko 
znajdą się skuteczne metody zawiązania rzeczywistej współpracy między 
narodami. Zróżnicowanie ekonomiczne, które dziś obserwujemy, może stać 
się katalizatorem przyspieszonego rozwoju. Wykształcenie ludzi, choć wy-
maga poprawy i lepszego dostosowania do potrzeb rynku, stawia kontynent 
w światowej czołówce. A to, czego brakuje najbardziej – aktywność i przed-
siębiorczość – dałoby się rozbudzić, gdyby tylko umiejętnymi reformami 
skłonić społeczeństwa europejskie do śmielszego spojrzenia w przyszłość 
i zawierzenia własnym siłom, zamiast rozpamiętywania pięknych czasów 
gwarantowanego przez państwo socjalnego bezpieczeństwa.

Z powyższego punktu widzenia interesujące jest też spojrzenie na zmie-
niającą się rolę Europy w świecie, zwłaszcza w czasach globalnego kryzysu 
finansowego. Paradoksalnie, kłopoty Europy nie mają wiele wspólnego 
z samym zrównoważeniem finansów – zarówno strefa euro, jak Unia jako 
całość mają zerowe salda obrotów bieżących, czyli zasoby kapitału wystar-
czają na własne potrzeby (w USA są zbyt szczupłe, na Dalekim Wschodzie 
nadmierne). Jeśli dodać do tego fakt, że strefa euro podobnie jak USA emi-
tuje własną walutę rezerwową, w gruncie rzeczy Unia powinna pozostawać 
w czasach kryzysu w stosunkowo komfortowej sytuacji.

Finansową i gospodarczą sytuację Unii pogarszają jednak drastycznie 
następujące zjawiska:

Silne zadłużenie sektora publicznego i prywatnego w większości 1. 
krajów strefy euro i Unii (od dwu- do siedmiokrotności PKB poszcze-
gólnych krajów), co w warunkach braku sprawnych mechanizmów prze-
ciwdziałania kryzysom (choćby zdolności do wielkich transferów między 
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różnymi sektorami gospodarki i członkami Unii, jak w przypadku USA) 
oznacza sporą podatność na panikę rynkową.

Brak zdolności do rozwiązywania kryzysów finansowych. Choć 2. 
Unia jako całość ma zerowe saldo obrotów bieżących, a więc nie zadłu-
ża się wobec reszty świata, to jednak ma potężne niezbilansowania we-
wnętrzne. Strefa euro jest podzielona – Niemcy i mała grupa krajów wokół 
Niemiec to wierzyciele, większość pozostałych to dłużnicy. Nie ma wąt-
pliwości, że winą za taki stan rzeczy można w znacznej mierze obciążać 
wadliwe mechanizmy funkcjonowania strefy euro, które z jednej strony 
dawały złudne poczucie bezpieczeństwa inwestorom kupującym obligacje 
emitowane przez kraje Południa, a z drugiej nie tworzyły żadnych hamul-
ców dla transferowania kapitału z banków w krajach posiadających jego 
nadwyżki do krajów cierpiących na chroniczny deficyt (por. Pisani-Ferry, 
2012). Ponieważ jednak mamy dziś do czynienia z silnie zróżnicowany-
mi interesami, strefa euro nie jest w stanie w równie prosty sposób jak 
USA czy Chiny określić swojego wspólnego interesu odnośnie sposobów 
redukcji zadłużenia (dłużnicy woleliby emisję pustego pieniądza i inflację, 
wierzyciele – program oszczędnościowy). Brak sprawnych mechanizmów 
podejmowania kompromisowych decyzji grozi realizacją trzeciej drogi 
– niekontrolowanych, masowych bankructw. 

W efekcie niezdolności do podejmowania decyzji (mającej zarówno 
swoje korzenie instytucjonalne, jak i wynikające ze zróżnicowania sytuacji 
poszczególnych krajów), zamiast radzić sobie nieźle z wywołanymi przez 
kryzys problemami finansowymi, zasobna w kapitał Europa paradoksalnie 
stała się „chorym człowiekiem” świata i jest widziana jako jedno z głównych 
źródeł zagrożeń. Wpływa to negatywnie na pozycję Unii w globalnej go-
spodarce, utrudniając aktywną obronę interesów Europy w procesie kształ-
towania się ścieżek delewarowania i ustalania zasad przyszłego globalnego 
ładu finansowego (por. Pisani-Ferry, 2012).

Jednocześnie kryzys obnażył wspomniane powyżej wielkie problemy 
Europy, a zwłaszcza wynikający z nich powolny wzrost gospodarczy i nie-
zdolność do skutecznego radzenia sobie z procesami globalizacyjnymi. W od-
różnieniu od rozwijających się gospodarek Dalekiego Wschodu, największe 
kraje Unii nie były w stanie osiągnąć satysfakcjonującego wzrostu produkcji 
w warunkach przesuwania się nad Pacyfik światowego centrum gospodarcze-
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go (realnej gospodarki) (por. Hawksworth, Tiwari, 2011). W odróżnieniu od 
USA nie były natomiast zdolne do częściowego chociaż skompensowania tej 
(nieuniknionej) utraty dynamiki gospodarczej przez intensywną ekspansję 
firm, przedsiębiorczość, innowacyjność i atrakcyjność w zakresie przycią-
gania wysoko wykwalifikowanego kapitału ludzkiego (por. OECD, 2003). 
W warunkach powolnego wzrostu utrzymanie konkurencyjności stało się 
możliwe tylko tam, gdzie przeprowadzono gruntowne reformy rynku pracy 
i zabezpieczenia społecznego, dostosowujące wzrost dochodów do powol-
nego wzrostu PKB (Skandynawia, Niemcy, Holandia). Ponieważ jednak 
inne kraje nie przeprowadziły takich reform, efektem stała się nie poprawa 
łącznych wyników gospodarczych Europy, ale rosnące niezrównoważenie 
wewnątrz strefy euro, finansowane przepływami monetarnymi dostarczany-
mi za pośrednictwem EBC z krajów bardziej zaawansowanych w reformach 
do krajów nie prowadzących reform (por. Mayer, 2011).

Czynnikiem dramatycznie pogarszającym sytuację jest brak zdolności 
do minimum niezbędnej współpracy i koordynacji polityki gospodarczej, 
zarówno wewnątrz Unii, jak i w stosunkach ze światem zewnętrznym. Biorąc 
pod uwagę trendy zmniejszającej się relatywnej skali głównych gospodarek 
europejskich, już sam brak współpracy powoduje, że międzynarodowa 
pozycja Unii i jej zdolność do zapewnienia realizacji globalnych interesów 
drastycznie spada.

W takiej sytuacji nie jest łatwo znaleźć prostą drogę, którą Europa 
mogłaby wyjść z kryzysu. Nie tylko z powodu ogromnej skali zadłużenia 
państw Południa. Z długiem sprawa jest w sumie dość prosta. Niemożliwe 
do spłacenia długi zostały zaciągnięte, a pożyczone środki przejedzone 
lub utopione w nietrafionych inwestycjach. Wina za to rozkłada się i na tych, 
którzy pożyczali (kraje Południa), i na tych, od których pożyczano (kra-
je Północy), i na tych, którzy pośredniczyli w tym procederze (banki), 
i na tych, którzy mieli obowiązek to kontrolować (instytucje Unii). Dziś 
pozostaje znaleźć sposób podziału kosztów tej katastrofy między winnych 
(por. Orłowski, 2011). Może to następować na trzy sposoby, wszystkie 
bardzo nieprzyjemne: 

Drogą masowych bankructw (rządów, banków, firm, konsumen-• 
tów). Jest to szybki i efektywny sposób zmniejszania zadłużenia, 
wiążący się jednak z ogromnymi kosztami gospodarczymi (bardzo 
silnym spadkiem PKB), obciążającymi zarówno wierzycieli, jak  
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i dłużników. Dlatego – jak do tej pory – rządy robiły wszystko, by 
do tego zjawiska nie dopuścić.
Drogą drastycznych oszczędności, które pozwalają wygospodaro-• 
wać środki na spłatę zadłużenia. Koszty kryzysu obciążają wów-
czas głównie dłużników, jednak efektem jest też powolny wzrost 
gospodarczy (spłacający długi dłużnicy nie są w stanie kupować 
towarów, które do tej pory sprzedawali im na kredyt wierzyciele – 
przykładowo, zaciskający przez długie lata pasa Hiszpanie nie będą 
mogli sobie pozwolić na duże zakupy importowanych dóbr, co ude-
rzy w niemiecki eksport).
Drogą inflacji, której wybuch pożera znaczną część realnej wartości • 
długów. Koszty kryzysu obciążają wówczas głównie wierzycieli (od-
zyskują tylko ułamek realnej wartości swoich pożyczek), ale efek-
tem staje się stagflacja, czyli towarzyszący inflacji powolny wzrost 
gospodarczy. Najłatwiej to oczywiście osiągnąć, skłaniając EBC 
do pokrycia części długów dodrukiem pieniądza. 

Z każdą metodą wiąże się więc inny rozkład kosztów między Południe 
i Północ (oszczędności uderzają głównie w Południe, inflacja w Północ). 
To właśnie jest przyczyną, dla której krajom strefy euro tak trudno dojść 
do porozumienia w sprawie reform. Ale można zapewne zakładać, że z cza-
sem jakiś kompromis, łagodzący spór między wierzycielami a dłużnikami, 
pewnie będzie znaleziony.

Większy problem z tym, jak działać dalej, w przyszłości, po pokonaniu 
kryzysu finansowego. Północ jest przyzwyczajona do twardego pieniądza, 
oszczędności, dostosowywania konsumpcji i płac do wzrostu wydajności 
pracy. Południe działa według zasad Greka Zorby: „dzisiaj myślmy o obie-
dzie, jutro będzie czas myśleć o kopalni”. Do tej pory zakładano, że obie 
te filozofie gospodarowania da się pogodzić (głównie poprzez „upółnocnienie” 
mieszkańców Południa – tak, jak w USA mieszkańcy kulturowo francuskiej 
Luizjany dostosowali się do działania według zasad anglosaskiej Północy). 
Chwilowo jednak się to nie udaje. Ani wtedy, kiedy można zaciągać długi 
– ani wtedy, kiedy trzeba ponosić konsekwencje zadłużenia. Jest to ważny 
dylemat, któremu Europa będzie musiała w którymś momencie stawić 
czoła. Jest to bowiem w gruncie rzeczy fundamentalne pytanie, określające 
prawdziwe granice integracji europejskiej. Jeśli obu filozofii gospodarowania 
nie da się pogodzić, w Europie nie da się też wprowadzić w trwały sposób 
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wspólnego dla wszystkich pieniądza, a w ślad za tym nastąpi prawdopodob-
nie nieuchronny podział na Europę o różnych szybkościach (niekoniecz-
nie według tych linii, o których myślano przez minione dwadzieścia lat). 
W takiej sytuacji integracja całego kontynentu będzie musiała zatrzymać 
się na wspólnym rynku, a głębsza integracja obejmie tylko część krajów. 
Jeśli jednak obecny kryzys okaże się wstrząsem, który zmusi wszystkie 
kraje członkowskie do przyjęcia „północnej” filozofii myślenia o finansach, 
integracja wcale nie będzie musiała ani stanąć w miejscu, ani ograniczać 
się do klubu wybranych krajów.
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Architektura ekonomiczna Europy 
w kryzysie 

Zacznę od wyjaśnienia pojęć. Mówiąc o Europie, mam na myśli UE i jej 
dalszy wywód dotyczy. Kategorię kryzysu rozumiem szerzej, niż to przyjęto 
w niektórych podręcznikach ekonomii (faza cyklu koniunkturalnego, w której 
gospodarka przechodzi w stan recesji). Chodzi bowiem o współwystępo-
wanie całego szeregu zjawisk ekonomicznych, politycznych, społecznych 
i intelektualnych, a ściślej:

wyraźne spowolnienie wzrostu, z możliwością pojawiania się lokal-1) 
nie i przejściowo wśród państw EU wzrostu negatywnego,

utrzymywanie się poziomu bezrobocia postrzeganego jako wysoki,2) 
nerwowość i niepokój na rynkach finansowych i walutowych, zna-3) 

czące obniżenie zaufania do papierów dłużnych emitowanych przez rządy 
krajów członkowskich UE,

sprzeczność oczekiwań i presji dotyczących redukcji zadłużenia 4) 
i pobudzania wzrostu, nerwowe cięcia wydatków budżetowych ogranicza-
jące konsumpcję publiczną i prywatną,

niestabilność polityczną wynikającą z kontestacji polityk prowa-5) 
dzonych przez rządy narodowe oraz zawiedzionych aspiracji (zwłaszcza 
młodego pokolenia),

niestabilność polityczną wynikającą z braku porozumienia i współ-6) 
działania między rządami krajów UE w sprawie polityki antykryzysowej,

brak wyraźnej, dominującej koncepcji polityki gospodarczej Euro-7) 
py i struktury instytucjonalnej służącej jej realizacji.

Poszukując wspólnych przyczyn tej szerokiej palety zjawisk, można mówić 
o dwóch powiązanych z sobą wymiarach kryzysu: o kryzysie adaptacji 
i kryzysie regulacji.
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Kryzys adaptacji polega po pierwsze na bardzo zróżnicowanym stopniu 
dostosowania krajów członkowskich UE do wymogów konkurencji na rynku 
globalnym, a po drugie na niedostosowaniu wydatków państw, gospodarstw 
domowych i przedsiębiorstw do poziomu rozwoju i efektywności gospo-
darek. Kryzys adaptacji jest szczególnie dotkliwy w sferze euro, ponieważ 
jednolita strefa walutowa implikuje jednolity poziom stóp procentowych 
i poziom gwarancji wypłacalności krajów, które posługują się wspólną walutą. 
W rezultacie powstało nadmierne zadłużenie krajów ekonomicznie mniej 
rozwiniętych i gorzej zorganizowanych (grupa PIGS), słabszych ekonomicznie 
gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. W wyniku przekroczenia progu 
akceptacji przez rynki finansowe poziomu zadłużenia jednego z tych krajów, 
jakkolwiek marginalnego w skali gospodarki całej UE, pojawił się „efekt do-
mina”, kryzys zaufania do kolejnych gospodarek, a także do wspólnej waluty 
i wyrażonych w niej zobowiązań. Oczywiście doprowadziło to do obniżenia 
poziomu aktywności gospodarczej w skali całej UE, choć różnego w różnych 
krajach, oraz do całej palety negatywnych zjawisk wymienionych na wstępie 
jako składowe kryzysu. Przede wszystkim jednak pojawiła się szczególnie 
niebezpieczna dla gospodarki niepewność co do przyszłości. UE przestała 
być postrzegana przez rynki i przez własnych obywateli jako „gospodarka 
przyszłości”, jako European Dream: wzór integracji gospodarczej skutecznie 
przeprowadzonej w ramach jednego z kluczowych regionów świata. Taka 
niepewność w oczywisty sposób zagraża przyszłemu rozwojowi.

Ten kryzys zaufania obnażył podstawową słabość ekonomicznej ar-
chitektury UE, a strefy euro w szczególności: słabość, a właściwie brak 
efektywnego systemu regulacji gospodarki UE jako całości zdolnego prze-
ciwdziałać kryzysowi adaptacji. Chodzi o instytucje, procedury i zasoby 
(głównie, choć nie wyłącznie finansowe) pomyślane w celu przeciwdziała-
nia nadmiernemu zadłużeniu, stabilizacji, konkurencyjności i płynności 
rynków (produktów, usług, kapitału i pracy) oraz promowania wzrostu 
i wyrównywania różnic między krajami członkowskimi. Innymi słowy, 
chodzi tu o swego rodzaju „europejski rząd gospodarczy”, europejski bank 
centralny zdolny do działania jako „kredytodawca ostatniej szansy”, zapew-
niający płynność na rynkach, oraz europejski nadzór finansowy regulujący 
działanie instytucji finansowych. 

W ramach czysto ekonomicznej logiki pożądana, a nawet nieunikniona 
w warunkach kryzysu wydaje się więc „federalizacja” architektury ekono-
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micznej Europy. Przemawiają za tym trzy rodzaje korzyści ekonomicznych: 
korzyści skali, korzyści zasięgu i korzyści komplementarności. 

Korzyści skali wynikają z logiki globalnej konkurencji opartej na wie-
dzy. Jedynie wielkie jednostki działające na wielkich rynkach są w stanie 
pokryć koszty tworzenia nowej wiedzy, nowych umiejętności i technik 
zarządzania. Nie mogą one powstać bez udziału jakiejś władzy publicznej, 
w przypadku Europy władzy ponadnarodowej, realizującej jakieś polityki: 
naukowe, edukacyjne, ochrony zdrowia, środowiska, energetyczne itp. Nawet 
wielkie i potężne państwa narodowe współczesnej Europy, takie jak Niemcy 
czy Francja, nie są w stanie udźwignąć kosztów takich polityk ze względu 
na zbyt małą skalę. Oznacza to dla nich nieuchronną degradację do roli 
drugo- lub trzeciorzędnych graczy wobec takich gigantów jak: Chiny, USA, 
a w przyszłości także i Indie, nie mówiąc o wyłaniającym się bloku BRIC. 
Poszczególnym krajom Europy grozi więc „karłowatość” nie tylko w wy-
miarze ekonomicznym, ale także politycznym i militarnym, co wydaje się 
szczególnie bolesne dla krajów, gdzie pobrzmiewają jeszcze „sny o potędze” 
i przekonania o własnej wielkości. Europa jako całość stwarza potencjalnie 
olbrzymie korzyści skali, oczywiście pod warunkiem pogłębienia integracji 
i przyjęcia federalnej architektury ekonomicznej, obejmującej działające 
efektywnie wspólne ośrodki decyzyjne.

Korzyści zasięgu to swego rodzaju „renta różnorodności” możliwa do re-
alizacji w wielkich ponadnarodowych tworach o zróżnicowanej strukturze 
gospodarczej. Swobodne połączenie na przykład włoskiego wzornictwa, 
niemieckiej technologii, brytyjskich finansów i polskiej lub czeskiej produkcji 
przemysłowej stwarza kolosalną przewagę konkurencyjną. Pod warunkiem 
wszakże, że skala działania (wielkość rynku, zaplecza, wsparcia ze strony 
władzy publicznej) pozwoli na pełny rozwój każdej z tych przewag, kiedy 
portfel zamówień będzie pełny. Na przykład polska medycyna (naukowo 
i badawczo silna) rozwinie się wtedy, gdy będzie leczyła pacjentów z całej 
Europy, którzy zapewnią jej środki na rozwój. Olbrzymią korzyścią zasięgu 
jest równoczesny rozwój wszystkich bazowych technologii stosowanych 
w każdym obszarze współczesnej aktywności ekonomicznej. Są to przede 
wszystkim: technologie informacyjne, elektronika, robotyka, automatyka, 
technologie materiałowe, biotechnologie i niekonwencjonalne źródła ener-
gii. Żadnego europejskiego państwa nie stać na ich samodzielny rozwój 
na najwyższym poziomie, a tylko taki zapewnia przewagę konkurencyjną 
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w skali globalnej. „Dłubanina” w małej skali i za małe środki jest najczęściej 
marnowaniem tych środków. 

Korzyści komplementarności wiążą się z sieciowym charakterem współ-
czesnej gospodarki. Wielkie firmy nie są dziś monolitami, ale sieciami zło-
żonymi z jednostek o wysokiej autonomii powiązanych z sobą zmiennymi, 
„pulsującymi” więziami ekonomiczno-technicznymi: kooperacji, kapitałowy-
mi, handlowymi itp., ale także i ludzkimi: współpracy zespołów, wymiany 
kadr i wspólnego ich rozwoju. Jest w tych sieciach bardzo ważne, coraz 
większe miejsce dla małego i średniego biznesu. Chodzi o klastry współ-
pracujących firm specjalizujących się w określonych dziedzinach, takie jak 
np. „dolina lotnicza” w Polsce, przemysł obrabiarkowy Badenii Wirtembergii 
czy austriacko-włoskie „zagłębie narciarskie”. Klastry muszą mieć charakter 
międzynarodowy i ponadgraniczny (nawet jeśli działają w ramach jednego 
kraju). Najsprawniej działają bowiem w ramach jednolitego reżimu prawno-
finansowego (zezwolenia, licencje, podatki) i monetarnego. Taki reżim może 
powstać jedynie w wyniku daleko posuniętej ponadnarodowej integracji. 

Z ekonomicznego i biznesowego punktu widzenia europejska federacja 
czy nawet Stany Zjednoczone Europy wyposażone nie tylko we wspólną 
walutę, ale także w ujednolicony system regulacji ekonomicznej, są więc 
projektem w pełni uzasadnionym, a zarazem antidotum na obecny kryzys. 
Europa nie jest jednak (niestety i na szczęście zarazem) przedsięwzięciem 
biznesowym, ale politycznym, które zrodziło się jako reakcja na niesłycha-
ną skalę ludobójstwa, które miało miejsce na tym kontynencie w ledwo co 
minionym XX wieku. Europa jest niełatwym, opartym na ciągłych renego-
cjacjach status quo, przedsięwzięciem państw i narodów, gdzie ciągle żywe są 
historia i tradycja oraz kult pojęcia „ojczyzna” utożsamianego z państwem 
narodowym wyposażonym we wszelkie atrybuty pełnej suwerenności. To nic, 
że pełna suwerenność jest nieosiągalnym mitem stopniowo coraz bardziej 
okrawanym przez procesy integracji i globalizacji. Teraz trzeba dokonać ko-
lejnych jej ograniczeń, ale w europejskich szafach pełno jest świeżych jeszcze 
szkieletów, które wypadają przy każdym wstrząsie, a obecny kryzys takich 
właśnie wstrząsów dostarcza w nadmiarze. Logika biznesowa jest więc silnie 
moderowana przez naładowane emocjonalnie czynniki społeczno-polityczne. 
Będą one opóźniały i być może zniekształcały proces przemian, a właściwie 
konsolidacji ekonomicznej architektury Europy, nie sądzę jednak, by mo-
gły go zablokować. Zbyt dużo mają bowiem do stracenia największe kraje 
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Europy, a zwłaszcza Niemcy, które okazały się największym beneficjentem 
europejskiej integracji i strefy euro. 

Przebudowa będzie się dokonywała w kryzysie, a nie po nim. Kryzys 
stwarza na to wyjątkową szansę. Z pewną przesadą można stwierdzić, że 
Europa, a w każdym razie znaczna jej część, była na najlepszej drodze 
do stania się obszarem ochrony zabytków, gdzie przewaga konkurencyjna 
sprowadzałaby się do atrakcyjności muzeów, restauracji, hoteli i mniej 
lub bardziej luksusowych pamiątek produkowanych oczywiście poza Euro-
pą. Obecnie nie jest to już możliwe. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że 
„niedokończony projekt europejski”, a zwłaszcza „projekt euro” musi zostać 
uzupełniony o nowe elementy. Inaczej bowiem całej Europie grozi zerwanie 
ekonomicznych powiązań i ekonomiczna zapaść na skalę niespotykaną od 
wielkiego kryzysu z lat 30. szczęśliwie minionego ubiegłego wieku.

Konieczne jest znalezienie równowagi pomiędzy ograniczaniem de-
ficytów i stymulowaniem gospodarki. Krokiem w kierunku ograniczania 
deficytów jest „pakt fiskalny”, który przechodzi długi proces ratyfikacji, 
a także zapewne i modyfikacji. Dobrze jest uświadomić sobie, ze integracja 
fiskalna najsilniej ograniczy suwerenność największych graczy, czyli Nie-
miec i Francji, które do tej pory swobodnie udzielały sobie dyspensy od 
reguł dyscypliny budżetowej formalnie narzucanej mniejszym i słabszym, 
w gruncie rzeczy zachęcając ich do naśladowania. No i na przykład Grecy 
potraktowali to „przymrużenie oka” jak najbardziej poważnie. Teraz jednak 
ci najwięksi mają też najwięcej do stracenia i dlatego można się po nich 
spodziewać racjonalnego zachowania, przynajmniej „na tyle, na ile wybor-
cy pozwolą”. Idea wspólnego nadzoru finansowego powoli znajduje prawo 
obywatelstwa w debacie. 

Europejski Fundusz Stabilizacyjny okazał się za słaby. Operacja quantita-
tive easing, czyli działania Europejskiego Banku Centralnego uruchamiające 
Long Term Refinancing Operations wartości jednego tryliona euro okazały 
się niewystarczające do wzmocnienia osłabionego systemu bankowego Europy 
i pobudzenia koniunktury. Twarde stanowisko Niemiec w sprawie ogranicze-
nia deficytów konfrontowane jest zarówno w salach posiedzeń europejskich 
gremiów, jak i na ulicach europejskich miast z postulatami stymulowania 
wzrostu. Ekonomiści są podzieleni; wielu, zwłaszcza w USA (Krugman) 
uważa, że polityka „zaciskania pasa” jest samobójcza, bo zabija wzrost, inni 
uważają, że tradycyjne sposoby pobudzania koniunktury (np. przez wydat-

92



Architektura ekonomiczna Europy w kryzysie

ki na infrastrukturę) okażą się zwykłym marnotrawstwem, które nadmie 
deficyty do rozmiarów niemożliwych do udźwignięcia, nie zapewniając 
trwałego wzrostu. Uwaga coraz częściej zwracana jest ku uelastycznieniu 
rynków pracy, odejściu od subsydiowania rolnictwa i przeznaczaniu środków 
na edukację i naukę, ograniczeniu biurokracji zarówno w Brukseli, jak i w kra-
jach członkowskich. Może się z tego narodzić idea wspólnych europejskich 
polityk w takich kluczowych obszarach jak: badania naukowe, edukacja, 
ochrona środowiska i zdrowia, przedsiębiorczość, imigracja, obronność. 
Jest rzeczą oczywistą, że oprócz polityk wspólnych we wszystkich tych 
obszarach musi się znaleźć miejsce na polityki narodowe, ale realizowane 
w ramach nakreślonych przez polityki wspólne. Musi to oznaczać wyłonie-
nie wspólnych organów regulacyjnych wyposażonych w budżety, zaplecze 
eksperckie i sankcje. Zastąpiłyby one słabych komisarzy. Konieczne jest 
więc określenie partycypatywnych mechanizmów regulacyjnych i formowa-
nia organów. Jest to olbrzymie zadanie, które może się dokonać na drodze 
długotrwałych debat, negocjacji i zażartych sporów politycznych. Wbrew 
pozorom prawdopodobieństwo pomyślnego wykonania tego zadania jest 
większe właśnie w warunkach kryzysowych stresu i zagrożenia, kiedy „nie 
ma innej drogi”. 

Niewiadomą pozostaje emocjonalna reakcja społeczeństw Europy na tę 
wielką zmianę, nawet dokonującą się stopniowo, w wyniku starcia różnych 
opinii, poglądów i politycznych opcji. Można się obawiać festiwalu po-
pulizmu, demagogii i negatywnych emocji. Mogą one zagrozić temu, co 
racjonalne, uzasadnione, a nawet konieczne i nieuniknione. Cała nadzieja 
w europejskich elitach, w ich intelektualnej, politycznej i moralnej sile. Unia 
Europejska była od początku projektem elit i takim do dziś pozostała. Elity 
muszą zaproponować nową ekonomiczną architekturę Europy, a następnie 
przekonać do niej społeczeństwa i oddać im nowe instytucje pod demokra-
tyczną kontrolę. Stopniowa federalizacja Europy jest nieunikniona, chociaż 
z pewnością będzie to droga pełna wstrząsów, rozłożona na wiele lat. W cią-
gu tych lat będzie nam towarzyszył ze zmienną intensywnością „pełzający 
kryzys”, bo jedynym lekarstwem na kryzys jest właśnie federalizacja, która 
osiągnąć musi dostateczną „masę krytyczną”. 
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Dlaczego liberalizacja rynków 
finansowych w Europie stała się 

dysfunkcjonalna?

Wprowadzenie

Liberalizacja rynków finansowych w Europie Zachodniej wprowadzana 
była sukcesywnie od początku lat 60. XX wieku. Procesy te przebiegały 
w kilku etapach, choć przełomowe znaczenie miała liberalizacja prze-
pływu kapitału we Wspólnocie Europejskiej na przełomie lat 80. i 90. 
Celem niniejszego artykułu jest pokazanie, dlaczego liberalizacja stała 
się dysfunkcjonalna – i to na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim 
pod względem ekonomicznym. Przejawem tych tendencji jest nadmierna 
zmienność przepływów kapitałowych i ogromna skala inwestycji spekula-
cyjnych. Prowadzą one do szeregu zaburzeń ekonomicznych i negatywnych 
konsekwencji zarówno na rynkach finansowych, jak i w realnej gospodarce. 
Jednym z najbardziej spektakularnych kryzysów wywołanych m.in. przez 
nadmierną swobodę prowadzenia operacji finansowych była zapaść sektora 
bankowego w 2008 roku. Powtórzyła się ona w 2012 roku, co dodatkowo 
osłabiło przeżywającą trudności strefę euro i negatywnie wpłynęło na tempo 
wzrostu gospodarczego w wielu państwach Unii Europejskiej (UE). Innym 
elementem dysfunkcji rynków finansowych jest ograniczanie autonomii 
władz publicznych w polityce fiskalnej. Wprawdzie uznaje się, że oddzia-
ływanie liberalnych rynków finansowych wymusza dyscyplinę polityki 
budżetowej, ale nieuchronnie przekłada się to na mniejsze możliwości 
prowadzenia programów stymulujących zmiany strukturalne w gospodarce 
lub pobudzających wzrost1. Ponadto, prowadzi do ograniczenia polityk 

1. Por. J. Story, I. Walter, Political economy of financial integration in Europe. The battle of the system, The 
MIT Press, Cambridge 1997, p. 79. 
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redystrybucyjnych (np. zmniejszających nierówności społeczne lub tery-
torialne). Wszystko to wywołuje dysfunkcje o charakterze politycznym. 
Poczynając od napięć wyborczych wynikających z trudności gospodarczych 
i ograniczenia programów socjalnych, a skończywszy na problemach w strefie 
euro. Obejmuje to również napięcia i konflikty występujące w Unii Euro-
pejskiej oraz coraz silniejszy wzrost nastrojów eurosceptycznych w wielu 
społeczeństwach Starego Kontynentu2. 

Państwa zachodnioeuropejskie traktowały liberalizację rynków finanso-
wych na płaszczyźnie geoekonomicznej. Oznacza to, że obok ekonomicznych 
stawiane były również cele geopolityczne. Podstawowe znaczenie miały 
nadzieje wykorzystania siły sektora finansowego do modernizacji i pobu-
dzenia konkurencyjności krajowej gospodarki. Jednocześnie rozwój rynków 
finansowych, a zwłaszcza budowanie siły krajowego sektora finansowego 
były traktowane jako instrument wzmocnienia potencjału geopolitycznego 
danego państwa w relacjach międzynarodowych. Duże znaczenie miało takie 
kształtowanie regulacji europejskich, aby było to jak najbardziej korzystne 
dla krajowego sektora finansowego i potencjału danego państwa w polityce 
na arenie europejskiej3. Dlatego omawiany obszar integracji europejskiej 
jest określany jako „bitwa o system”4. Było to bowiem powiązane z silną 
rywalizacją między największymi państwami członkowskimi o to, aby 
uzyskać jak najlepszą pozycję konkurencyjną dla własnego sektora finan-
sowego na wspólnym rynku, a także odnosić z tego tytułu szereg korzyści 
politycznych w Europie i na świecie. 

Liberalizacja rynków finansowych miała również ważny cel geopolitycz-
ny związany ze wzmocnieniem integracji europejskiej. Chodziło najpierw 
o wsparcie integracji ekonomicznej na wspólnym rynku, a dzięki temu 
o pogłębienie współpracy politycznej w Europie. Dotyczyło to również 
zwiększenia autonomii geopolitycznej wobec USA i możliwości silniejszego 
oddziaływania polityków europejskich na scenie globalnej5. Liberalizacji ryn-
ków finansowych towarzyszyły więc różnorodne i bardziej dalekosiężne cele 

2. Por. J. D. Medrano, The Limits of European Integration, “Journal of European Integration” 2012, 
vol. 34, no 2, p. 191-204. 

3. Por. E. Grossman, P. Leblond, European Financial Integration: Finally the Great Leap Forward?, “Jour-
nal of Common Market Studies” 2011, vol. 49, no 2, p. 413-435. 

4. J. Story, I. Walter, op. cit., 1997. 
5. E. Pozner, N. Véron, The EU and financial regulation: Power without purpose?, “Journal of European 

Public Policy” 2010, vol. 17, no 3, p. 400-415. 
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polityczne (lub wręcz geopolityczne). Dotyczyły one zarówno rozwoju Unii 
Europejskiej, wzmocnienia pozycji poszczególnych państw członkowskich 
w procesach integracyjnych, jak również realizacji ich pomysłów związanych 
z przyszłością zjednoczonej Europy. Niekiedy cele poszczególnych aktorów 
były odmienne lub nawet wzajemnie sprzeczne. Niemniej akceptowano 
środek mający prowadzić do tych celów, czyli liberalizację rynków6. 

Ambitne cele ekonomiczne i geopolityczne udało się jedynie w części 
zrealizować. Wynika to z dysfunkcji rynków finansowych i było wywołane 
różnorodnymi przyczynami. Przede wszystkim słabością systemu decyzyjnego 
w UE oraz sprzecznościami między odmiennymi celami i wizjami geoeko-
nomicznym państw członkowskich. Wynika to również z silnej odmienności 
instytucji gospodarczych między poszczególnymi krajami, czego póki co nie 
zniwelowała stopniowa integracja na wspólnym rynku. Są one w literaturze 
określane jako różnice między narodowymi modelami kapitalistycznymi7.

Kolejnym czynnikiem była stopniowa utrata sterowności i kontroli nad 
rynkami finansowymi. Było to powiązane m.in. z rosnącymi wpływami lobby 
finansowego na decydentów publicznych, tendencją do de-polityzacji regulacji 
nad sektorem finansowym oraz samo-regulacji omawianych rynków. Było 
to w dużym stopniu konsekwencją przyjęcia neoliberalnych rozwiązań w sferze 
gospodarczej. Utrudniało to wykorzystywanie instrumentów ekonomicznych 
do realizacji celów politycznych. 

Nastąpiło zbyt silne utożsamienie celów geoekonomicznych wyznacza-
nych przez decydentów politycznych z dość wąsko pojmowanymi interesami 
sektora finansowego. Dotyczy to zarówno ambicji dalszego rozwoju inte-
gracji europejskiej, jak i osiągania narodowych celów modernizacji gospo-
darczo-społecznej lub innych dążeń politycznych. Jednak rozwój rynków 
finansowych w niewielkim stopniu przyczyniał się do realizacji wspomnia-
nych oczekiwań. Odbywał się nawet w pewnej mierze kosztem niektórych 
grup społecznych i interesów publicznych. Choć rynki finansowe rozwijały 
się dzięki wsparciu świata polityki – przestały być w pewnym momencie 
użytecznym instrumentem geoekonomicznym. W okresie kryzysu strefy 

6. Por. N. Jabko, Playing the Market. A Political Strategy for Uniting Europe, 1985-2005, Cornell Univer-
sity Press, Ithaca–London 2006, p. 7. 

7. P. Hall, D. Soskice (eds), Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advan-
tage. Oxford University Press, Oxford–New York 2001. Na ten temat również: T. G. Grosse, Europa 
na rozdrożu, ISP, Warszawa 2008, rozdz. 6. 
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euro (począwszy od 2010 roku) stały się nawet zagrożeniem dla stabilności 
politycznej i procesów integracyjnych na Starym Kontynencie. 

Liberalizacja przepływów kapitałowych

Na początku lat 60. Wspólnota wprowadziła częściową swobodę przepływu 
kapitału związaną m.in. z inwestycjami bezpośrednimi oraz obsługą działal-
ności handlowej8. Ścisła kontrola dotyczyła natomiast inwestycji finansowych 
(tzw. spekulacyjnych). Jeszcze na początku lat 80. Europejski Trybunał Spra-
wiedliwości, opierając się na przepisach Traktatów Rzymskich, opowiedział 
się za prawem państw członkowskich do kontroli przepływów kapitałowych. 
Motywował to potrzebą przeciwdziałania zagrożeniu powstawania nad-
miernych nierównowag makroekonomicznych, przede wszystkim deficytu 
na rachunku płatniczym danego państwa9. Kilka lat później wprowadzono 
we Wspólnocie całkowitą liberalizację tych przepływów, najpierw dyrektywą 
z 1988 roku (EEC 88/361), a później potwierdzone Traktatem z Maastricht 
(1991). Obowiązuje ona od lipca 1990 roku, choć niektóre mniejsze państwa 
zażądały okresów przejściowych do 1993 lub 1995 roku. 

Za przyjęciem takiego rozwiązania były państwa mające silne narodo-
we sektory finansowe oraz nadwyżki kapitału inwestycyjnego. Dążyły one 
do zwiększenia możliwości inwestycyjnych na obszarze Wspólnoty. Wśród 
nich była m.in. Wielka Brytania i Holandia, ale największe znaczenie miały 
Niemcy. Już w latach 60. Berlin opowiadał się za liberalizacją rynków fi-
nansowych. Było to zgodne z założeniami ordoliberalizmu, według którego 
swoboda przepływu kapitału poprawia konkurencję rynkową, wydajność 
alokacji inwestycji oraz zwiększa dyscyplinę finansów publicznych. Było 
to również podyktowane potrzebami inwestycyjnymi niezbędnymi do po-
wojennej odbudowy kraju, a później do sfinansowania kosztów przyłączenia 
wschodnich landów. Wraz z upływem czasu w coraz większym stopniu wy-
nikało z siły niemieckiego sektora finansowego i jego dążenia do ekspansji 
na obszarze Europy.

8. Por. dyrektywy 60/921 z 1960 roku i 63/21 z 1963 roku. 
9. R. Abdelal, Capital Rules. The Construction of Global Finance, Harvard University Press, Cam-

bridge–London 2009, p. 55. 
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Istotne znaczenie miały przesłanki geoekonomiczne. Po II wojnie świa-
towej Niemcy zostały poważnie osłabione terytorialnie i geopolitycznie. 
Wyrazem tego był z jednej strony podział Niemiec, a z drugiej kuratela 
polityczna mocarstw zewnętrznych, przy czym dla części zachodniej tego 
kraju największe znaczenie miały silne wpływy Stanów Zjednoczonych 
Ameryki10. W warunkach ograniczonej suwerenności odbudowa własnej 
pozycji międzynarodowej wiodła przez wzmacnianie procesów integracji 
europejskiej oraz na płaszczyźnie odbudowy potencjału ekonomicznego. 

Rozwój gospodarczy miał więc ścisłe powiązanie ze strategią odbudo-
wy potencjału geopolitycznego. Służył wzmacnianiu spójności społecznej, 
w tym zwłaszcza pobudzeniu uczuć patriotycznych wobec demokratycznego 
państwa niemieckiego. Specjaliści wskazują na zjawisko nacjonalizmu eko-
nomicznego w powojennych Niemczech, jako mechanizmu tworzenia nowej 
tożsamości i dumy narodowej11. Sukcesy gospodarcze pełniły jednocześnie 
funkcje geoekonomiczne, gdyż zapewniały wzrost znaczenia politycznego 
zarówno w Europie, jak i na świecie. Według niektórych opinii12 była to w isto-
cie skrywana strategia imperialna. Dążyła ona do stopniowej ekspansji przy 
wykorzystaniu mechanizmów integracji europejskiej oraz w celu dominacji 
w sferze handlowej i politycznej na Starym Kontynencie. 

Głównymi narzędziami dla tej strategii geoekonomicznej była przede 
wszystkim siła niemieckiej marki (utrzymywana m.in. poprzez dążenie 
do zapewnienia niskiej inflacji, inne działania polityki pieniężnej oraz wy-
soką skłonność społeczeństwa do oszczędzania). Duże znaczenie miała 
konkurencyjność krajowego przemysłu oraz intensywnie rozwijanego eks-
portu. Dodatkowym elementem były instytucje kapitalizmu koordynacyj-
nego. Zapewniały one nie tylko odpowiednią spójność społeczną, również 
pozytywnie wpływały na obniżanie presji inflacyjnej, a więc poprawiały 
konkurencyjność eksportu. Kolejnym instrumentem miała być liberalizacja 
przepływów kapitału. Jak wcześniej wspomniałem, miała ona prowadzić 
do zwiększenia niemieckich inwestycji zagranicznych oraz zwielokrotnienia 
zysków krajowego sektora finansowego. 

10. P. J. Katzenstein, A World of Regions: Asia and Europe in the American Imperium, Cornell University 
Press, Ithaca–London 2005. 

11. K. Müller, Nationalist Undercurrents in German Economic Liberalism, in: E. Helleiner, A. Pickel (eds), Eco-
nomic Nationalism In a Globalizing World, Cornell University Press, Ithaca–London 2005, p. 141-163. 

12. D. Marsh, The Bank that Rules Europe, Heineman, London 1992. 
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Propozycjom niemieckim w zakresie zniesienia ograniczeń przepływów 
finansowych przez dłuższy czas sprzeciwiały się Francja i państwa Europy 
Południowej. Było to motywowane względami protekcjonistycznymi, w tym 
m.in. dotyczącymi ochrony rodzimego sektora finansowego i przedsiębiorstw. 
Chodziło również o utrzymanie stabilnych warunków makroekonomicznych, 
w tym zwłaszcza równowagi w bilansie płatniczym. Przełomowe znaczenie 
dla uwolnienia przepływów kapitałowych na wspólnym rynku miała zmiana 
stanowiska Paryża, która nastąpiła w latach 1983-1984 za rządów prezydenta 
François Mitterranda. 

Był to okres radykalnej zmiany programowej francuskiej lewicy, poszu-
kującej rozwiązania szeregu problemów wewnętrznych i w polityce między-
narodowej. Nie bez znaczenia była fascynacja neoliberalnymi wzorcami 
amerykańskimi, w tym ufinansowieniem13 gospodarki USA i uczynieniem 
z sektora finansowego jej głównej siły konkurencyjnej. W odniesieniu do tego 
przykładu otoczenie prezydenta Francji wypracowało koncepcję „liberalnej 
modernizacji”14. Chodziło o odbudowę słabnącej francuskiej gospodar-
ki w oparciu o siłę krajowego sektora finansowego. Kluczowe znaczenie 
miało więc wzmocnienie tego sektora. Czynnikiem modernizacji krajowej 
gospodarki miał być także napływ zewnętrznego kapitału, co jak wierzono 
zwiększy akcję kredytową dla przedsiębiorstw. Zgodnie z doświadczenia-
mi amerykańskimi liczono również na to, że kapitał zewnętrzny zaspokoi 
rosnące potrzeby pożyczkowe budżetu państwa. Spodziewano się pobudze-
nia kredytowania gospodarstw domowych, co mogłoby poprawić nastroje 
społeczne i zwiększyć szanse na sukces wyborczy. Oczekiwano, że napływ 
zewnętrznych inwestorów powstrzyma dewaluację franka oraz ograniczy 
wzrost inflacji. Francuska lewica liczyła również na to, że działania libera-
lizacyjne umożliwią tej partii zbliżenie do establishmentu finansjery. 

Strategia Mitterranda od początku miała znamiona geoekonomicznej. 
Modernizacja kraju miała służyć odbudowaniu pozycji Francji na arenie 
międzynarodowej, w tym zwłaszcza zachowaniu równowagi wpływów wobec 
coraz potężniejszych Niemiec. Dotyczyło to przede wszystkim utrzymania 

13. Ufinansowienie oznacza wzrastające znaczenie sektora finansowego wobec innych działów gospo-
darki oraz stopniowe coraz większe znaczenie usług finansowych w innych branżach i sektorach go-
spodarczych. Proces ten na przykładzie USA omówiła m.in.: G. R. Krippner, Capitalizing on Crisis. 
The Political Origins of the Rise of Finance, Harvard University Press, Cambridge–London 2011.

14. Abdelal, 2009, p. 59-62. 
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wiodącej pozycji Paryża w procesach integracji europejskiej. Liberalizacja 
przepływów kapitałowych miała także służyć pogłębieniu procesów inte-
gracyjnych. Chodziło nie tylko o zdynamizowanie kooperacji na wspólnym 
rynku, ale również o wzmocnienie współpracy politycznej na Starym Konty-
nencie. Strategia geoekonomiczna Paryża wykorzystywała więc liberalizację 
przepływów finansowych do wzmocnienia pozycji politycznej Francji w Eu-
ropie i na świecie. Była inicjatywą geopolityczną służącą rozwojowi integracji 
europejskiej, w celu „związania” rosnącej potęgi Berlina poprzez procesy 
integracyjne i zwiększenia roli Paryża w tych procesach. Miała wreszcie 
wzmocnić pozycję zjednoczonej Europy w stosunkach transatlantyckich, 
a więc zmniejszać wpływy polityczne USA na Starym Kontynencie. 

Bezpośrednią przyczyną uwolnienia przepływów finansowych we 
Wspólnocie było nieformalne porozumienie francusko-niemieckie (zawarte 
w 1988 roku)15. Realizowało ono wieloletni postulat Berlina w zamian za 
wstępną zgodę polityków niemieckich na wprowadzenie wspólnej waluty16. 
Dla polityków niemieckich kategorycznym warunkiem rozpoczęcia dyskusji 
o unii walutowej w Europie była liberalizacja przepływów kapitałowych, co 
w ich opinii miało wymuszać dyscyplinę fiskalną w przyszłej strefie euro. 
Jak wcześniej wspomniałem, miała ona również służyć ekspansji inwesty-
cyjnej niemieckich banków w Europie. Natomiast dla Paryża europejska 
waluta miała decydujące znaczenie dla stabilizacji makroekonomicznej17. 
Przede wszystkim miała ograniczać inflację (poprzez oparcie nowej waluty 
na silnej marce niemieckiej). Chodziło również o powstrzymanie odpływu 
zewnętrznych inwestycji i powiązanej z tym dewaluacji francuskiej waluty. 
Ponadto, celem było zmniejszenie bardzo wysokich kosztów utrzymywania 
franka w Europejskim Systemie Monetarnym (poprzednik unii walutowej). 
Wśród celów geopolitycznych chodziło natomiast o pogłębienie integracji 
europejskiej oraz ściślejsze i „nieodwracalne” powiązanie z nią Niemiec. 
Decyzja polityków francuskich była więc wypadkową strategicznych ambicji 
geopolitycznych i doraźnego dążenia do ograniczenia kosztów stabilizo-
wania gospodarki. 

15. J. Story, I. Walter, 1997, p. 17; Abdelal, 2009, p. 74-75. 
16. Ostateczna zgoda Berlina na wprowadzenie wspólnej waluty została uzyskana w zamian za akcep-

tację zjednoczenia Niemiec przez Paryż. 
17. Por. E. Helleiner, States and the Reemergence of Global Finance. From Bretton Woods to the 1990s, Cor-

nell University Press, Ithaca–London 1994, p. 140-145. 
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Jak wyżej napisałem, poważne obawy francuskich polityków wywoły-
wała możliwość odpływu kapitału po uwolnieniu przepływów transgra-
nicznych. Było to związane z tendencją do dewaluacji francuskiej waluty 
oraz mogło zwiększyć inflację. Dlatego zaproponowali (w porozumieniu 
z Danią) powiązanie liberalizacji przepływu kapitału z wprowadzeniem 
jednakowego w skali Wspólnoty opodatkowania transakcji finansowych 
(w wysokości 15% od uzyskanych dochodów)18. Dotyczyło to zwłaszcza 
funduszy wycofywanych z danego państwa członkowskiego. Propozycja 
została zablokowana przez Niemcy19, Wielką Brytanię i Luksemburg. Ujaw-
nia to silne różnice interesów między poszczególnymi krajami, a także ich 
intensywną rywalizację na wspólnym rynku. W tym wypadku dotyczyło 
to konkurencji między poszczególnymi centrami finansowymi o kapitał. 
Swoboda przepływów finansowych miała służyć kumulowaniu kapitału 
w tych ośrodkach, m.in. w Londynie, Frankfurcie lub Luksemburgu. Har-
monizacja podatkowa mogła być barierą dla tego typu korzyści. Propozycja 
opodatkowania transakcji finansowych miała również na celu ochronę mniej 
konkurencyjnych gospodarek i stabilizację na wspólnym rynku. Liberalizacja 
przepływu kapitału mogła być bowiem niekorzystna dla państw o słabszych 
gospodarkach lub tych, które przeżywały cykliczne pogorszenie koniunk-
tury. Odpływ kapitału inwestycyjnego w tych warunkach przyczyniał się 
do gwałtownego przyspieszenia tendencji recesyjnych. 

Wspomniana propozycja francuska jest charakterystyczna dla polityki 
tego państwa na arenie europejskiej. Regulacje wspólnotowe mają na celu 
kompensować słabości Francji, jak również administracyjnie poprawiać 
konkurencyjność jej gospodarki w stosunku do największych rywali na wspól-
nym rynku. Ponadto, omawiany przykład pokazuje trudności wykorzystania 
liberalizacji rynków finansowych do wzmocnienia dochodów finansowych 
państwa. Rywalizacja między państwami członkowskimi o przyciągnięcie 
inwestorów prowadziła raczej do stopniowego obniżania standardów regu-

18. Ibidem, p. 158; J. Story, I. Walter, 1997, p. 258. 
19. Jako ciekawostkę można przytoczyć fakt, że jednocześnie Niemcy pozostawiły sobie możliwość 

przywrócenia kontroli kapitału w sytuacji, kiedy np. nadmierny napływ inwestycji spekulacyjnych 
zagrozi stabilności makroekonomicznej. Por. J. Story, I. Walter, 1997, p. 256. Państwa członkow-
skie mogą obecnie ograniczać swobodę przepływu kapitału wymogami tzw. imperatywnymi, czyli 
związanymi z zagrożeniem interesu powszechnego (np. wynikającego z ochrony konsumentów, 
stabilności rynku kapitałowego itp.). Por. J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-
-Gorywoda (red.), Integracja europejska w świetle Traktatu z Lizbony. Aspekty ekonomiczne, Polskie 
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012, s. 209. 
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lacyjnych (co jest określane mianem „wyścigu na dno” [race to the bottom]) 
i stopniowo zmniejszała kontrolę publiczną nad rynkami finansowymi. 

Duże kontrowersje między poszczególnymi państwami wzbudziła 
kwestia otwarcia na kapitał zewnętrzny. Francuzi nalegali na ograniczenie 
liberalizacji przepływów finansowych wyłącznie do obszaru Wspólnoty. Miało 
to sukcesywnie zwiększać francuskie inwestycje w Europie przy zachowaniu 
ochrony przed silniejszymi instytucjami pozaeuropejskimi (amerykańskimi 
i japońskimi). Dopiero po pewnym czasie, kiedy zostanie zbudowana siła 
europejskich instytucji finansowych – sugerowali uwolnienie przepływu 
kapitału w relacjach zewnętrznych. Takie podejście było zgodne z interpre-
tacją integracji regionalnej, jako przeszkody (stumbling block) dla liberalizacji 
w skali globalnej20. Pogłębienie integracji służy w myśl tej koncepcji celom 
protekcjonistycznym, które prowadzą do wzmocnienia wewnętrznej siły 
ekonomicznej (przykładowo w europejskim sektorze finansowym) oraz po-
prawiają zdolności negocjacyjne z otoczeniem zewnętrznym (tj. z państwami 
reprezentującymi inwestorów spoza Europy). Także regulacje Światowej 
Organizacji Handlu pozostawiały dużą swobodę dla wprowadzenia ogra-
niczeń dla zewnętrznych przepływów kapitałowych21. 

Wbrew dążeniom francuskim regulacje europejskie objęły liberalizacją 
zewnętrzny kapitał inwestycyjny. Decydujące w tym względzie było stano-
wisko Niemiec i Wielkiej Brytanii opowiadających się za takim rozwiąza-
niem. Chodziło m.in. o wykorzystanie kapitału zewnętrznego do budowy 
silnych centrów finansowych w Londynie i Frankfurcie. Duże znaczenie 
miały także wcześniej zawarte umowy bilateralne obu państw ze Stanami 
Zjednoczonymi Ameryki, umożliwiające swobodny przepływ inwestycji. 
W przypadku wprowadzenia kontroli kapitału na poziomie Wspólnoty 
groziło to podjęciem środków odwetowych przez USA wobec inwestorów 
europejskich. Władze amerykańskie podjęły również w tym czasie bardzo 
intensywne zabiegi dyplomatyczne w sprawie przyjęcia korzystnych dla 
własnych inwestorów rozwiązań prawnych. Spodziewały się bowiem, że 
zamknięcie Europy na kapitał zewnętrzny może być szkodliwe dla interesów 
amerykańskich, nie tylko w sferze ekonomicznej. W opinii Departamentu 
Skarbu pogłębienie integracji politycznej i gospodarczej w Europie – w tym 

20. J. N. Bhagwati, The World Trading System at Risk, Princeton University Press, Princeton 1991. 
21. Por. A. Dür, Fortress Europe or open door Europe? The external impact of the EU’s single market in finan-

cial services, “Journal of European Public Policy” 2011, vol. 18, no 5, p. 619-635. 
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poprzez wzmocnienie reżimu walutowego – może być zagrożeniem dla USA 
tylko w sytuacji wprowadzenia restrykcji przepływu kapitału22. Administra-
cja USA wykorzystała więc wpływy wiodącego mocarstwa geopolitycznego 
– w tym m.in. w Londynie i Berlinie – do zablokowania niekorzystnych dla 
siebie rozwiązań europejskich23. 

Były także inne przyczyny takiego rozstrzygnięcia. Wielu europejskich 
ministrów finansów poszukiwało dodatkowych możliwości sfinansowania 
długu publicznego. Coraz bardziej popularne w Europie były idee neoli-
beralne, które utrudniały wprowadzanie rozwiązań protekcjonistycznych. 
Dodatkowo liberalizm łączył się coraz ściślej z ideami popularyzującymi 
integrację europejską24. Trudno było więc argumentować, że działania ogra-
niczające przepływ kapitału mogą być korzystne dla Europejczyków. Rosnące 
wpływy na decyzje polityków mieli lobbyści reprezentujący największe 
instytucje finansowe. W tej sytuacji stanowisko Paryża było osamotnione, 
choć mogło przynieść szereg korzyści nie tylko dla francuskich instytucji 
finansowych. Jak się wydaje, mogło wzmocnić europejski sektor finansowy 
oraz pozytywnie wpływać na stabilność reżimu walutowego w Europie. 
Tym samym mogło być korzystne dla politycznych procesów związanych 
z pogłębianiem integracji europejskiej. 

Liberalizacja rynków finansowych przed 2000 rokiem

Jeszcze w latach 70. Komisja Europejska proponowała regulacje, które inte-
growałyby rynek bankowy we Wspólnocie. Opowiadała się za wprowadze-
niem standardu kontroli państwa macierzystego (home country), co sprzyjało 
liberalizacji oraz było korzystne dla najsilniejszych narodowych sektorów 
finansowych25. Powodowało bowiem, że największe instytucje finansowe, 
które są zwykle skłonne do ekspansji zewnętrznej – miały być poddane 
kontroli ich rodzimych nadzorów, a nie obcych. W tym okresie inicjatywę 
KE wspierały Niemcy, Holandia, Belgia i Luksemburg (ważne centrum 

22. E. Helleiner, 1994, p. 135. 
23. A. Dür, 2011, p. 623. 
24. Por. R. Abdelal, 2009, p. 3. 
25. Por. A. Persaud, The locus of financial regulation: home versus host, “International Affairs” 2010, vol. 

86, no 3, p. 637-646. 
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finansowe w tym okresie), natomiast sprzeciwiały się Francja i Włochy. Co 
ciekawe, nie zgadzał się także rząd Wielkiej Brytanii, który uznawał jaką-
kolwiek regulację wspólnotową za barierę dla krajowego sektora finansowego 
i międzynarodowej pozycji Londynu26. Ostatecznie przeforsowana tzw. 
Pierwsza Dyrektywa Bankowa (1977) umożliwiała wprawdzie ustanawianie 
oddziałów banków na terenie całej Wspólnoty, ale pod ścisłą kontrolą i za 
zgodą kraju goszczącego (tzw. standard host country). Premiowało to ochro-
nę narodowych rynków finansowych wobec tendencji liberalizacyjnych. 
Pozostawiało nadzorom krajowym dość duże możliwości oddziaływania 
na rynek wewnętrzny. Ponadto, ze względów protekcjonistycznych z reżimu 
wspomnianej dyrektywy wykluczono kluczowe dla poszczególnych państw 
instytucje finansowe, m.in. banki centralne, wiele publicznych banków nie-
mieckich (kas oszczędnościowych, banków hipotecznych lub regionalnych), 
jak również najważniejsze banki we Francji27. 

W roku 1985 Komisja opublikowała Białą Księgę28, w której zabiegała 
o powstanie Europejskiego Obszaru Finansowego (European Financial Area). 
Dopominała się w ten sposób o większą integrację na europejskich rynkach 
finansowych. Sugerowała wprowadzenie nielicznych regulacji harmonizują-
cych we Wspólnocie. Ponownie wystąpiła o ustanowienie standardu kontroli 
kraju macierzystego (home country). Zalecała także zastosowanie na rynkach 
finansowych zasady wzajemnego rozpoznania (mutual recognition), co w jej 
przekonaniu miało ułatwić liberalizację. Można się było bowiem spodzie-
wać stopniowego obniżania standardów regulacyjnych między państwami 
członkowskimi (zgodnie z mechanizmem race to the bottom). Wzajemne 
akceptowanie krajowych norm prawnych miało w opinii urzędników KE 
faworyzować najbardziej liberalne rozwiązania. Wspomniane propozycje 
poprała Wielka Brytania, a oponowała Francja. Natomiast rząd niemiecki 
zajął postawę ambiwalentną. Jak wcześniej napisałem, taka postawa była 
wynikiem dualizmu niemieckiego sektora finansowego. Wielkie instytucje 
o znaczeniu międzynarodowym dążyły do ekspansji, zaś mniejsze obawiały 
się zewnętrznej konkurencji i dopominały się ochrony ze strony polityków. 

Rezultatem prac była tzw. Druga Dyrektywa Bankowa (1989). For-
malnie wprowadzała europejską licencję, która pozwalała na zakładanie 

26. J. Story, I. Walter, 1997, p. 14. 
27. J. Story, I. Walter, 1997, p. 259. 
28. Completing the Internal Market, White Paper, Brussels 1985. 
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oddziałów lub filii banków na obszarze całej Wspólnoty. Ponieważ licencja 
była przyznawana przez rodzime władze nadzorcze, formalnie wprowadzało 
to zasadę kontroli kraju macierzystego (home country). W praktyce dyrektywa 
utrzymała wiele wyjątków i kompetencji po stronie nadzorów w państwach 
będących gospodarzami dla takich inwestycji, zgodnie ze standardem host 
country. Ostateczny kształt dyrektywy pozostawiał więc nadzorom krajowym 
wiele decyzji w zakresie funkcjonowania sektora finansowego na ich teryto-
rium, w tym również możliwość kontrolowania i zawieszania działalności 
oddziałów banków zagranicznych29. 

Przy okazji prac nad dyrektywą bankową szereg kontrowersji rozstrzygano 
w ten sposób, że rezygnowano z jednolitych rozwiązań dla całej Wspólnoty, 
pozostawiając szczegóły regulacyjne państwom członkowskim. Osłabiało 
to możliwości integracji na wspólnym rynku i preferowało przyjmowanie 
regulacji narodowych. Miały one uwzględniać specyfikę (i interesy) krajowych 
sektorów finansowych. Niekiedy mogło być to ryzykowne dla stabilności 
sektora finansowego lub bezpieczeństwa depozytariuszy (a więc większości 
obywateli). Tak było w przypadku propozycji francuskiej, która domagała się 
obniżenia standardowego poziomu kapitału własnego banków (w wysokości 
8%) przyjętego przez Komitet Bazylejski w 1983 roku. Chodziło o pod-
wyższenie konkurencyjności na wspólnym rynku niedokapitalizowanych 
banków francuskich. Silniejsze kapitałowo instytucje niemieckie i brytyjskie 
(które mogły dość łatwo wypełnić standardy bazylejskie) – domagały się 
natomiast respektowania tych standardów w całej Wspólnocie. Ostatecznie 
pozostawiono omawianą sprawę do decyzji odpowiednich władz krajo-
wych. Przykład ten dość dobrze pokazuje coraz silniejsze skoncentrowanie 
polityków na obronie interesów krajowego sektora finansowego, który był 
traktowany jako podstawowy zasób geoekonomiczny w toczącej się rywali-
zacji o kształt systemu europejskiego. Ubocznym skutkiem tego zjawiska 
było coraz słabsze dostrzeganie interesów innych grup społecznych i celów 
publicznych, np. związanych z zapewnieniem stabilności systemu finanso-
wego lub depozytów. 

Podobne podejście decydentów było widoczne w regulacjach unijnych 
dotyczących rynków finansowych przyjętych w latach 90. Przykładem może 
być dyrektywa o usługach inwestycyjnych (1996). Pomimo zabiegów libera-

29. J. Story, I. Walter, 1997, p. 262.



Dlaczego liberalizacja rynków finansowych w Europie stała się dysfunkcjonalna?

107

lizacyjnych Komisji Europejskiej zwyciężyło podejście chroniące narodowe 
sektory finansowe przed nadmierną konkurencją zewnętrzną. W rezultacie 
duże znaczenie miał standard kontrolny kraju będącego gospodarzem dla 
inwestycji zagranicznych (host country). Pojawiające się próby harmonizacji 
przepisów na wspólnym rynku były najczęściej torpedowane, gdyż zbyt silnie 
wpływały na pozycję konkurencyjną poszczególnych krajów na wspólnym 
rynku. Przykładowo władze niemieckie optowały za zrównaniem przepisów 
w zakresie poziomu kapitałów własnych dla banków i pozabankowych in-
stytucji finansowych. Wiązało się to ze specyfiką ich narodowego sektora 
finansowego, na którym największe banki pełnią funkcje domów inwesty-
cyjnych. Przyjęcie wymogów kapitałowych wyłącznie wobec banków było 
natomiast korzystne dla takich państw jak Wielka Brytania, gdzie prawo 
rozdziela funkcje bankowości detalicznej od inwestycji prowadzonych przez 
instytucje pozabankowe. Dlatego Londyn oponował wobec propozycji 
przedłożonej przez Niemcy. Ostatecznie sprawę pozostawiono właściwym 
instytucjom regulacyjnym na szczeblu narodowym30. 

Coraz większe znaczenie dla kształtowania regulacji unijnych miało 
lobby finansowe. Oddziaływało ono bezpośrednio na instytucje unijne, 
zwłaszcza na KE, jak również na rządy najbardziej wpływowych państw. 
W przypadku dyrektywy o usługach inwestycyjnych lobbyści największych 
instytucji finansowych intensywnie promowali możliwość pozostawienia 
możliwie największej swobody dla działań prowadzonych na tzw. rynku 
pozagiełdowym (off-floor). Zwiększało to swobodę alternatywnych form inwe-
stycyjnych w Europie i skutkowało obniżeniem transparentności oraz kontroli 
ze strony władz publicznych. Wspomniane stanowisko zostało wsparte 
m.in. przez Wielką Brytanię oraz Niemcy, a więc państwa o najsilniejszych 
i najbardziej innowacyjnych sektorach finansowych w Europie. 

Efektem działań regulacyjnych prowadzonych w latach 80. i 90. ubiegłe-
go wieku była stopniowa liberalizacja rynków finansowych w UE. Widoczna 
była jednak tendencja do ograniczonego zakresu harmonizacji prawnej 
w skali europejskiej oraz pozostawiania wielu wyjątków lub szczegółowych 
spraw do ustalenia przez państwa członkowskie. Utrzymywało to różnice 
instytucjonalne funkcjonowania rynków finansowych w Europie. Ponadto, 

30. J. Story, I. Walter, 1997, p. 268.
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niewiele uprawnień delegowano na poziom Wspólnoty31. Podstawowe zna-
czenie w zakresie kontrolnym w dalszym ciągu miały agencje regulacyjne 
na poziomie państw członkowskich, co niejednokrotnie było wykorzysty-
wane do ochrony krajowych instytucji przed zewnętrzną konkurencją. 
Wprowadzenie zasady wzajemnego rozpoznania do regulacji finansowych 
w niewielkim stopniu ułatwiło liberalizację. Wyjątki od tej zasady posłużyły 
bowiem niektórym państwom jako pretekst do utrudnienia dostępu do kra-
jowego rynku (m.in. w trosce o dobro publiczne lub ochronę konsumen-
tów). Widoczna była również niechęć narodowych instytucji nadzorczych 
do implementowania przepisów UE, a nawet przyjmowania bardzo ogólnych 
standardów lub wytycznych wypracowywanych na poziomie europejskim32. 
Niewystarczająca była także współpraca między instytucjami regulacyjnymi 
w państwach członkowskich33. 

Ograniczony zakres integracji rynków finansowych w UE wynikał ze 
zróżnicowania instytucjonalnego sektorów finansowych i innych instytucji 
kapitalistycznych w poszczególnych krajach34. Czynnikiem decydującym 
o trudnościach uwspólnotowienia rynków finansowych była intensywna 
rywalizacja między państwami członkowskimi. Wprawdzie największe 
państwa wspierały liberalizację, ale jednocześnie chciały kształtować system 
europejski zgodnie z własnymi preferencjami instytucjonalnymi i chroniąc 
– w miarę możliwości – krajowy sektor finansowy. Był on bowiem postrze-
gany jako ważny zasób geoekonomiczny, niezbędny do realizacji narodowej 
strategii politycznej na arenie europejskiej. Krajowe banki były traktowane 
przez polityków jako „okręty flagowe”, które należy chronić w obronie 
narodowych interesów, a pod wpływem liberalizacji rynków finansowych 
w Europie należało zintensyfikować działania konsolidacyjne w tym sek-
torze35. Dlatego obserwatorzy „bitwy o system” finansowy w UE uznają, 
że sektor finansowy był traktowany jako klucz do hegemonii politycznej 

31. D. Mügge, The European presence in global financial governance: a principal – agent perspective, „Journal 
of European Public Policy” 2011, vol. 18, no 3, p. 383-402. 

32. J. Story, I. Walter, 1997, p. 270. 
33. Por. L. Quaglia, The politics of financial services regulation and supervision reform in the European Union, 

“European Journal of Political Research” 2007, vol. 46, p. 269-290. 
34. Por. O. Fioretos, Europe and the new global economic order: internal diversity as liability and asset in 

managing globalization, “Journal of European Public Policy” 2010, vol. 17, no 3, p. 383-399. 
35. A. W. A. Boot, European Lessons on Consolidation in Banking, “Journal of Banking and Finance” 1999, 

vol. 23, no 2-4, p. 609-613. 
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w Europie36. Natomiast rywalizację narodowych sektorów finansowych 
przyrównują do taktyki równoważenia władzy (balance of power) między 
wiodącymi mocarstwami europejskimi37. 

Financial Services Action Plan – liberalizacja rynków 
finansowych po roku 2000

Mając na względzie niedostatki integracji rynków finansowych w UE Ko-
misja Europejska zaproponowała w roku 1999 plan działania na rzecz usług 
finansowych38. Obejmował on zestaw ponad czterdziestu nowych inicjatyw 
legislacyjnych oraz propozycję przebudowy systemu podejmowania decyzji 
regulacyjnych w Europie. Szczegóły dopracował komitet mędrców kierowany 
przez Aleksandra Lamfalussy’ego (2001). W roku 2004 wprowadzono nowy 
trójszczeblowy system mający ułatwić regulację europejską. Uznano, że 
głównym problemem były dotąd różnice interesów i instytucji gospodarczych 
między państwami członkowskimi. Dlatego zdecydowano, aby regulacje 
unijne podejmowane w oparciu o tzw. metodę wspólnotową (między Radą 
Europejską a Parlamentem Europejskim) wyznaczały jedynie ogólne ramy 
regulacyjne. Instytucje tego szczebla zostały określone jako pierwszy poziom 
decyzyjny nowego systemu. Kwestie szczegółowe zostały natomiast delego-
wane na poziom niższy, tj. do komitetów wypracowujących rozporządzenia 
wykonawcze KE (poziom drugi) oraz do komitetów technicznych mających 
wspierać wiedzą fachową Komisję przy projektowaniu tych rozporządzeń 
(poziom trzeci). 

Podstawowym założeniem nowego systemu było oparcie szczegółowej 
regulacji europejskiej na profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu funkcjo-
nowania rynków finansowych. Otworzyło to możliwości dużego udziału 
w pracach i wpływu decyzyjnego ze strony przedstawicieli lobby finansowego 

36. J. Story, I. Walter, 1997, p. 306. 
37. J. Story, I. Walter, 1997, p. 299. 
38. Financial services: Implementing the framework for financial markets: Action plan, Commission of the 

European Communities, COM (1999) 232, 11 May Brussels. Jest on określany w literaturze jako 
Financial Services Action Plan. 
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oraz specjalistów blisko powiązanych z tą branżą39. Niewątpliwie zwiększy-
ło to bezpośredni wpływ tego środowiska na regulacje europejskie. Było 
to korzystne dla pogłębienia liberalizacji na wspólnym rynku, ale również 
utrudniało wprowadzanie takich przepisów, które mogłyby ograniczać 
te rynki lub zwiększyć nad nimi kontrolę ze strony władz publicznych. 

Państwa członkowskie utrzymały silny wpływ na szczegółową regu-
lację europejską. Przede wszystkim funkcjonowanie komitetów poziomu 
drugiego było oparte na metodzie komitologicznej, a więc przy udziale 
przedstawicieli rządów narodowych. Propozycje Komisji były przyjmowa-
ne kwalifikowaną większością głosów, co było korzystne dla największych 
państw. Ponadto, w pracach komitetów technicznych poziomu trzeciego 
brali udział przedstawiciele narodowych instytucji regulacyjnych, co po-
zwalało kontrolować oraz wpływać na proces przygotowania szczegółowych 
rozwiązań prawnych przez KE. 

Nowy system decyzyjny miał przede wszystkim ułatwić rozwój tzw. 
pozytywnej integracji40, a więc możliwości przyjmowania harmonizującego 
prawa europejskiego. Według ekspertów41 wpływ państw członkowskich 
w systemie regulacyjnym UE utrudniał osiągnięcie tego zamierzenia. Dodat-
kowym kłopotem były stosunkowo małe uprawnienia pozostawione Komisji 
Europejskiej i jej instytucjom doradczym. Należy pamiętać, że komitety 
poziomu trzeciego miały jedynie funkcje konsultacyjne i służyły wymianie 
informacji między narodowymi regulatorami42. Nie były więc samodzielnymi 
agencjami regulacyjnymi na szczeblu europejskim. Kluczowe kompetencje 
nadzorcze w dalszym ciągu miały instytucje narodowe. Nie przeszkadzało 
to w stopniowym rozmontowywaniu ograniczeń na szczeblu narodowym 
(tzw. negatywna integracja), tym bardziej że silne zorientowanie najwięk-
szych państw na promowanie własnych sektorów finansowych oraz rosnące 
wpływy lobbystów na władze publiczne sprzyjało obniżaniu standardów 
kontrolnych (zgodnie z mechanizmem race to the bottom). 

39. Por. E. Pozner, N. Véron, 2010, p. 405-406; D. Mügge, From Pragmatism to Dogmatism: European 
Union Governance, Policy Paradigms and Financial Meltdown, “New Political Economy” 2011, vol. 16, 
no 2, p. 185-206; D. Mügge, Limits of Legitimacy and the primacy of politics in financial governance, 
“Review of International Political Economy”, vol. 18, no 1, p. 52-74. 

40. F. Scharpf, Governing in Europe: Effective and Democratic?, Oxford University Press, Oxford 1999, 
p. 45-47. 

41. L. Quaglia, 2007, p. 278. 
42. M. Moschella, Searching for a Fix for International Financial Markets: The European Union and Do-

mestic Politico-Economic Changes, “Journal of Contemporary European Studies” 2011, vol. 19, no 1, 
p. 97-112. 
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Wbrew intencjom zespołu Lamfalussy’ego zasadnicze kwestie doty-
czące rynków finansowych w Europie były podejmowane w dalszym ciągu 
przez największe państwa członkowskie. Były one wypracowywane naj-
częściej na najwyższym poziomie politycznym – w instytucjach europej-
skich poziomu pierwszego lub w trakcie nieformalnych spotkań w gronie 
wiodących krajów. Jednocześnie utrzymano kierunek liberalizacyjny w za-
kresie kolejno wprowadzanych zmian. Dobrą ilustracją tego trendu była 
dyrektywa o rynku instrumentów finansowych (z 2004 roku). Koalicja 
państw wspierających liberalizację rynków finansowych na czele z Wielką 
Brytanią, krajami Beneluxu i państwami nordyckimi poparła większość 
pomysłów legislacyjnych KE. Dążyła do poszerzenia katalogu instytucji 
objętych tą regulacją i usunięcia wyjątków wprowadzonych do dyrektywy 
o usługach finansowych z 1993 roku. Chciała również wzmocnić zasadę 
kontroli kraju macierzystego (home country) oraz zniesienia ograniczeń dla 
nadmiernej koncentracji kapitałowej na wspólnym rynku. Ponadto, była 
przeciwna regulacjom mającym poprawić transparentność funkcjonowania 
rynków finansowych. Postulowała usunięcie pozostających jeszcze barier 
dla działalności inwestycyjnej na poziomie narodowym. Wszystko to było 
korzystne głównie dla największych instytucji finansowych oraz miało uła-
twić ich ekspansję inwestycyjną, zwłaszcza w regionie Europy południowej 
i środkowej43. Przeciwko tym propozycjom wystąpiła Francja oraz koalicja 
państw z południa UE, obawiających się o nadmierną penetrację własnych 
rynków finansowych. 

Ostateczna wersja dyrektywy skonsumowała w większości propozycje 
koalicji proliberalnej. Warto zwrócić uwagę, że w trakcie rokowań Niemcy 
prezentowały dość ambiwalentną postawę, choć ostateczny sukces obozu 
liberalnego w dużej mierze był związany z poparciem Berlina44. Większość 
dużych państw członkowskich uznała, że dyrektywa będzie korzystna dla ich 
krajowych sektorów finansowych. Dowodzi to aktualności dotychczasowej 
logiki „bitwy o system” w Europie. W ramach niej coraz większe znaczenie 
miało z jednej strony stworzenie jak najlepszych warunków instytucjonalnych 
dla zewnętrznej ekspansji rodzimych instytucji finansowych, a z drugiej 
dla przyciągania zewnętrznego kapitału inwestycyjnego. Jak się wydaje, 

43. L. Quaglia, Completing the single market in financial services: the politics of competing advocacy coalition, 
“Journal of European Public Policy” 2010, vol. 17, no 7, p. 1007-1023. 

44. L. Quaglia, 2010, p. 1010. 
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nieco mniejsze znaczenie niż wcześniej przykładano natomiast do ochrony 
krajowego rynku i narodowych instytucji kapitalistycznych. Pod wpływem 
idei neoliberalnych podlegały one w państwach Europy kontynentalnej 
coraz większej korekcie w kierunku liberalnym45. Nie bez znaczenia było 
pozytywne odniesienie wspomnianych idei do integracji europejskiej46. 
Były one w dużym stopniu wzorowane na doświadczeniach amerykańskich 
i anglosaskich wzorcach instytucjonalnych47. Miały jednocześnie służyć 
wzmocnieniu Europy w rywalizacji z USA na rynkach globalnych. Co 
ciekawe, w jednoczącej się Europie wielokrotnie podejmowano temat tzw. 
Europejskiego Modelu Społecznego, a więc socjaldemokratycznego podejścia 
do rozwoju gospodarki48. Niemniej ostatecznie to koncepcje liberalne stały 
się fundamentem i symbolem integracji europejskiej, poprzez budowanie 
wspólnego rynku oraz upowszechnianie liberalnych standardów w zakresie 
praw człowieka. 

Według niektórych opinii49 po roku 2000 rozwinął skrzydła w Unii 
Europejskiej tzw. regulacyjny liberalizm. Jego cechą charakterystyczną była 
dogmatyczna interpretacja zasad wolnorynkowych. Dotyczyła ona m.in. 
przekonania, że rynki finansowe dokonują optymalnej (a nie spekulacyjnej 
i „stadnej”) alokacji kapitału, że dążą do równowagi i samodzielnej korekty 
ewentualnych zaburzeń ekonomicznych50. Ponadto, wiązała się z przeko-
naniem, że wszelka interwencja publiczna zakłóca działanie rynków i jest 
kosztowna społecznie. Dogmatyzm omawianego podejścia polegał na bardzo 
niechętnym przyjmowaniu argumentów innych niż neoliberalne, jak również 
racji lub interesów społecznych niezwiązanych z sektorem finansowym51. 
Opierał się w dużym stopniu na ocenach i ekspertyzach społeczności eko-
nomistów (tzw. epistemic community) blisko związanej z tym sektorem. Peł-
nili oni ogromną rolę w promocji medialnej zasad liberalnych, jak również 
doradzali decydentom narodowym i europejskim. 

45. Por. O. Fioretos, Creative reconstructions. Multilateralism and European Varieties of Capitalism after 
1950, Cornell University Press, Ithaca–London 2012. 

46. E. Pozner, N. Véron, 2010, p. 408. 
47. E. Pozner, N. Véron, 2010, p. 401. 
48. Na ten temat: J. Riffkin, Europejskie marzenie, Wydawnictwo NADIR, Warszawa 2005. 
49. D. Mügge, From Pragmatism to Dogmatism, 2011, p. 191. 
50. O iluzji tego typu założeń przekonuje m.in.: B. E. Harcourt, The Illusion of Free Markets. Punishment 

and the Myth of Natural Order, Harvard University Press, Cambridge 2012. 
51. D. Mügge, Limits of Legitimacy…, 2011, p. 60-63. 
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Wraz z rozwojem rynków finansowych rosły również wpływy tego sektora 
na władze publiczne, zarówno europejskie, jak i w państwach członkowskich52. 
Lobbyści, zwłaszcza reprezentujący największe instytucje finansowe – sprzyjali 
liberalizacji. Natomiast reprezentanci pozostałej części sektora mniej odważnie 
domagali się ochrony dla rodzimego rynku ze strony własnych rządów. Dogma-
tyczne podejście regulacyjne w UE było silnie inspirowane i podtrzymywane 
przez lobby finansowe. Przejawem tego działania było zachęcanie do deregu-
lacji i pozostawiania pozostałych kwestii prawnych samoregulacji wewnątrz 
sektora finansowego. Inną propozycją było wyłączenie spraw regulacyjnych 
poza dozór instytucji politycznych. Jest to określane mianem de-polityzacji 
i zmniejszało poziom kontroli publicznej nad omawianym sektorem53. Dlatego 
omawiany model jest także określany jako „regulacja prywatno-publiczna” 
(private-public regulation). Oznacza, że wiodące znaczenie dla przyjmowania 
zasad prawnych miało stanowisko sektora prywatnego54. Rosnący wpływ lobby 
finansowego na stanowienie prawa jest także określany jako „zawłaszczenie” 
lub „porwanie” regulacyjne (regulatory capture, hijacking)55. Konsekwencją 
neoliberalnego podejścia wobec rynków finansowych był najpierw światowy 
kryzys z 2008 roku, a następnie kłopoty europejskiego sektora finansowego 
w okresie kryzysu strefy euro (po roku 2010). 

Istnieje wiele przykładów zastosowania w praktyce zasad „regulacyjnego 
liberalizmu” w analizowanym okresie. Z inicjatywy Komisji Europejskiej 
w 2005 roku wprowadzono w UE międzynarodowy standard księgowy, który 
był wypracowany w anglosaskim środowisku księgowych, blisko powiąza-
nych z największymi firmami audytoryjnymi. Dużo regulacji przenosiło 
do unijnego porządku prawnego inne standardy wypracowane w instytucjach 
międzynarodowych, np. w Komitecie Bazylejskim. Wiele przyjętych po roku 
2000 dyrektyw odnosiło szczegółowe rozwiązania prawne do wyceny przygo-
towywanych przez wiodące (i amerykańskie) firmy ratingu kredytowego. 

52. Por. H.-J. Bieling, Social forces In the making of the New European economy: the case of financial market 
integration, “New Political Economy” 2003, vol. 8, no 2, p. 203-223. 

53. Por. A. Roberts, The Logic of Discipline: Global Capitalism and the Architecture of Government, Oxford 
University Press, Oxford–New York 2010. 

54. N. Dorn, Render Unto Caesar: EU Financial Market Regulation Meets Political Accountability, “Journal 
of European Integration” 2012, vol. 34, no 3, p. 205-221. 

55. W. Mattli, N. Woods (eds), The Politics of global regulation, Princeton University Press, Princeton 
2009; A. Baker, Restraining regulatory capture? Anglo-America, crisis politics and trajectories of change in 
global financial governance, “International Affairs” 2010, vol. 86, no 3, p. 647-663. 
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Podsumowując należy uznać, że od początku nowego wieku stopniowo 
była kontynuowana liberalizacja rynków finansowych w Unii Europejskiej. 
Opierała się ona w dużej mierze na wzorcach amerykańskich. Wynikała 
z dominacji idei neoliberalnych w ekonomii, jak również w kręgach politycz-
nych. Była także skutkiem strategii geoekonomicznych największych państw 
członkowskich oraz rosnących wpływów sektora finansowego (zwłaszcza 
przedstawicieli największych instytucji) na decydentów politycznych. Eks-
perci56 zwracają uwagę na słabość procesu tzw. pozytywnej integracji, a więc 
przyjmowania harmonizujących regulacji w UE. Pomimo reformy systemu 
instytucjonalnego nie wzmocniono kompetencji regulacyjnych i nadzorczych 
Komisji Europejskiej (lub innych instytucji europejskich). Kluczowe upraw-
nienia kontrolne zostały pozostawione państwom członkowskim. 

Według niektórych badaczy57 niektóre państwa w wyniku postępującej 
w UE liberalizacji wzmocniły nawet swoje instytucje nadzorcze. Przykładowo 
w Wielkiej Brytanii i Niemczech zintegrowano nadzór nad różnymi rynka-
mi (bankowym, giełdowym i ubezpieczeniowym). Wzmocniono kontrolę 
ze strony rządu, co wiązało się m.in. z odbieraniem bankom centralnym 
(formalnie niezależnym od wpływu polityków) uprawnień nad oceną funk-
cjonowania omawianych rynków. Według innych opinii reformy nadzorów 
w poszczególnych państwach nie poprawiły w zasadniczy sposób jakości 
procesów kontrolnych, czego wynikiem były problemy sektora finansowego po 
roku 2008. Na przykład nadzór brytyjski zajmował się bardziej tworzeniem 
jak najbardziej dogodnych warunków dla zewnętrznych inwestycji, aniżeli 
stabilnością systemu finansowego58. 

Podjęte na szczeblu europejskim działania prowadziły natomiast do przy-
spieszenia tzw. negatywnej integracji, a więc rozmontowywania barier 
regulacyjnych istniejących na poziomie narodowym. Jednak także wobec 
tego aspektu liberalizacji eksperci zgłaszają zastrzeżenia. Wskazują m.in. 
na wykorzystywanie formuły prawnej dyrektyw (która pozwala na pewną 

56. E. Pozner, Is a European approach to financial regulation emerging from the crisis? in: E. Helleiner, 
S. Pagliari, H. Zimmermann (eds), Global Finance in Crisis. The Politics of international regulatory 
change, Routledge, London–New York 2010, p. 108-120. 

57. S. A. Perez, J. Westrup, Finance and the macroeconomy: the politics of regulatory reform In Europe, “Jour-
nal of European Public Policy” 2010, vol. 17, no 8, p. 1171-1192; D. Mügge, The European presence…, 
2011, p. 390. 

58. G. Morgan, Supporting the City: economic patriotism In financial markets, “Journal of European Public 
Policy” 2012, vol. 19, no 3, p. 373-387. 
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swobodę implementowania prawa europejskiego) do ochrony krajowych 
instytucji finansowych59. Inni dowodzą60, że niektóre rządy wykorzystywały 
własne instytucje nadzorcze do ochrony krajowych banków przed zewnętrz-
nymi przejęciami. Stosowały także różnorodne zachęty służące konsolidacji 
narodowego sektora finansowego61. 

W rezultacie integracja europejskiego rynku finansowego postępowała 
bardziej w sferze formalno-prawnej, aniżeli w rzeczywistości62. Utrzymywały 
się różnice między instytucjami kapitalistycznymi w poszczególnych pań-
stwach i segmentacja narodowych rynków finansowych. Dotyczy to przede 
wszystkim bankowości detalicznej. Przejawem tego zjawiska jest zachowanie 
krajowej własności nad większością sektora finansowego. Wyjątkiem od 
tej reguły są tylko państwa Europy Środkowej i Wielka Brytania63. Bardzo 
niska jest skala transgranicznych pożyczek i lokat bankowych dla klientów 
indywidualnych. Natomiast w segmencie rynku międzybankowego i in-
westycyjnego nastąpiła wyraźna integracja oraz intensyfikacja wymiany 
transgranicznej. 

Zmiany w okresie kryzysu (po roku 2008)

Liberalizacja rynków finansowych w Europie, jak również polityka wzmac-
niania tzw. championów narodowych prowadziła do dynamicznego rozwoju 
największych instytucji finansowych. To one w największym stopniu uczest-
niczą w operacjach transgranicznych i prowadzą inwestycje poza własnym 
krajem. Jednocześnie istnieje „luka regulacyjna” między skalą działania 
wspomnianych instytucji a słabością nadzoru w UE64. Brakuje odpowiedniej 
koordynacji pomiędzy pracą agencji regulacyjnych w państwach człon-

59. E. Grossman, P. Leblond, 2011, p. 418. 
60. X. Freixas, P. Hartmann, C. Mayer, The Assessment: European Financial Integration, “Oxford Review 

of Economic Policy” 2004, vol. 20, no 4, p. 475-489. 
61. E. Grossman, P. Leblond, 2011, p. 421, 431. 
62. E. Grossman, P. Leblond, 2011, p. 421-423. 
63. Por. T. Poghosyan, A. Poghosyan, Foreign bank entry, bank efficiency and market power in Central and 

Eastern European Countries, “Economics of Transition” 2010, vol. 18, no 3, p. 571-598; R. A. Epstein, 
The social context In conditionality: internationalizing finance in postcommunist Europe, “Journal of Euro-
pean Public Policy” 2008, vol. 15, no 6, p. 880-898. 

64. Z. Kudrna, Cross-Border Resolution of Failed Banks In the European Union after the Crisis: Business as 
Usual, “Journal of Common Market Studies” 2012, vol. 50, no 2, p. 283-299. 
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kowskich, w tym także w zakresie porównywalnych standardów lub wręcz 
wspólnej polityki kontrolnej65. Konsekwencją słabości nadzoru w Europie był 
najpierw kolaps sektora bankowego w Irlandii (2010), później w Hiszpanii 
(2012) oraz powiązane z nimi kłopoty strefy euro. 

Pod wpływem kryzysu finansowego z roku 2008 podjęto szereg ini-
cjatyw mających wzmocnić instytucje nadzorcze w UE. Zapowiadano 
również odwrócenie głównego trendu w zakresie liberalizacji rynków fi-
nansowych. W opinii większości ekspertów wprowadzone zmiany były 
jednak powierzchowne i nie zmieniające zasadniczych słabości europej-
skiego systemu instytucjonalnego66. Zgodnie z rekomendacjami raportu 
Jacques’a de Larosière’a (2009) przemianowano komitety techniczne (po-
ziomu trzeciego) na samodzielne quasi-agencje nadzorcze w UE. Mają one 
zajmować się kolejno rynkiem bankowym67, produktami inwestycyjnymi68 
oraz ubezpieczeniami69. Są to instytucje jedynie o kompetencjach monito-
rujących i wypracowujących ogólne standardy dla nadzorów narodowych70. 
Podstawowe obowiązki kontrolne utrzymały odpowiednie władze publiczne 
w państwach członkowskich. Nowe instytucje europejskie nie mają prak-
tycznie żadnych uprawnień hierarchicznych wobec regulatorów narodowych, 
np. pozwalających na wydawanie im wiążących prawnie decyzji. Instytucje 
unijne mogą jedynie formułować zalecenia dla nadzorów narodowych, które 
mogą być przez te nadzory całkowicie zignorowane. Wówczas instytucje 
unijne mogą bezpośrednio kierować swoje decyzje wobec konkretnych in-
stytucji finansowych funkcjonujących na wspólnym rynku (ale tylko na pod-
stawie lub egzekwując przepisy prawa unijnego). Warto również zauważyć, 
że w pracach quasi-agencji europejskich są zaangażowani przedstawiciele 
narodowych instytucji regulacyjnych lub banków centralnych. Pozwala 
to wprawdzie wypracowywać wspólne rozwiązania w zakresie nadzoru, ale 
służy także monitorowaniu przez państwa członkowskie działań instytucji 
europejskich, czy nie przekraczają przypadkiem własnych uprawnień. 

65. Por. F. Amtenbrink, Legal Developments, “Journal of Common Market Studies”, Annual Review 
2011, p. 165-186. 

66. M. Moschella, 2011, p. 106; J. Buckley, D. Howarth, Internal Market: Regulating the So-Called 
‘Vultures of Capitalism’, “Journal of Common Market Studies”, Annual Review 2011, p. 123-143. 

67. European Banking Authority. 
68. European Securities and Markets Authority. 
69. European Insurance and Occupational Pensions Authority. 
70. F. Amtenbrink, 2011, p. 167-168. 
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W wyniku reformy de Larosière’a powołano również zupełnie nową 
instytucję: Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego (European Systemic 
Risk Board). Zajmuje się ona oceną ryzyka systemowego w sektorze finan-
sowym na obszarze całej UE (tzw. makro-ostrożnościowym). Może jedynie 
formułować ogólne rekomendacje i standardy nadzorcze i nie ma (podob-
nie jak inne instytucje nadzorcze UE) żadnych uprawnień decyzyjnych 
w stosunku do nadzorów narodowych. Zasadnicze znacznie dla praktyki 
nieprzekazywania większych uprawnień kontrolnych z instytucji krajowych 
do unijnych miało stanowisko trzech największych państw członkowskich: 
Wielkiej Brytanii, Francji oraz Niemiec71. W szczególności rząd brytyjski 
oponował wobec jakichkolwiek hierarchicznych prerogatyw instytucji unij-
nych nad narodowymi. 

Państwa członkowskie nie chciały również powołania funduszu 
europejskiego mającego służyć dokapitalizowaniu bankrutujących banków 
lub udzielającego jednolitej w skali całej Unii gwarancji depozytów72. Z uwagi 
na rozbieżne interesy rządów dyskusja nad inicjatywą Komisji Europejskiej 
w sprawie wzmocnienia zarządzania kryzysowego w systemie finansowym 
została przełożona na czas po 2014 roku73. Nie powiodła się także inna 
propozycja Komisji związana z usprawnieniem procesu wydawania rozpo-
rządzeń wykonawczych KE dotyczących regulacji rynków finansowych74. 
Chodziło o zdjęcie kontroli ze strony Rady i Parlamentu Europejskiego nad 
aktami delegowanymi do uprawnień Komisji. Obie wspomniane instytucje 
nie zgodziły się na tak duże poszerzenie kompetencji KE. 

Unia Europejska podjęła pewne działania legislacyjne mające przeciwdzia-
łać możliwości wystąpienia ponownego kryzysu. Były one jednak nieliczne, 
jak również w bardzo niewielkim stopniu ograniczały liberalizację rynków 
finansowych. Dlatego niektórzy komentatorzy75 określają je bardziej jako 
„politykę gestów”, a nie realnych działań. Interesujące w tym kontekście jest 
torpedowanie przez państwa członkowskie niektórych inicjatyw podejmowa-
nych na forum Komitetu Bazylejskiego mających ograniczyć nadmierną skalę 
spekulacji i zwiększyć bezpieczeństwo systemu finansowego. Przykładowo 

71. Por. J. Buckley, D. Howarth, International Market: Gesture Politics? Explaining the EU’s Response to the 
Financial Crisis, ”Journal of Common Market Studies”, Annual Review 2010, vol. 48, p. 119-141. 

72. Z. Kudrna, 2012, p. 292; J. Buckley, D. Howarth, 2010, p. 127. 
73. Por. COM(2009) 561/4; SEC(2009) 1407; SEC(2009) 1389; Z. Kudrna, 2012, p. 295-296. 
74. N. Dorn, 2012, p. 206, 216. 
75. J. Buckley, D. Howarth, 2010, p. 138. 
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rządy europejskie były niechętne podwyższaniu wymogów kapitałowych dla 
banków oraz eliminowaniu tzw. kapitału hybrydowego w obliczaniu kapitałów 
własnych instytucji finansowych. Oponowały również przeciwko zakazowi 
lewarowania kapitału76 lub wprowadzenia zasady rozdzielającej instytucje 
prowadzące działalność inwestycyjną od klasycznej bankowości. Obawiały 
się, że doprowadzi to do podziału największych banków, a więc nadweręży 
narodowe „championy”. Największe państwa UE uznawały, że tego typu 
przepisy mogą obniżyć międzynarodową konkurencyjność europejskich insty-
tucji finansowych. Uważały również, że w sytuacji osłabienia tych instytucji 
w dobie kryzysu nie należy wprowadzać dodatkowych utrudnień, np. w postaci 
podniesienia rezerw kapitałowych. Ponadto, mogłoby to utrudnić działalność 
kredytową banków niezbędną do ożywienia realnej gospodarki77. 

Przykład ten pokazuje, jak duże znaczenie dla największych państw eu-
ropejskich miała w dalszym ciągu ochrona interesów ich krajowych sektorów 
finansowych. Były one nadal traktowane jako ważny zasób geoekonomiczny 
oraz instrument polityki gospodarczej i zagranicznej (zwłaszcza prowadzonej 
na arenie europejskiej). Przykład ten dowodzi również silnego i niezwykle 
skutecznego wpływu lobby finansowego na władze narodowe w Europie. 

Także regulacje podejmowane w UE w niewielkim stopniu ograniczały 
rynki finansowe. Jedną z nielicznych inicjatyw w tym względzie miała być 
dyrektywa o menadżerach alternatywnych funduszy inwestycyjnych (2010). 
W założeniach miała ona służyć zwiększeniu kontroli i restrykcji wobec funk-
cjonowania funduszy alternatywnych w UE (przede wszystkim tzw. hedge 
funds). Prace nad tą regulacją pokazały, że po kryzysie z roku 2008 wystę-
powały w Europie te same linie podziałów między państwami co wcześniej. 
Francja (i początkowo również Niemcy) dążyły do wprowadzenia bardziej 
restrykcyjnej regulacji unijnej. Wielka Brytania i państwa skandynawskie 
były temu przeciwne. Zostały silnie wsparte przez administrację USA, która 
obawiała się, że zaszkodzi to amerykańskim inwestorom. 

W rezultacie rządy koalicji liberalnej – przy finalnej aprobacie ze strony 
Niemiec – zablokowały większość początkowych propozycji mających ogra-

76. Lewarowanie to wykorzystanie mechanizmu dźwigni finansowej podczas inwestowania w instru-
menty finansowe. Polega na podwyższaniu zdolności inwestycyjnych w oparciu o zaciągnięte kre-
dyty. Dzięki temu otwiera możliwości generowania dużo większych zysków przy znacznie wyż-
szym ryzyku. 

77. J. Buckley, D. Howarth, 2010, p. 135-136. 
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niczyć działalność alternatywnych funduszy inwestycyjnych w UE. Przyjęto 
natomiast rozwiązania praktykowane w Wielkiej Brytanii i USA78. Zastopowa-
no przepisy mogące poprawić bezpieczeństwo i wykluczyć nadmierną speku-
lację. Chodzi m.in. o propozycję zmniejszenia poziomu lewarowania kapitału 
inwestycyjnego lub wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń kapitałowych 
dla tego typu operacji. Ostateczna wersja dyrektywy zamiast ograniczania 
faktycznie ułatwiała omawianym funduszom inwestowanie w Europie. Wpro-
wadziła bowiem „europejską licencję” („paszport UE”) dla tych instytucji, 
pozwalającą na działalność na terenie całej UE. Utrudniła wprowadzanie 
ewentualnych barier inwestycyjnych w prawie krajowym79. Otwierała również 
możliwości inwestowania dla funduszy pochodzących spoza UE80. 

Pozostałe inicjatywy legislacyjne UE podjęte w omawianym okresie 
miały równie niewielkie znaczenie dla zmniejszenia liberalizacji rynków 
finansowych w UE. Dotyczy to m.in. regulacji w zakresie rajów podatko-
wych i wymogów dotyczących agencji ratingu kredytowego. Komentatorzy 
podkreślają81, że były to regulacje mające głównie znaczenie symboliczne 
i wizerunkowe. Chodziło o zademonstrowanie przed wyborcami aktywności 
władz publicznych na rzecz ograniczenia nadmiernej swobody rynków fi-
nansowych. Kryzys zmienił bowiem postrzeganie sektora finansowego przez 
dużą część społeczeństw UE82. Osłabił również idee liberalne upowszech-
niane w mediach, które miały legitymizować wsparcie publiczne dla tego 
sektora83. Zmieniła się więc także retoryka części klasy politycznej, jednak 
nie doprowadziła ona do większych zmian do wcześniej obowiązującej prak-
tyki. W obliczu kryzysu finansowego i groźby rozpadu strefy euro decydenci 
europejscy stanęli wobec dwóch podstawowych wyzwań: regulacji rynków 
finansowych oraz zmiany dotychczasowego paradygmatu ekonomicznego 
będącego również podstawą rozwoju integracji europejskiej. Niestety, póki 
co nie sprostali tym zadaniom. 

Kryzys sprzyjał natomiast odrodzeniu nacjonalizmów i tendencji do od-
zyskania sterowności nad krajowymi sektorami finansowymi. Brak odpo-

78. J. Buckley, D. Howarth, 2011, p. 139-140. 
79. J. Buckley, D. Howarth, 2011, p. 130. 
80. L. Quaglia, The ‘Old’ and ‘New’ Political Economy of Hedge Fund Regulation In the European Union, 

“West European Politics” 2011, vol. 34, no 4, p. 665-682. 
81. M. Moschella, 2011, p. 106; L. Quaglia, 2011, p. 675; N. Dorn, 2012. 
82. L. Quaglia, The ‘Old’ and ‘New’…, 2011, p. 676. 
83. G. Morgan, 2012, p. 383-385. 
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wiednich instrumentów kryzysowych na szczeblu europejskim powodował, 
że w obliczu bankructwa banków musiała być uruchomiona pomoc ze strony 
budżetów narodowych, tym bardziej że politycy byli poddani ogromnej 
presji czasu. Zmuszeni byli podejmować natychmiastowe decyzje, a nie 
wikłać się w skomplikowane negocjacje z partnerami w UE. Dość dobrze 
ilustruje to przykład ratowania banku Fortis, który był współwłasnością 
inwestorów z krajów Beneluxu. Zamiast wspólnych działań koordynowa-
nych przez instytucje europejskie, władze narodowe wybrały samodzielną 
akcję ratunkową prowadzoną oddzielnie w Holandii, Belgii i Luksemburgu. 
Polegała ona na dofinansowaniu oddziałów tego banku w poszczególnych 
krajach z budżetów narodowych, a więc wiązała się z faktycznym podziałem 
grupy i jej renacjonalizacją84. Nawet pożyczki oferowane przez fundusze 
europejskie na ratowanie banków były przekazywane za pośrednictwem 
rządów narodowych (np. w Irlandii). 

Innym przykładem omawianych tendencji było utrudnianie przez kra-
jowe nadzory odpływu kapitału za granicę, co było dość częstą praktyką 
poszczególnych grup finansowych w dobie kryzysu. Ponadto, państwa 
preferowały dokapitalizowanie banków z narodowych budżetów lub konso-
lidację z innymi krajowymi instytucjami finansowymi, zamiast zezwalania 
na przejmowanie tych aktywów przez zagraniczną konkurencję. Wszystko 
to pokazuje odrodzenie nacjonalizmu ekonomicznego w poszczególnych 
krajach. Sprzyjało to odbudowie wcześniejszych strategii geoekonomicznych 
mających na celu ochronę krajowych zasobów finansowych85. Skutkowało 
wzrostem rywalizacji między poszczególnymi państwami86. Pomoc finan-
sowa udzielana bankom wzmacniała pozycję władz państwowych wobec 
sektora finansowego. Było to związane zarówno z przejmowaniem przez 
państwo udziałów w poszczególnych instytucjach, jak również próbami 
wzmacniania krajowych nadzorów87. Pozwalało na częściowe odzyskanie 
sterowności władz publicznych nad sektorem finansowym i jego wykorzy-
stywanie do celów geoekonomicznych. Wiązało się także ze zmniejszeniem 
gotowości państw członkowskich do delegowania kolejnych kompetencji 
nadzorczych do instytucji unijnych88. 

84. Z. Kudrna, 2012, p. 288-289. 
85. L. Quaglia, The ‘Old’ and ‘New’…, 2011, p. 668-669, 674. 
86. E. Pozner, 2010, p. 117. 
87. J. Buckley, D. Howarth, 2010, p. 128. 
88. E. Pozner, 2010, p. 113. 
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Na zakończenie warto nadmienić, że nasilające się problemy strefy euro 
spowodowały większe zainteresowanie kontrolą nad rynkiem bankowym 
w Europie. Na szczycie UE i Eurolandu w czerwcu 2012 roku podjęto 
ogólne decyzje kierunkowe w tym zakresie. Przywódcy Eurolandu zapo-
wiedzieli scentralizowanie nadzoru nad sektorem bankowym w gestii EBC. 
Docelowo miałby to być nadzór nad bankami w całej UE89, ale można mieć 
wątpliwości, czy Wielka Brytania zgodzi się na takie rozwiązanie. Dlatego 
bardziej realistyczne są plany dotyczące takiej reformy jedynie dla krajów 
strefy euro (lub ewentualnie dla innych państw zgłaszających taką wolę). 
Niektóre rządy obawiają się, czy powierzenie takich kompetencji EBC nie 
wzmocni nadmiernie pozycji Niemiec w systemie nadzorczym. Z tych 
wszystkich powodów omawiana reforma jest niepewna i może napotkać 
poważne problemy polityczne. Ponadto, zapowiadane jest stworzenie od-
rębnego funduszu ratunkowego dla sektora bankowego oraz ochrona dla 
depozytów bankowych w całej UE. W przypadku państw strefy euro takie 
gwarancje oraz środki na ratowanie banków mogłyby być dofinansowane 
z funduszu ratunkowego strefy euro (Europejskiego Mechanizmu Stabilno-
ści). Przykład ten pokazuje, że państwa Eurolandu realistycznie przewidują 
powołanie ww. instrumentów przede wszystkim dla unii walutowej. Ponadto, 
problemem omawianych rozwiązań mogą być trudności dokapitalizowania 
banków w sytuacji systemowej zapaści tego sektora. Wybrane kraje Euro-
landu zadeklarowały również chęć wprowadzenia podatku od transakcji 
finansowych. Może to zmniejszyć skalę transgranicznych przepływów fi-
nansowych i zwiększyć środki publiczne przeznaczone na walkę z kryzysem. 
Mankamentem tego rozwiązania jest przede wszystkim to, że nie obejmie 
on wszystkich państw UE. 

Opisane plany działań choć idą w dobrym kierunku – mogą być trudne 
i długotrwałe w realizacji. Są one przewidywane przede wszystkim dla stre-
fy euro, co może przyspieszyć proces różnicowania integracji europejskiej 
na „Europę dwóch prędkości”. Mogą także okazać się niewystarczające 
w sytuacji dużej skali problemów występujących jednocześnie w państwach 
członkowskich oraz ich sektorach bankowych (a z takim zjawiskiem mamy 
do czynienia od początku kryzysu strefy euro). W sytuacji braku silnego 

89. Por. Towards a genuine Economic and Monetary Union. Report by President of the European Council 
Herman Van Rompuy, EUCO 120/12, Brussels, 26 June 2012, p. 4. 
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budżetu UE oraz niewystarczających funduszy ratunkowych w Eurolan-
dzie – problemem byłoby więc to, kto ma finansować dodatkowe koszty 
wychodzenia z kryzysu.

Podsumowanie

Kierunek rozwoju liberalizacji rynków finansowych w UE okazał się dys-
funkcjonalny i stwarzał ryzyka systemowe. Podstawowym wyzwaniem był 
niedostateczny nadzór nad tymi rynkami ze strony władz publicznych. Było 
to powiązane z rosnącymi wpływami politycznymi lobby finansowego (co 
jest określane mianem regulatory capture). Erozja sterowności nad sekto-
rem finansowym utrudniała realizację poszczególnych strategii geoekono-
micznych. Kontrola władz publicznych nad sektorem finansowym została 
tylko w niewielkim stopniu odzyskana po kryzysie z roku 2008. Innym 
problemem jest utrata spójności systemowej między postępami integracji 
monetarnej a kontrolą rynków finansowych w Europie. Zdaniem ekspertów90 
unia walutowa wymaga silniejszej regulacji przepływów finansowych, gdyż 
w przeciwnym wypadku narażona jest na niestabilność zagrażającą nawet 
przetrwaniu wspólnej waluty. 

Kolejnym kłopotem okazała się utrata autonomii władz publicznych 
w zakresie polityki fiskalnej. Jej przejawem jest „karanie” przez inwestorów 
tych rządów, które mają nadmiernie ekspansywną politykę fiskalną. W ten 
sposób liberalizacja finansowa ogranicza możliwości stymulowania przez 
rządy koniunktury gospodarczej oraz zmian strukturalnych w realnej go-
spodarce. Konsekwencją może być w niektórych państwach utrata przewag 
konkurencyjnych i słabnący eksport. Dlatego wsparcie władz dla rynków 
finansowych odbywało się w niektórych krajach europejskich kosztem możli-
wości stymulowania innych działów gospodarki oraz ograniczania socjalnych 
programów redystrybucyjnych państwa. Zbyt silne zorientowanie rządów 
na promocji narodowych sektorów finansowych i utożsamienie z interesami 

90. P. Krugman, Lessons of Massachusetts for EMU, in: F. Torres, F. Giavazzi (eds), Adjustment and 
Growth In the European Monetary Union, Cambridge University Press, Cambridge 1993, p. 241-269; 
D. Folkerts-Landau, P. Garber, The ECB: A Bank or a Monetary Policy Rule, in: M. Canzoneri, 
V. Grilli, P. Masson (eds), Establishing a Central Bank: Issues in Europe and Lessons from the US, Cam-
bridge University Press, Cambridge 1992, p. 86-110.
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świata finansów mogło ograniczyć możliwości dostarczania innych dóbr 
publicznych lub wspierania pozostałych interesów społecznych. Mogło 
odbić się niekorzystnie na stanie realnej gospodarki, spójności społecznej 
lub dobrobytu większości obywateli91. 

Kierunek liberalizacji rynków finansowych obrany w Europie nie służył 
także rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Nie udało się zatem 
w pełni wykorzystać tego instrumentu do realizacji celów geoekonomicznych 
związanych z podwyższeniem pozycji międzynarodowej UE. Decydenci 
europejscy zdecydowali bowiem o pełnej otwartości na kapitał zewnętrz-
ny, bez wprowadzania np. okresu przejściowego, w którym nastąpiłaby 
konsolidacja i wzmocnienie sektora finansowego w Europie. Warto jedynie 
zwrócić uwagę, że całkowicie odmienny sposób liberalizacji własnego sek-
tora finansowego przeprowadziły Chiny. Poczynając od lat 70. modernizują 
one własny system finansowy, w tym również wprowadzając szereg zasad 
wolnorynkowych. Jednocześnie na pewien okres całkowicie zamknęły swój 
rynek na zewnętrzną konkurencję. Później stopniowo otwierały możliwości 
inwestycyjne dla zagranicznych instytucji finansowych, jednak pod ścisłą 
kontrolą ze strony państwa i przy pozostawieniu dominującej pozycji kapi-
tałowej oraz własnościowej po stronie banków chińskich92. 

Podsumowując, można przedstawić kilka podstawowych przyczyn dys-
funkcji europejskiej ścieżki liberalizacji rynków finansowych. Jest to przede 
wszystkim związane z triumfem idei neoliberalnych w Europie, jak również 
ich ścisłym powiązaniem z pomyślnością integracji europejskiej. Paradok-
sem może wydać się to, że podstawą integracji europejskiej stały się idee 
upowszechniane przez Stany Zjednoczone Ameryki oraz Wielką Brytanię, 
a więc państwa zdystansowane wobec pogłębiania procesów integracyjnych 
na Starym Kontynencie. USA są nawet niekiedy stawiane w roli konkurenta 
geopolitycznego Europy. Inne koncepcje liberalizacji, jak choćby propago-
wane przez Francję i kładące nacisk na procesy reregulacyjne na szczeblu 
wspólnotowym – były systematycznie pomniejszane w dyskursie europejskim. 

91. Szerzej na ten temat: J. Eatwell, M. Milgate, The Fall and Rise of Keynesian Economics, Oxford Uni-
versity Press, Oxford–New York 2011, p. 111-147; D. Rodrik, One Economics, Many Recipes, Prince-
ton University Press 2007. 

92. Szerzej: Ch. Calomiris (ed.), China’s Financial Transition at a Crossroads, Columbia University Press, 
New York 2007, R. Hsueh, China’s Regulatory State. A New Strategy for Globalization, Cornell Univer-
sity Press, Ithaca–London 2011; J. Y. Lin, Demystifying the Chinese Economy, Cambridge University 
Press, Cambridge 2012. 
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Inną przyczyną dysfunkcji rynków finansowych w Europie jest nadmierne 
skupienie decydentów politycznych na interesach sektora finansowego przy 
niedostrzeganiu innych interesów społecznych i celów polityki gospodar-
czej. Było to związane z silnym wpływem lobby finansowego na władze 
publiczne. Nie bez znaczenia był również potężny wpływ Stanów Zjedno-
czonych Ameryki na kierunki liberalizacji rynków finansowych w Europie. 
Był on wywierany zarówno w sferze wzorców instytucjonalnych, koncepcji 
akademickich itp., jak również wpływów geopolitycznych. Negatywne zna-
czenie miały wreszcie rozbieżności instytucji kapitalistycznych i interesów 
między państwami członkowskimi. Dlatego przeważającą tendencją była 
rywalizacja geoekonomiczna, zamiast poszukiwania wspólnych interesów 
na szczeblu europejskim.
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Jak przemiany w światowym 
systemie finansowym wpływają 
na funkcjonowanie wspólnoty 

narodowej, aglomeracji miejskich 
oraz jednostek?

Wprowadzenie

Artykuł zawiera próbę odpowiedzi na dwa pytania: w jakim stopniu jed-
nostki są świadome powiązań pomiędzy megaprzestrzenią finansową a ich 
indywidualnymi biografiami? Jak przeobrażenia megaprzestrzeni finansowej 
wpływają na kraj, miasto i rodzinę oraz na biografie członków tych wspólnot? 
Doniosłość tych pytań ma swoje źródła w fakcie, że jesteśmy świadkami 
wyłaniania się globalnego systemu finansowego o niespotykanych wcześniej 
cechach. Przede wszystkim zniknęło wiele barier o regionalnym lub lokal-
nym charakterze, które wcześniej filtrowały wpływy szerszego otoczenia 
na codzienne życie jednostek i grup społecznych. Okazuje się, że procesy 
finansowe zachodzące w skali globu powodują istotne, natychmiastowe 
i widoczne „gołym okiem” zwroty w biografiach jednostek oraz zmiany 
ich najbliższego środowiska społecznego. Dotkliwie unaocznia to kryzys 
finansowy z lat 2007-2009 oraz zamieszanie finansowe w strefie euro w la-
tach 2010-2012.

Użyteczność metafory megaprzestrzeni finansowej 

W niniejszym artykule dla nazwania światowego systemu finansowego będę 
posługiwał się pojęciem megaprzestrzeni finansowej. Ma ono charakter 
metafory, która zobowiązuje do koncentrowania się na pewnych istotnych 
aspektach życia zbiorowego.
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Po pierwsze, pojęcie megaprzestrzeni finansowej uwrażliwia na zagad-
nienie środowiska społecznego, nazywanego coraz częściej przestrzenią 
międzyludzką. Przestrzenią międzyludzką są różnorodne relacje społeczne: 
kontakty, styczności, interakcje społeczne, stosunki społeczne i więzi społecz-
ne1. Jesteśmy uwikłani we wzajemne zależności. Z jednej strony wpływamy 
na innych, a z drugiej nasza codzienność kształtuje się pod wpływem relacji 
z innymi. Część tych relacji ma charakter osobisty, bezpośredni i wzajemny. 
Tak jest w przypadku członków rodzin. Ale jeżeli uwzględnimy szerszy kon-
tekst społeczny, to pojawia się coraz więcej kontaktów zapośredniczonych 
innymi ludźmi przy użyciu różnych instrumentów społecznych (na przykład 
pieniądza), a zarazem coraz liczniejsze są wpływy jednostronne, kosztem 
oddziaływań wzajemnych. Owa przewaga relacji nieosobistych oraz jedno-
stronnych (a więc nieodwzajemnionych) staje się już widoczna w stosunkach 
między mieszkańcami średnich i dużych miast, a zaczyna dominować we 
wspólnotach narodowych, a tym bardziej w społeczeństwie światowym.

Po drugie, przestrzeń finansowa jest istotnym fragmentem, czy też 
aspektem, przestrzeni międzyludzkiej. Jest siecią tych relacji międzyludz-
kich, dla których tworzywem są właśnie działania finansowe, podejmowane 
przez jednostki i grupy z bliższego i dalszego naszego otoczenia.

Po trzecie, światowy system finansowy nabiera cech megaprzestrzeni, 
w obrębie której najbliższe sąsiedztwo jest nam znane, a reszta pozostaje dla 
nas tajemnicą i jest przedmiotem eksploracji przez niewielu – podobnie jak 
w przypadku przestrzeni kosmicznej. Przestrzeń finansowa jest dostępna 
dla większości ludzi za pośrednictwem innych, którzy się w niej spraw-
nie (a zapewne sprawniej od nas) poruszają i są naszymi przewodnikami 
lub „woźnicami”. Są to maklerzy, brokerzy, doradcy finansowi, opiekuni 
klienta w bankach, eksperci (na przykład „gadające głowy” z popularnych 
programów telewizyjnych). Nawet nie za bardzo się orientujemy, o czym oni 
mówią. Ufamy im, a jeżeli nawet nie ufamy, to podejmujemy ryzyko finanso-
we, kierując się ich wskazówkami, gdyż jesteśmy przekonani, że potrzebna 
jest fachowa wiedza oraz odpowiednie umiejętności, aby się poruszać w tej 
przestrzeni. Potrzebne są również odpowiednie wehikuły oraz urządzenia: 
między innymi pieniądz oraz inne instrumenty finansowe, jak na przykład 
akcje, obligacje, instrumenty pochodne, karty płatnicze, rachunki bankowe, 

1. P. Sztompka, The Space of Everyday Life, The Judaica Foundation, Cracow 2009; K. Z. Sowa, Miasto 
– środowisko – mieszkanie, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1988.
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jednostki uczestnictwa w funduszach emerytalnych lub inwestycyjnych i wiele 
innych. W sumie więc większość z nas jest zdana na innych, a im dalej od 
rodziny, tym bardziej ten świat jest obcy. Wraz ze wzrostem odległości 
od naszej rodziny i naszego miasta rośnie również bezradność większości 
z nas. Wiemy, że jesteśmy przedmiotem oddziaływań płynących ze sfery 
mezo, makro i globalnej. I coraz mniej jesteśmy pewni naszej sprawczości 
– i to nie tylko, jeżeli idzie o owo najszersze otoczenie, ale również o nasze 
rodzinne sprawy, jeżeli próbujemy je załatwiać, poruszając się w szerszej 
przestrzeni, zwłaszcza megaprzestrzeni finansowej.

Dobrym przykładem takich ryzykownych wypraw w megaprzestrzeń 
są nasze próby poruszania się po rynkach walutowych, które ze swej istoty 
mają globalny charakter. Nie zawsze sobie nawet zdajemy z tego sprawę, 
że już prosta w sumie decyzja o zaciągnięciu kredytu denominowanego we 
franku lub euro jest taką wyprawą, że – jeżeli przyjąć nieco inną perspektywę 
– zaprosiliśmy świat do naszego gospodarstwa domowego, że otwarliśmy się 
na „promieniowanie” światowych finansów. Już od tego momentu decyzje po-
dejmowane przez światowych kreatorów rynku walutowego zaczynają wpływać 
na kondycję naszych gospodarstw domowych, podczas gdy sprawczość naszych 
rodzin, nasze pojedyncze działania finansowe niewiele znaczą dla światowych 
trendów dotyczących kursów walut. A w konsekwencji w niewielkim stopniu 
decydujemy o tym, czy nasze gospodarstwa przechwytują owoce pracy innych, 
czy też są drenowane z zasobów przez otoczenie finansowe w następstwie 
zmian kursów walutowych.

Ewolucja światowego systemu finansowego 

W ostatniej dekadzie XX wieku i pierwszej XXI wieku nastąpiła radykal-
na transformacja światowego systemu finansowego. Jeszcze w 1980 roku, 
a więc wtedy, gdy w Polsce rodziła się „Solidarność”, wartość światowych 
instrumentów finansowych, przede wszystkim pieniądza, wynosiła około 
120% światowego produktu krajowego brutto. Ponadto, skromne środki były 
zaangażowane w raczkujące wtedy instrumenty pochodne. Zrazu wartość 
instrumentów finansowych rosła nieznacznie szybciej, niż powiększały 
się zasoby sfery realnej. Przyspieszenie nastąpiło po rewolucji ustrojowej 
w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, stając się jednym ze znaków 
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firmowych globalizacji. Obecnie światowe aktywa finansowe, wliczając gwał-
townie powiększającą się wartość instrumentów pochodnych, kilkakrotnie 
przekraczają wartość światowego PKD.

Tak oto w krótkim czasie został wykreowany zupełnie nowy, niespotykany 
w historii, światowy system gospodarczy, który cechuje wielka nierównowaga 
pomiędzy sferą realną i sferą finansową. Dla nazwania tego procesu oraz jego 
efektów ekonomiści ukuli termin hipertrofii systemu finansowego.

Nieproporcjonalnie duży przyrost potencjału sfery finansowej w stosun-
ku do sfery realnej był możliwy w następstwie zastosowania kilku strategii 
kreowania instrumentów finansowych. Zaczęło się od ubankowienia spo-
łeczeństwa, którego wyrazem jest między innymi wzrost rachunków ban-
kowych i towarzyszący temu wzrost wkładów pierwotnych na rachunkach. 
W ten sposób banki komercyjne zaczęły powiększać bazę finansową, dzięki 
której mogły kreować pieniądz bezgotówkowy. Ten tryb kreacji pieniądza 
jeszcze nie przesądził o hipertrofii systemu finansowego, ale zwiększył apetyt 
banków na nowe źródła kapitału. Na początku XXI wieku na masową skalę 
został wdrożony przez instytucje finansowe zupełnie nowy tryb zwiększania 
podaży instrumentów finansowych. Banki uruchomiły wyrafinowane tech-
niki, nazwane sekurytyzacją, w celu zamiany nierynkowych instrumentów 
finansowych w instrumenty wystandaryzowane, którymi można handlować 
na rynku finansowym. Polegało to na tym, że pod zastaw wierzytelności 
emitowały pochodne papiery wartościowe (ABS – asset baked securities), po-
zyskując w ten sposób środki na kolejne przedsięwzięcia. Szczególnie wiele 
instrumentów pochodnych zostało wykreowanych na bazie kredytów hipo-
tecznych, a także innych aktywów, jak chociażby kredytów samochodowych, 
pożyczek studenckich oraz zadłużeniu klientów na kartach kredytowych. 
Na tym nie koniec. Owe pochodne stawały się instrumentem bazowym 
dla kreowania pochodnych kolejnego stopnia. Były to CDO (collateralized 
debt obligations), to jest pakiety obligacji, dla których bazowym instrumen-
tem są ABS, oraz CDS (credit default swaps), to jest transakcje swapowe 
zabezpieczające emitentów przed bankructwem (polisy ubezpieczeniowe 
dla kontraktów na wcześniej wykreowanych instrumentach pochodnych). 
Nie powstawały żadne nowe realne dobra, a jednak mnożyły się zasoby 
finansowe, które w każdym momencie mogły zostać użyte w celu zakupu 
tych dóbr. Do tego procederu dołączyły rządy, emitując obligacje skarbowe 
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w celu zaspokojenia swoich potrzeb. Również tutaj dług, a nie nowe dobra, 
stawał się przesłanką kreacji nowych instrumentów finansowych2. 

Kreowanie instrumentów finansowych przy wsparciu długu jako in-
strumentu bazowego jest – co warto podkreślić – nową cechą światowego 
sytemu gospodarczego. Wcześniej takim bazowym instrumentem bywały 
dobra ze sfery realnej oraz niekiedy złoto. Klasyczna ekonomia definiowała 
gospodarkę rynkową jako taki system, w ramach którego w jedną stronę 
płyną dobra realne (towary i usługi), a w drugą pieniądz i inne instru-
menty finansowe. W dłuższym okresie między obydwoma strumieniami 
zachodzi relacja odpowiedniości, która polega na tym, że ich wartość jest 
zbliżona i poruszają się ze zbliżoną prędkością. Teraz mamy wielokrotnie 
więcej instrumentów finansowych niż dóbr realnych. Przy tym te pierwsze 
przemieszczają się z jednej półkuli na drugą w nanosekundach dzięki pro-
cesowi digitalizacji, a dobra realne płyną, jak dotąd, z prędkością zależną 
od prędkości środków transportu.

Instrumenty finansowe w niewielkim stopniu służą obsłudze przepły-
wu towarów i usług w sferze realnej. Przy ich pomocy przede wszystkim 
zakupuje się i sprzedaje inne instrumenty finansowe. Nic więc dziwnego, że 
każdego dnia na rynku międzynarodowym wartość transakcji przekracza 
co najmniej trzystukrotnie wartość tych transakcji, które obsługują kupno 
i sprzedaż towarów i usług ze sfery realnej. Kupuje się i sprzedaje akcje, 
waluty, obligacje lub opcje, zawiera transakcje swapowe, gra na futures’ach, 
aby pomnożyć posiadane już zasoby wyrażone w tych i innych instrumen-
tach – z przekonaniem, że znajdą się ich kolejni nabywcy.

Tak wykreowany został światowy system finansowy, który jest elegancko 
charakteryzowany przy użyciu pojęcia „hipertrofia rynku finansowego”. 
W rzeczywistości posiada on wszystkie cechy światowej piramidy finansowej, 
która ujawnia swoje oblicze w momencie, gdy nie pojawią się kolejni amatorzy 
na owe instrumenty. Kończy się wtedy okres prosperity. Zaczyna się kryzys 
finansowy, który ma podstawowe źródło w owej wielkiej nierównowadze.

Światowy system finansowy brzemienny jest również w inne nierówno-
wagi. Po pierwsze, jest to bardzo wysokie zadłużenie finansów publicznych 

2. The Financial Crisis, Inquiry Report. Final Report of the National Commission on the Causes of the 
Financial and Economic Crisis in the United States, Financial Crisis Inquiry Commission, Public 
Affairs, New York 2011.
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większości krajów Wspólnoty Atlantyckiej na czele ze Stanami Zjednoczo-
nymi Ameryki Północnej, które znacznie przekracza wcześniej przyjmowane 
standardy ostrożnościowe. W dodatku jest to nie tylko dług wewnętrzny, 
lecz również znaczący dług zaciągnięty wobec innych krajów. Po drugie, 
jest to narastające zadłużenie gospodarstw domowych w krajach dotychcza-
sowego etosu protestanckiego. Po trzecie, wiele krajów azjatyckich, na czele 
z Chinami, buduje swoją przyszłość poprzez upowszechnianie kultury 
oszczędzania. Dotyczy to zarówno rządów, jak i gospodarstw domowych. 
Tylko nieliczne kraje Zachodu, zwłaszcza Niemcy, nadal oszczędzają. A więc 
owa nierównowaga pomiędzy oszczędzającymi i zadłużającymi się zacho-
dzi w płaszczyźnie międzynarodowej. Po czwarte, kolejna nierównowaga 
polega na zwiększaniu zasobów finansowych poprzez „bańki” finansowe 
oraz towarzyszące im euforie, które niewiele mają wspólnego z długofa-
lowym racjonalnym inwestowaniem, co grozi czymś więcej niż lokalnymi 
implozjami finansowymi. Ta sytuacja jest również brzemienna  w ryzyko 
zarażenia problemami finansowymi całych gospodarek w następstwie roz-
przestrzeniania się panik, przeszacowania aktywów oraz kolejnych ban-
kructw. I po piąte, jest to nierównowaga, która polega na tym, że finanse 
nabrały charakteru światowego, podczas gdy gospodarki realne nadal mają 
charakter krajowy. To rodzi wiele napięć, gdyż obydwie sfery są inaczej 
sterowane (sfera finansowa – globalnie, sfera realna – lokalnie). Uwolniony 
od kontroli rządów światowy rynek walutowy staje się łatwą płaszczyzną 
do przechwytywania zasobów finansowych poszczególnych gospodarek 
krajowych poprzez rynki walutowe w drodze kształtowania przez kreatorów 
rynku takich kursów walutowych, które są korzystne dla jednych gospodarek 
krajowych, a niekorzystne dla drugich.

Światowy kryzys finansowy 

Kryzys finansowy zaczął się w 2007 roku i trwał co najmniej dwa lata. Potem, 
w latach 2010-2011, jego echa ujawniły się w strefie euro.

Zaczął się od bankructw oraz trudności z wypłacalnością instytucji 
finansowych: banków, funduszy inwestycyjnych, instytucji ubezpieczenio-
wych i innych, które wcześniej zaangażowały się w inwestycje finansowe 
w instrumenty pochodne (ABS, CDO oraz CDS). Działo się tak między 
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innymi dlatego, że gospodarstwa domowe oraz firmy przestały płynnie 
regulować zadłużania kredytowe pod zastaw nieruchomości, samochodów 
i innych zabezpieczeń. Gwałtownie więc spadała jakość i wartość aktywów 
bankowych: przede wszystkim kredytów oraz instrumentów pochodnych 
wykreowanych pod zastaw tych właśnie kredytów. To z kolei prowadziło 
do implozji baniek finansowych: spadały ceny nieruchomości i innych in-
strumentów bazowych, następowały więc kolejne spadki wartości i jakości 
toksycznych aktywów.

Kryzys natychmiast ujawnił się w formie gwałtownego spadku wartości 
papierów wartościowych, będących przedmiotem notowań i transakcji gieł-
dowych. Doszło do gwałtownego przeszacowania w dół wartości notowanych 
na giełdach firm działających w sferze realnej oraz instytucji finansowych. 
Radykalnie spadła między innymi wartość jednostek uczestnictwa funduszy 
inwestycyjnych oraz funduszy emerytalnych. 

Kumulowały się kolejne czynniki. Spadało zaufanie do obrotu bezgotów-
kowego, zmniejszała się baza depozytowa stanowiąca podstawę do kreacji 
pieniądza bezgotówkowego, zwiększało zagrożenie utraty płynności przez 
banki. Instytucje finansowe, wliczając banki, traciły zaufanie do siebie na-
wzajem ze względu na już powstałe problemy z płynnością, i w konsekwencji 
potęgowały je dalej, gdyż przestawały nawzajem udzielać sobie pożyczek. 
Zamierał międzybankowy rynek pieniężny.

Niektóre kraje europejskie, między innymi Islandia, Portugalia, Irlandia 
i Grecja, zaczęły mieć problemy z obsługą zadłużenia publicznego. Spadała 
wartość już wyemitowanych przez nie obligacji. Kolejne emisje opiewały 
na coraz wyższe stopy procentowe. Z punktu widzenia nabywców tych 
papierów oznaczało to wzrost rentowności obligacji skarbowych i – co jest 
z tym związane – przyspieszony drenaż zasobów finansowych gospodarek 
tych krajów, a w konsekwencji wpadanie w spiralę zadłużenia.

W atmosferze narastającego niepokoju doszło do gwałtownych prze-
szacowań kursów walutowych, a w konsekwencji – do drenażu zasobów 
finansowych wielu krajów przez światowe instytucje finansowe zlokalizowane 
w kilku najzamożniejszych krajach. Ten los spotkał nawet waluty ufundowane 
na zdrowych gospodarkach realnych, jak na przykład Polskę. Niekiedy były 
to zamierzone ataki instytucji finansowych.

Kryzys w sferze finansowej narastał i coraz bardziej zagrażał sferze 
realnej. W zdecydowanej większości krajów o gospodarce rynkowej nastąpił 
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spadek PKD. Polska była jednym z nielicznych krajów, które w następnych 
latach corocznie odnotowywały wzrost PKD. Rosło bezrobocie, bankrutowały 
kolejne firmy działające w sferze realnej, wzrastało zadłużenie gospodarstw 
domowych, coraz więcej gospodarstw domowych traciło zdolność kredytową 
lub zdolność wywiązywania się ze spłat kredytów.

Ekonomiści przewidywali, że zbliża się moment, kiedy posiadacze 
instrumentów finansowych bardziej zdecydowanie „zaatakują” dobra ze 
sfery realnej, zamiast – jak dotychczas – kupować kolejne instrumenty fi-
nansowe, i zacznie się światowa hiperinflacja ze wszystkimi negatywnymi 
następstwami tego procesu. W sukurs systemowi finansowemu przyszły 
rządy, decydując się na wsparcie instytucji finansowych, między innymi 
poprzez udzielanie im tanich długoterminowych pożyczek, przejmując ich 
akcje, dokapitalizowując albo przy pomocy pieniądza, albo emitowanych 
papierów wartościowych. Celowały w tym względzie między innymi rządy 
Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji. Kryzys został zażegnany 
przy zdecydowanym udziale rządów.

Rządy i banki centralne zapobiegły eskalacji kryzysu. W gruncie rze-
czy dokonały tego przy pomocy narzędzi, których istota jest taka sama, 
co instrumentów pochodnych kreowanych przez komercyjne instytucje 
finansowe na bazie wierzytelności. I w jednym, i w drugim przypadku 
instrumentem bazowym do kreacji instrumentów finansowych jest dług, 
a nie nowo wytworzone dobra realne. W sumie więc nie zostało usunięte 
żadne z wcześniejszych strukturalnych zagrożeń. Przede wszystkim dotyczy 
to wielkiej nierównowagi pomiędzy sferą finansową i realną.

Ta wielka nierównowaga dała znać o sobie w Unii Europejskiej w la-
tach 2010-2012. Tym razem kłopoty finansowe objęły nie tylko instytucje 
finansowe, lecz również finanse publiczne kilku krajów członkowskich UE. 
Ujawnił się skumulowany efekt naruszania dyscypliny budżetowej przez nie-
które kraje, a także chaotycznego zaangażowania budżetów poszczególnych 
państw w zapobieganie kryzysowi. Pojawiło się ryzyko niewypłacalności, 
a nawet bankructwa kilku krajów oraz komercyjnych instytucji finansowych 
w nich funkcjonujących.

UE utworzyła fundusz pomocowy (Europejski Fundusz Stabilizacji 
Finansowej) dla wspierania zagrożonych krajowych gospodarek. Pod koniec 
2011 roku i na początku 2012 Europejski Bank Centralny zasilił w znaczne 
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sumy największe instytucje finansowe krajów UE, licząc na ich zaangażo-
wanie się w finansowanie długu publicznego Grecji i innych krajów. Rów-
nież instytucje finansowe zdecydowały się na częściową restrukturyzację 
wierzytelności wobec niektórych rządów. W efekcie, jak na razie, widmo 
kryzysu zostało zażegnane. Skutek jednak jest taki, że hipertrofia systemu 
finansowego – zarówno w skali UE, jak i świata – pogłębiła się. I instytucje 
finansowe, i rządy wykreowały nieproporcjonalnie dużą ilość pieniądza i in-
nych instrumentów finansowych w stosunku do zasobów w sferze realnej. 
To stwarza zupełnie niespotykane wcześniej zagrożenia dla podmiotów 
funkcjonujących w sferze realnej: dla jednostek, rodzin, społeczności tery-
torialnych oraz poszczególnych krajów.

Wyobraźnia socjologiczna i wyobraźnia finansowa 

C. Wright Mills zauważa, że warunkiem dobrostanu społecznego jest 
rozwijanie wyobraźni socjologicznej. „Wyobraźnia socjologiczna pozwala 
nam zrozumieć historię i biografię oraz relacje zachodzące między nimi 
w ramach społeczeństwa”3. Piotr Sztompka podkreśla, że:

a) wyobraźnia socjologiczna jest świadomością obustronnych relacji, 
a więc zależności jednostek od kontekstu społecznego i zarazem spraw-
czości jednostek,

b) wyobraźnia socjologiczna jest cechą jednostek i zbiorowości.
Socjologiczna wyobraźnia to „zdolność wiązania wszystkiego, co dzieje 

się w społeczeństwie” z warunkami makrostrukturalnymi oraz działaniami 
podmiotów indywidualnych i zbiorowych, które w efekcie kształtują świat 
społeczny4. Andrzej Koźmiński wprowadza pojęcie „wyobraźni ekonomicznej”. 
„Wyobraźnia ekonomiczna – pisze – to swoisty «software», który umożliwia 
przetwarzanie informacji stale dopływających z zewnątrz, czyli lepsze lub gor-
sze rozumienie otaczającego świata przez aktorów ekonomicznych, a tym 
samym warunkuje realizowane przez nich strategie i szanse powodzenia tych 
strategii. Z jednej strony stanowi ona swoistą receptę na sukces: dostarcza 
wskazówek, jak się zachować (zarówno na poziomie jednostkowym, jak i zbio-

3. Ibidem, s. 53
4. P. Sztompka, Socjologia: analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002, s. 39. 
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rowym), a z drugiej, w przypadku niepowodzeń, służy rozładowaniu dysonansu 
poznawczego i dostarcza różnego rodzaju usprawiedliwień i wymówek”5. 

W tym kontekście pojawia się pytanie, w jakim stopniu ludzie są świado-
mi powiązań pomiędzy megaprzestrzenią finansową a ich indywidualnymi 
biografiami oraz losami wspólnot, do których należą, a więc między innymi 
rodzin, społeczności lokalnych i narodów. 

Tutaj trzeba stwierdzić, że zarówno w skali Polski, jak i świata wyraźnie 
wzrósł poziom wyobraźni ekonomicznej. Co więcej – jest to jeden z efektów 
światowego kryzysu finansowego oraz zamieszania gospodarczego w UE. 
Ludzie uświadomili sobie, że to, co się dzieje w sferze finansów, dotyka 
lub może dotknąć ich, ich bliskich, sąsiadów, a także ich kraje. 

Przy tym coraz większy jest pesymizm dotyczący ocen wpływu brze-
miennego w wielkie nierównowagi zglobalizowanego systemu finansowego 
na biografie jednostek oraz ich rodzin. Po raz pierwszy od wielu pokoleń 
większość ludzi, i to w skali świata, nie wierzy, że ich dzieciom będzie 
lepiej niż im. Wynika to ze świeżo opublikowanych badań World Econo-
mic Forum. Również badania CBOS wskazują na niepokoje drążące Pola-
ków w tym względzie. „Zdecydowana większość respondentów [Polaków 
– W. G.] (87%) boi się, że kryzys może mieć negatywne konsekwencje dla 
naszego kraju, niewiele mniejsza grupa (81%) wyraża obawy o sytuację 
swoją i rodziny”6. 

Wzrostowi wyobraźni ekonomicznej nie towarzyszy jednak, jak się 
wydaje, podobny wzrost wyobraźni socjologicznej, a więc zdolności szer-
szego postrzegania swoich działań na tle przemian makrostrukturalnych. 
Ewidentny wzrost „finansowego IQ” najczęściej sprowadza się do kompe-
tencji cywilizacyjnych, dotyczących codziennego radzenia sobie ze spra-
wami finansowymi. Zdecydowana większość ludzi uwzględnia w swoich 
działaniach wąskie spektrum przesłanek i ewentualnych skutków. Toteż 
jednostkowe działania finansowe kumulują się w formie jednoimiennych 
zachowań masowych w ramach modnych trendów. Nawet znaczący uczestnicy 
rynków finansowych i wielcy gracze nadal przedkładają analizę techniczną 

5. A. K. Koźmiński, K. Zagórski, Polska kultura ekonomicznego sukcesu, w: K. Frysztacki, P. Sztompka 
(red.), Polska początku XXI wieku: przemiany kulturowe i cywilizacyjne, Polska Akademia Nauk, Ko-
mitet Socjologii, Warszawa 2012, s. 70.

6. Czy Polacy boją się kryzysu?, CBOS – Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, styczeń 2012, 
http://www.cbos.pl
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nad fundamentalną, bez skrupułów wzmacniając masowe trendy: euforie 
i paniki, fobie. Nadmuchują bańki finansowe lub przyspieszają implozje 
rozdmuchanych nadmiernie branż i sektorów. Nadal w takich sytuacjach 
brak jest „pierwszego bohatera”, który przynajmniej podjąłby próbę mity-
gowania większości. Niechęć do odpowiedzialności za bieg spraw jest dość 
powszechną praktyką – jak gdyby uczestnicy rynków finansowych nie zdawali 
sobie sprawy z tego, że skutki owego owczego pędu mogą dotknąć krajów, 
które zamieszkują, sąsiadów, bliskich, a może nawet rodzin i ich samych. 
Ostatni kryzys niewiele zmienił w obszarze więzi moralnych, a jeżeli nawet, 
to pogłębił chciwość, egoizm oraz gotowość do przerzucania negatywnych 
następstw własnych działań na inne jednostki lub zbiorowości.

Przy okazji kryzysu doszło do bankructwa idei homo oeconomicus, a więc 
przekonania, że ludzie zachowują się racjonalnie. Okazuje się, że działania 
finansowe – i to nie tylko mas, lecz również wielu przedstawicieli elit spo-
łecznych – nacechowane są emocjami lub nawykami. Decyzje finansowe 
podejmowane przez zdecydowaną większość społeczeństwa częściej są 
następstwem perswazji oraz udzielających się nastrojów, niż racjonalnej 
optymalizacji posiadanych informacji.

Następstwa ewolucji światowego systemu finansowego

Wielka nierównowaga pomiędzy sferą realną i finansową sprawia, że świa-
towa gospodarka staje się ewidentnie podatna na kryzysy. Na razie świat 
doświadczył pierwszych zwiastunów kryzysu finansowego. Dzięki różnym 
przedsięwzięciom udało się zapobiec eskalacji kryzysu finansowego oraz jego 
przeniesienia się na sferę realną. Szczęśliwie nie doszło do katastrofy go-
spodarczej. Ale takie zagrożenie strukturalne istnieje.

Nie zamierzam w dalszej części tekstu rozważać kontynuacji takiego 
dramatycznego scenariusza, chociaż chciałbym podkreślić, że jest on moż-
liwy. Nawiasem mówiąc, jednostki i zbiorowości są świadome tej groźby, co 
znajduje odzwierciedlenie w ich działaniach. Dotyczy to bogatych i biednych, 
mieszkańców krajów wysoko rozwiniętych i krajów transformujących się, 
osób funkcjonujących w sferze realnej oraz osób funkcjonujących w sferze 
finansowej. Upowszechniona świadomość tego zagrożenia buduje klimat 
braku zaufania do światowego systemu finansowego:
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a) do jego instrumentów: akcji, obligacji, instrumentów pochodnych, 
pieniądza oraz niektórych walut,

b) do instytucji finansowych, wliczając banki,
c) do przedstawicieli rządów,
d) do agentów finansowych,
e) do wszystkich uczestników życia zbiorowego.
Częściowa utrata zaufania przynosi wyjątkowo destrukcyjny efekt spo-

łeczny, gdyż narusza tkankę więzi moralnej – tak istotnej dla życia zbio-
rowego oraz sensownego wpisywania poszczególnych jednostek w rożne 
zbiorowości społeczne. Efekty ekonomiczne są niemniej dotkliwe. Między 
innymi mnożą się koszty transakcji gospodarczych, a w konsekwencji ulega 
osłabieniu światowy potencjał gospodarczy. Instruktywnym przykładem 
może być osłabnięcie zaufania do wyrafinowanych instrumentów finansowych 
oraz do pieniądza, a w szczególności do pieniądza bezgotówkowego7.

Chciałbym skupić się na codzienności jednostek, rodzin, wspólnot lo-
kalnych i krajów – właśnie z perspektywy już zaistniałych procesów. Mam 
tu na myśli przerwany szczęśliwie światowy kryzys finansowy oraz jego 
europejskie echa. Spróbuję zastanowić się nad tym, co to już oznacza dla 
uczestników życia zbiorowego oraz co może oznaczać w bliższej i dalszej 
przyszłości przy założeniu, że nic poważniejszego się nie zdarzy, a po prostu 
trzeba będzie „skonsumować” wszystkie obecne konsekwencje podjętych 
działań zaradczych.

Po pierwsze, jak to już zasygnalizowałem, nastąpiło bankructwo idei homo 
oeconomicus. W całej krasie objawił się natomiast światu homo dominatus – czło-
wiek uwikłany w różnorodne relacje z innymi ludźmi, a przede wszystkim 
człowiek dążący do dominacji nad innymi. Ten rys kulturowy uczestników 
rynków finansowych staje się powszechny. Wystarczy sięgnąć do przykładów 
z książek Josepha E. Stiglitza, Noami Klein lub Roberta T. Kiyosaki, aby 
znaleźć liczne ilustracje8. Kryzys finansowy z jednej strony przejawia się 

7. W. Gumuła, Społeczeństwo polskie, społeczeństwo gotówkowe, w: K. Frysztacki, P. Sztompka (red.), 
Polska początku XXI wieku: przemiany kulturowe i cywilizacyjne, Polska Akademia Nauk, Komitet 
Socjologii, Warszawa 2012.

8. J. E. Stiglitz, Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005; N. Klein, Doktryna szoku: 
jak współczesny kapitalizm wykorzystuje klęski żywiołowe i kryzysy społeczne, Warszawskie Wydawnic-
two Literackie MUZA SA., Warszawa 2008; R. T. Kyosaki, Spisek bogatych: osiem zasad rządzących 
pieniędzmi, Instytut Praktycznej Edukacji, Osielsko 2010.
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w ubożeniu niektórych warstw społecznych, a drugiej strony w bogaceniu 
się elit gospodarczych. Pogłębia się polaryzacja społeczeństwa. 

Po drugie, utrwalają się podziały na tych, którzy oszczędzają, i na tych, 
którzy się zadłużają. Przy tym rośnie w świecie i w Polsce liczba osób za-
dłużających się.

Po trzecie, wiele oszczędzających rodzin raczej nie może się spodzie-
wać, że dzięki swojej zapobiegliwości zgromadzą zasoby, które pozwolą 
na odpowiednie wyposażenie dzieci na drogę w dorosłość oraz zapewnią 
dostatnią starość rodzicom. Środki zgromadzone na lokatach bankowych 
są zagrożone inflacją ze względu na hipertrofię światowego systemu finan-
sowego oraz zadłużenie licznych państw. Kiedyś trzeba to będzie spłacić, 
co będzie trudnie, jeżeli gospodarka realna nie nadąży z wytwarzaniem 
dodatkowych dóbr i usług. Inflacja jest swoistym cichym podatkiem na rzecz 
państwa oraz instytucji finansowych. Gdy nadchodzi, bogacą się elity fi-
nansowe i ci wszyscy, którzy zdążą wykorzystać w nadmiarze wykreowane 
już zasoby finansowe, przede wszystkim cudze środki, zanim one osłabią 
wcześniej funkcjonującą w obiegu pulę pieniądza. Na inflacji zyskują ci, 
którzy wcześniej użyli pieniądza. Natomiast pozostali bezradnie obserwują, 
jak ich lokaty oraz fundusze emerytalne tracą na wartości. Siła nabywcza 
zgromadzonych oszczędności może zmniejszyć się również w następstwie 
baniek cenowych. Wskutek wymienionych procesów trudno będzie odłożyć 
rodzinom odpowiednie zasoby na cele związane z przyszłą konsumpcją, 
chyba że zaczną szczęśliwie inwestować. A to jest obarczone licznymi 
ryzykami, które są znacznie większe w przypadku małych inwestorów niż 
dużych kreatorów rynków finansowych.

Po czwarte, z kolei ci, którzy się zadłużają, tracą wolność finansową, 
ograniczając sobie pole wyborów życiowych. Uzależniają się od pracodawców, 
miejsca zamieszkania, innych ludzi. Brak wolności finansowej może być 
niemniej dotkliwy dla poszczególnych osób oraz rodzin, niż brak wolności 
politycznej, którego niedawno doświadczali mieszkańcy krajów Europy 
Środkowej i Wschodniej.

Po piąte, w przypadku rodzin kryzys może, co brzmi jak paradoks, 
przynieść wzmocnienie więzi międzypokoleniowych oraz więzi między 
małżonkami. Niepewne przyszłe emerytury rodzą „efekt odwrócenia”, pole-
gający na pielęgnowaniu właśnie więzi międzypokoleniowych. Skoro maleje 
zaufanie do systemu emerytalnego, ostoją dla ludzi wiekowych na nowo 
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staje się rodzina. Z kolei wieloletnie zadłużenie gospodarstw domowych, 
poza wymienionymi wcześniej ryzykami, jest czynnikiem utrudniającym 
zrywanie więzi rodzinnych między małżonkami. Tak oto hipertrofia świa-
towego systemu finansowego aktywizuje nowe strategie, które rewitalizują 
tradycyjne wspólnoty, w wśród ich rodzinę.

Po szóste, uwidaczniają się dwa zupełnie odmienne typy adaptacji w przy-
padku rodzin niezamożnych oraz rodzin zamożnych do niepewnej sytuacji 
finansowej, na co zwraca uwagę słynny i bezczelnie szczery doradca ludzi 
bogatych9. Typowe działania finansowe mas są następujące:

a) zdobądź wykształcenie ogólne i zawodowe,
b) ciężko pracuj, nie miej czasu na poznawanie finansów,
c) oszczędzaj na przyszłą konsumpcję, a wtedy inni uczestnicy systemu 

finansowego przechwycą znaczną część twoich środków, lub zadłużaj się 
na bieżącą konsumpcję, a zostaniesz niewolnikiem finansowym,

d) twój dom jest twoją największą inwestycją, zadłuż się więc na jego 
zakup na początku swojej drogi życiowej,

e) idź na ubogą emeryturę, wcześniej przekazawszy nadwyrężone przez 
system finansowy oszczędności swoim dzieciom.

Natomiast typowe zachowania elit finansowych są zupełnie inne:
a) najważniejsza jest edukacja finansowa, nabywanie umiejętności spo-

łecznych, polegających na wywieraniu wpływu na innych, oraz pielęgnowanie 
kontaktów z tymi, którzy mogą ci pomóc,

b) skoncentruj się na zarabianiu pieniędzy, a nie na ciężkiej pracy,
c) pracuj u innych tylko po to, aby nauczyć się prowadzenia biznesu, 

sprzedaży i umiejętności społecznych, następnie porzuć pracę najemną,
d) możesz zarabiać pieniądze, nie mając pieniędzy, dlatego korzystaj 

z cudzych pieniędzy, tak jak to czynią rządy i instytucje finansowe,
e) twój dom to aktywa niepracujące, zadbaj więc o jego zakup wtedy, gdy 

będziesz miał dużo pieniędzy, a na starcie skoncentruj się na inwestowaniu 
pożyczonych lub własnych zasobów finansowych,

j) skoro twój rząd zadłuża się i podnosi podatki, wykorzystaj system 
podatkowy tak, aby ich nie płacić, przede wszystkim nie bądź więc pracow-
nikiem najemnym,

k) skoro twój rząd zadłuża się, co czyni prawdopodobnym nadejście 

9. Ibidem.
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wysokiej inflacji, wykorzystaj w celach inwestycyjnych swoje i cudze pie-
niądze, zanim stracą wartość,

l) zapewnij sobie dostatnią starość, wprzęgając innych i ich oszczędności 
w zaspokajanie twoich potrzeb.

Po siódme, kryzys finansowy przynosi różnorodne efekty dla społeczno-
ści lokalnych, a w tym – dla miast. W pewnych sytuacjach, jak to na przykład 
dzieje się w Stanach Zjednoczonych, owocuje spadkiem migracji i w ogóle 
mobilności przestrzennej10. W przypadku polskich miast raczej owocu-
je migracjami krajowymi i zagranicznymi ze wszystkimi pozytywnymi 
oraz negatywnymi skutkami tego procesu. Wielka nierównowaga świato-
wego systemu finansowego rodzi również intensywne reakcje społeczne. 
W 2011 roku przyjęły one formę spektakularnych ruchów społecznych. 
Szczególnie mocno znaczył swoją obecność „ruch oburzonych”. Współcze-
śnie typowymi miejscami rozwoju ruchów społecznych są przede wszystkim 
średnie i duże miasta. To miasta stają się więc areną zachowań zbiorowych, 
rodzących się na gruncie różnych dyskomfortów towarzyszących hipertrofii 
globalnego systemu finansowego oraz kryzysu. Ruchy społeczne angażują 
więc uwagę władz municypalnych oraz rodzin zamieszkujących miasta, 
gdyż podejmują sprawy nurtujące ich mieszkańców. 

Po ósme, pojawiło się wiele zasadniczo odmiennych scenariuszy wpisy-
wania się poszczególnych krajów oraz ich gospodarek krajowych w megaprze-
strzeń finansową z towarzyszącymi jej turbulencjami. Doszło przede wszyst-
kim do nowej polaryzacji świata na kraje oszczędzające i kraje zadłużające się. 
Warto przy tym wspomnieć, że zazwyczaj za wiedzą krajów–pożyczkodawców 
dochodziło do nadmiernego zadłużania się krajów–dłużników. Te pierwsze 
szły na swoisty hazard moralny, z zamysłem doraźnego czerpania korzyści, 
mimo że potęgowały potencjał kryzysowy u swoich dłużników. Klasycznym 
przykładem są relacje pomiędzy Niemcami oraz Grecją. Chciałoby się skwi-
tować ów wieloletni związek słowami: „Do tanga trzeba dwojga”.

Szczególny z punktu widzenia długu publicznego jest status Stanów 
Zjednoczonych, które z jednej strony są największym dłużnikiem świata, 
a z drugiej nie mają problemów z wywiązywaniem się z płatności, gdyż 
dysponują walutą o światowym charakterze. To im pozwala eksternalizować 

10. The Financial Crisis, Inquiry Report, Final Report of the National Commission on the Causes of the 
Financial and Economic Crisis in the United States, Financial Crisis Inquiry Commission, Public 
Affairs, New York 2011, p. 408-410.
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część kosztów. Inne kraje o dużym długu publicznym są w znacznie trud-
niejszej sytuacji. Niektóre z nich są na skraju bankructwa. Obsługa zadłu-
żenia drenuje ich zasoby. Niemniej jednak kraje–wierzyciele oraz instytucje 
finansowe, które zaangażowały się w pożyczanie krajom przeżywającym 
trudności, nie mogą przekroczyć pewnych granic w czerpaniu z tego tytułu 
korzyści, gdyż ewentualne bankructwa mogą zagrozić stabilności świato-
wego systemu finansowego. Aż się prosi, żeby zacytować tutaj powiedzenie 
„Złapał Kozak Tatarzyna…”.

Inna zasadnicza odmienność pomiędzy krajami polega na tym, o czym 
już wcześniej wspominałem, że brzemienny w nierównowagi światowy 
system finansowy sprzyja drenażowi zasobów tych krajowych gospodarek, 
których skala nie jest zbyt duża, poprzez manipulowanie kursami walu-
towymi przez duże światowe instytucje walutowe. Dotyka to nawet kraje 
o walutach ufundowanych na zdrowych fundamentach gospodarczych, jak 
na przykład Polskę.

I wreszcie na końcu chciałbym podzielić się kilkoma uwagami na temat 
zamieszania finansowego w UE oraz jego ewentualnych następstw dla Polski. 
Z ostatnich badań CBOS wynika, że poparcie dla członkostwa Polski w UE 
od lat jest wysokie (obecnie 81%). Większość Polaków jest zaniepokojona 
przyszłością UE, ale nie przewidują jej rozpadu. Za podpisaniem traktatu 
fiskalnego jest 42% respondentów, przeciw podpisaniu 35%, natomiast 
23% nie ma zdania w tej sprawie11. Na dzisiaj gospodarka polska cechuje 
się wysoką odpornością zarówno na negatywne efekty różnych nierówno-
wag w światowym systemie finansowym, jak i na zamieszanie w finansach 
strefy euro. Jako socjolog specjalizujący się w badaniu finansów oraz jako 
obywatel życzę krajom strefy euro uporania się z problemami finansowymi 
w dobrze rozumianym interesie UE oraz Polski. To ostatnie zdanie proszę 
traktować jako swoiste wyznanie wiary w potencjał finansowy i społeczny 
Unii Europejskiej.

11. Polacy o pakcie fiskalnym i pogłębieniu integracji w Unii Europejskiej, CBOS – Centrum Badania Opinii 
Społecznej, Warszawa, luty 2012, http://www.cbos.pl.



Zasoby i kompetencje 
rozwojowe Polski

Część III





143

dr Jan Olbrycht
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Efektywność funkcjonowania Polski 
w systemie Unii Europejskiej

Propozycja złożona mi, bym wypowiedział się na temat tego, czy Polska 
jako kraj członkowski jest skuteczna w swych działaniach europejskich jest 
dla mnie dowodem, że dla organizatorów Konferencji istotne jest spojrzenie 
z perspektywy Parlamentu Europejskiego, co musi cieszyć posła do tegoż 
Parlamentu.

W istocie, praca w Parlamencie Europejskim stwarza możliwość nie 
tylko obserwowania bezpośredniej aktywności państw członkowskich po-
przez ich przedstawicieli w Radzie UE, ale również aktywne włączanie się 
w te procesy legislacyjne, które dotykają w konsekwencji ich wprowadzenia 
określonych interesów narodowych.

Pomimo funkcjonującego w opinii publicznej obrazu Parlamentu Euro-
pejskiego jako dobrze opłacanej „izby refleksji europejskiej”, wszyscy, którzy 
rzeczywiście angażują się w prace parlamentarne wiedzą, że faktyczne możli-
wości wpływu na proces legislacyjny, a zatem również na realizację interesów 
nie tylko wspólnych, europejskich, ale i narodowych są bardzo duże.

Spróbujmy spojrzeć na uwarunkowania efektywności państwa człon-
kowskiego w systemie UE.

Sposób traktowania problematyki europejskiej w krajowym syste-1. 
mie politycznym i krajowych systemach decyzyjnych

Jest niezwykle ważne, czy funkcjonujące partie polityczne traktują 
problem relacji kraj członkowski–UE jako ważny dla kraju. I nie chodzi mi 
tutaj o ich stosunek do samego procesu integracji, ale w ogóle przykładanie 
wagi do problematyki europejskiej.

W tym zakresie należy przyjrzeć się sposobowi funkcjonowania tychże 
partii w kraju i poza jego granicami.
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Jest bardzo istotne, czy partie są aktywne w strukturach europejskich 
„rodzin politycznych” – czy mają swych przedstawicieli we władzach tych 
struktur, czy mają wpływ na decyzje w tych strukturach podejmowane. Czy 
dbają o właściwie przygotowane kadry pracowników, ekspertów, doradców, 
czy rozwijają swoje własne ośrodki analityczne, think-tanki współpracujące 
z analogicznymi strukturami w „bratnich” partiach politycznych? Czy nie 
jest tak, że działalność międzynarodowa, europejska partii jest traktowana 
jako coś z pogranicza niekoniecznego luksusu?

Czy partie polityczne dbają o właściwe mechanizmy rekrutacyjne, które 
pozwalają na stopniowe wyłanianie dobrze przygotowanych i wykształ-
conych polityków stanowiących potencjalną grupę „krajowych polityków 
europejskich”?

W slangu politycznym mówi się o „długiej” bądź „krótkiej ławce euro-
pejskiej”, którą dysponuje każda poważna, bądź uważająca się za poważną 
partia. To właśnie posiadanie silnej „drużyny europejskiej” i jej usytuowa-
nie w strukturach partii wpływa w sposób nieunikniony np. na wizerunek 
Parlamentu Europejskiego. 

Część partii traktuje go jako prawdziwy teren realizacji celów poli-
tycznych i pole działania na rzecz takiej legislacji, która będzie sprzyjała 
rozwojowi kraju, a inne traktują go jako czasowy azyl bądź miejsce poli-
tycznego „zesłania”. Nie można wykluczyć, że niektórzy mogą traktować 
mandat posła jako rodzaj „premii” za dotychczasowe działania, co może 
przynosić indywidualne korzyści, a w swej istocie nie różni się niczym od 
usuwania ze sceny krajowej. To, w istocie marginalne zjawisko, dotyczy 
różnych państw – dla środowisk politycznych jest czytelne, a dla opinii 
publicznej negatywnie atrakcyjne.

Partie polityczne, które poważnie traktują sprawy europejskie doskonale 
zdają sobie sprawę z tego, że przejęcie władzy w poszczególnych państwach 
jest rezultatem wyborów i wynikiem zaufania, jakim obywatele obdarzyli 
wygrywające partie polityczne, a więc w konsekwencji również określony 
kierunek działania.

 Program działania, priorytety, cele są w większym bądź mniejszym 
stopniu podzielane z innymi partiami z tej samej rodziny politycznej na tere-
nie Europy. Tak więc europejskie rodziny polityczne pośrednio mają wpływ 
na kierowanie państwami członkowskimi, bo ich partie członkowskie bądź 
kierują państwami członkowskimi, bądź są w kraju w opozycji. 
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Te, które rządzą są reprezentowane w Radzie Europejskiej oraz w Radzie 
Unii, decydują, kogo zaproponują na stanowisko komisarza, a wszystkie (rów-
nież opozycyjne) mają swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim.

Trudno się dziwić, że ważnym spotkaniom szefów państw towarzyszą 
spotkania (a właściwie narady) przedstawicieli rodzin politycznych, a więc 
partii „ich” europejskich władz, premierów, bądź prezydentów z tej samej 
grupy partii, a także władz właściwych frakcji w Parlamencie Europejskim. 
To tam ustala się kluczowe kierunki polityczne i to w tym środowisku to-
czą się najtrudniejsze negocjacje mające na celu wypracowanie propozycji, 
które łączyłyby elementy wspólnych kierunków politycznych z interesami 
narodowymi.

W systemie podejmowania decyzji w UE niezwykłe są powiązania poli-
tyczne, których w schematach opisujących ten system nie widać, i skuteczne 
jest tylko to państwo członkowskie, które umiejętnie „rozpisuje na role” 
możliwości oddziaływania na kierunek podejmowanych decyzji.

Obserwacja polskiej skuteczności wskazuje dosyć szybki proces uczenia 
się polskich partii politycznych, chociaż na dzisiaj dotyczy to bardziej czę-
ści środowisk politycznych, które w większym stopniu rozumieją specyfikę 
funkcjonowania unijnego procesu decyzyjnego. 

Uważny obserwator życia politycznego odnotowuje fakt obecności 
przedstawicieli rządu na ważnych spotkaniach politycznych i stanowiska 
zajmowane przez Polaków w strukturach zarówno partii politycznych i ich 
rodzin politycznych, ale również np. we władzach Parlamentu Europejskiego 
i w jego frakcjach politycznych. Równocześnie część politycznych środowisk 
proeuropejskich co prawda docenia wagę tych zagadnień, ale uważa je za coś 
tak oczywistego, co nie wymaga dodatkowych starań i zabiegów organizacyj-
nych. Środowiska eurosceptyczne prezentują często sposób działania wska-
zujący na to, że traktują scenę europejską jako arenę budowania znaczenia 
swej partii w kraju i nie przykładają zbytniej wagi do działań europejskich, 
mimo że to właśnie tam często toczą się boje o interesy narodowe.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego doskonale wiedzą, że reprezentują 
mieszkańców, a nie państwa członkowskie, ale wtedy gdy widzą, że pewne 
elementy przygotowywanej legislacji mogą być w konsekwencji niekorzyst-
ne dla ich kraju, szukają wsparcia merytorycznego w wyspecjalizowanych 
instytucjach krajowych i starają się ustalić, jakie stanowisko w określanej 
sprawie zajmie w Radzie rząd ich kraju.
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Z moich obserwacji wynika, że skuteczniejsze są te państwa, w których 
przepływ informacji między krajem a politykami aktywnymi w instytucjach 
europejskich nie napotyka niepotrzebnych barier organizacyjnych, politycz-
nych i ambicjonalnych.

Praktyka wykazuje, że często pojawiają się sprawy, w których rząd 
i opozycja mają tak odmienne stanowisko, ze niemożliwe jest np. skorzy-
stanie z informacji rządowych przez polityków z partii, która jest w kraju 
w opozycji, ale w sprawach zasadniczych nie ma rozbieżności i niezbędne 
jest komunikowanie się, możliwe jedynie przy niezbędnym poziomie za-
ufania wzajemnego.

Obserwacja polskiej praktyki w tym zakresie pozwala wyciągać wnioski 
ostrożnie optymistyczne, ponieważ nawet w okresach gorących sporów 
w kraju posłowie polscy w Parlamencie Europejskim uzgadniali wspólne 
stanowiska ws. energii, ograniczenia CO2 czy funduszy europejskich.

To jednak nie wystarcza, bo dobrej woli współpracy musi towarzyszyć 
przygotowanie merytoryczne decyzji w kraju. Słynne jest juz funkcjonu-
jące wśród posłów europejskich przekonanie, że wstępnemu pojawieniu 
się zamysłu przyszłego aktu legislacyjnego towarzyszy natychmiastowe 
powołanie grupy roboczej w Bundestagu, która jest aktywna do końca 
procesu legislacyjnego. Zapoznanie się z dokumentami przygotowywanymi 
np. w parlamencie brytyjskim wskazuje, że mamy do czynienia z niezwykle 
wnikliwą analizą legislacji europejskiej dokonywaną przecież w państwie 
tradycyjnie eurosceptycznym.

Pod tym względem mamy w Polsce jeszcze wiele do zrobienia, postęp 
w tym zakresie wymaga przygotowania wyspecjalizowanej kadry urzęd-
niczej i eksperckiej, a także większej świadomości powiązania zagadnień 
krajowych z europejskimi i w konsekwencji większego zaufania międzyin-
stytucjonalnego.

Kluczowe uwarunkowanie skuteczności kraju to zdolność dostoso-2. 
wywania się do zmian w systemie europejskim

Nie chodzi tu oczywiście o podporządkowywanie się systemowi, ale 
aktywne wpływanie na jego kształt, a następnie wykorzystywanie wszystkich 
tkwiących w nim możliwości.

Najlepszym przykładem w tym zakresie jest przygotowywanie traktatu, 
a następnie działanie zgodnie z jego literą.
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Pracom nad Traktatem Lizbońskim towarzyszyły ogromne emocje 
polityczne i społeczne wynikające z uproszczonego, a czasem zniekształ-
conego przekazu co do jego istoty. Większość żarliwych krytyków zapo-
wiadała radykalne osłabienie roli państw (rządów) w procesie decyzyjnym, 
podczas gdy lektura tekstu wskazywała na zupełnie odmienną tendencję 
– wzmocnienie metody międzyrządowej w procesie decyzyjnym. W kon-
sekwencji relatywnemu wzmocnieniu Parlamentu Europejskiego (szerszy 
zakres stosowania współdecyzji) towarzyszy silne wzmocnienie roli Rady 
Europejskiej, która konsekwentnie stopniowo zwiększa swoje znaczenie.

Państwa członkowskie, które w aktualnych ramach prawnych chcą być 
skuteczne, muszą umiejętnie grać na wszystkich instrumentach:

muszą być politycznie i merytorycznie przygotowane do prac w Ra-• 
dzie Europejskiej i umiejętnie budować swą pozycję – w tym przy-
padku niezbędny jest szef rządu bądź państwa o dużym autorytecie 
i silnej pozycji w swojej rodzinie politycznej,
muszą prezentować w pracach Rady • UE czytelne i zrozumiałe dla 
przedstawicieli innych państw stanowiska, bardzo dobrze opraco-
wane i przedstawiane przez kompetentnych w sprawach europej-
skich polityków i urzędników,
muszą posiadać w swych zasobach kadrowych nie tylko przygoto-• 
wanych specjalistów w poszczególnych dziedzinach, ale również 
osoby o wysokich kompetencjach negocjacyjnych i, co oczywiste, 
językowych,
powinny zabezpieczyć stały przepływ informacji między ośrodka-• 
mi decyzji politycznych w kraju a reprezentantami kraju w insty-
tucjach europejskich, jak również stworzyć mechanizm szybkiego 
reagowania i podejmowania decyzji,
powinny typować na stanowiska komisarzy osoby doświadczone, • 
kompetentne, posiadające silne wsparcie w krajowych środowiskach 
politycznych i eksperckich. Komisarz prezentuje stanowisko Ko-
misji, ale w sytuacjach trudnych i skomplikowanych musi być dla 
wszystkich oczywiste, że ma wsparcie swojego kraju,
środowiska polityczne w kraju powinny zadbać o właściwy dobór • 
posłów do Parlamentu Europejskiego, promując kompetencje me-
rytoryczne i specyficzne kompetencje niezbędne w europejskim 
procesie legislacyjnym. Powinny stworzyć krajowe mechanizmy 
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wsparcia eksperckiego posłów, a przede wszystkim udrożnić kanały 
komunikacyjne między politycznymi środowiskami w kraju a po-
słami, a także między nimi a rządowymi ośrodkami decyzyjnymi.

Moje doświadczenia w Parlamencie wskazują, że „umiejętność grania 
na wszystkich instrumentach” nie jest zjawiskiem powszechnym, a napięcia 
towarzyszące np. wyborom zdają się w ogóle zaprzeczać takiemu zjawisku. 
A jednak – niektóre państwa w dłuższej perspektywie są skuteczniejsze od 
innych i nie jest to tylko kwestia wielkości i możliwości organizacyjnych.

Bardzo dobrym przykładem była dla wszystkich Polska Prezydencja 
– sześć miesięcy pokazujących sprawność Polski w systemie UE.

To był czas, w którym Polska pokazała, że jest w stanie przygotować się 
pod względem kadrowym, szkoląc dużą liczbę pracowników pozostających 
w kraju i przebywających w Brukseli. Polskiej prezydencji towarzyszyło duże 
tempo prac i odpowiednio przygotowane dokumenty.

Najciekawsze było wprowadzenie do praktyki międzyinstytucjonalnej 
tego, co dziś w Parlamencie Europejskim nazywa się „polskim standardem”, 
czyli praktyki stałych kontaktów między Radą i Parlamentem. Gotowość 
do stałego dzielenia się informacjami o postępie prac (a więc okazywanie 
zaufania!) to coś, do czego już dzisiaj tęskni Parlament i na co się często 
powołuje, oceniając następną prezydencję.

Czas przyniesie odpowiedź na pytania: czy Polska JEST efektywna 
w systemie UE, czy raczej POTRAFI być efektywna.

A jednak zaistniały przesłanki do bycia optymistą!
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Przewagi konkurencyjne  
młodych Polaków

Ekonomiści, którzy z racji zawodowej specjalizacji czuli się najbardziej prede-
stynowani do szukania odpowiedzi na pytanie o źródła bogactwa, wskazywali 
na trzy główne zasoby, zwane przez nich kapitałami: materialnym, finanso-
wym i ludzkim. Pod koniec XX wieku za sprawą głównie Roberta Putnama1 
i Francisa Fukuyamy (1997) dodali czwarty – społeczny. Niekiedy jeszcze 
wyróżnia się kapitał intelektualny, łączący pewne cechy kapitału ludzkiego 
(wykształcenie i sprawność umysłową mierzoną np. testami inteligencji) 
z inwestycjami w naukę i – szerzej – w sektor badań i rozwoju (R&D). 
Richard Florida (2002a; 2005) stworzył pojęcie kapitału kreatywnego, który 
w słynnej formule 3T także łączy pewne elementy kapitału ludzkiego (talent) 
z postawami społecznymi (tolerancja) i nowoczesną technologią.

Istotą klasycznie rozumianego kapitału ludzkiego (omnia mea mecum 
porto) jest indywidualna konkurencyjność oparta na zasobach intelektualnych, 
motywacyjnych i symbolicznych (np. prestiżu). Wskaźnikami tych zasobów 
mogą być: wykształcenie, doświadczenie zawodowe, mobilność oraz – rzadziej 
przez badaczy uwzględniane – zdolności (mierzone np. testami inteligencji), 
zdrowie fizyczne i całkowicie pomijany dobrostan psychiczny. 

Istotą zaś kapitału społecznego jest konkurencyjność zespołowa oparta 
na wzajemnych relacjach członków grupy. Powszechnie wykorzystywanymi 
w badaniach miarami kapitału społecznego są zaufanie interpersonalne i do-
browolna przynależność do organizacji społecznych. Rzadziej uwzględnia się 
miary norm, postaw i zachowań społecznych (np. stosunku do mniejszości 
czy do demokracji, uczestnictwa w życiu politycznym i – szerzej – publicz-
nym, działań na rzecz dobra wspólnego) oraz respektowanie czystych reguł 
gry w biznesie (etyka korporacyjna) i w codziennym życiu (korupcja). 

1. R. D. Putnam, Samotna gra w kręgle: Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, 
Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
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Rola miękkich kapitałów w bogaceniu się 
jednostek i wspólnot

Przyjmijmy zgodnie z tym, co pokazują dotychczasowe badania empiryczne, 
że kapitał ludzki rozumiany jako zasób indywidualny (poziom wykształcenia, 
zdrowie, kapitał kulturowy i dobrostan psychiczny) warunkuje awans eko-
nomiczny jednostek, natomiast kapitał społeczny sprzyja ekonomicznemu 
wzrostowi wspólnot (miejskich, regionalnych, państwowych). Polski paradoks 
polega na tym, że wzrostowi kapitału ludzkiego nie towarzyszy wzrost ka-
pitału społecznego, a mimo to nie tylko Polacy się bogacą, ale rośnie także 
nieprzerwanie PKB, a więc rozwija się ekonomicznie Polska. Analizy w modelu 
porównań międzynarodowych dowodzą, że kapitał ludzki jest decydującym 
czynnikiem rozwoju ekonomicznego w krajach słabiej rozwiniętych, natomiast 
w krajach wysoko rozwiniętych głównym zasobem warunkującym wzrost 
gospodarczy jest kapitał społeczny2. 

Skoro kapitał społeczny wiąże się znacznie silniej z poziomem zamoż-
ności kraju niż z bogactwem jego obywateli, a o różnicach w poziomie 
materialnego dobrobytu poszczególnych obywateli decyduje kapitał ludzki, 
nie zaś kapitał społeczny, można zakładać dwie różne ścieżki rozwoju eko-
nomicznego: wspólnotową – zależną od kapitału społecznego, i molekularną 
– zależną od kapitału ludzkiego poszczególnych obywateli. 

Ścieżka wspólnotowa sprzyja w miarę równomiernemu wzrostowi za-
możności obywateli, ponieważ generuje wartość dodaną do wspólnego do-
bra ponad sumę obowiązkowych podatków od indywidualnych dochodów. 
Dzięki temu przyczynia się do zmniejszania się rozwarstwienia materialnego 
i – przede wszystkim – wyrównuje możliwości korzystania przez wszystkich 
obywateli ze wspólnego dobra (usług publicznych, infrastruktury i kultury) 
oraz zapobiega wykluczeniu społecznemu grup o niskim kapitale ludzkim. 

Ścieżka molekularna sprzyja różnicowaniu zamożności obywateli we-
dług ich zdolności, kompetencji, zaradności i motywacji. Dobro wspólne 
na tej ścieżce tworzone jest addytywnie poprzez zbiórkę obowiązkowych 
podatków. Inwestycje publiczne są mało efektywne i słabo generują wartość 
dodaną do dobra wspólnego.

2. J. Czapiński, Miękkie kapitały a dobrobyt materialny: wyzwania dla Polski. w: J. Czarnota-Bojarska, 
I. Zinserling (red.), W kręgu psychologii społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 
Warszawa 2011, s. 253-285.
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Ścieżka molekularna nie przekreśla oczywiście możliwości rozwoju 
całej wspólnoty, ale z pewnością rozwój ten utrudnia, ponieważ nie sprzyja 
współpracy między poszczególnymi podmiotami gospodarczymi (obywate-
lami, rodzinami, instytucjami). W państwach najwyżej rozwiniętych wzrost 
gospodarczy generują raczej inwestycje w R&D, nie zaś inwestycje w kapitał 
ludzki, natomiast w krajach słabiej rozwiniętych na odwrót – motorem 
rozwoju są inwestycje w kapitał fizyczny i ludzki (Funke, Strulik, 2000; 
Grossman, Helpman, 1991). Publiczne inwestycje w R&D są niewątpliwie 
działaniem wspólnotowym (państwo inwestuje w swój rozwój), a ich efekty 
nie są sumą indywidualnych korzyści materialnych, lecz zyskiem wspólnym, 
który wtórnie dopiero może zaowocować wzrostem zamożności poszcze-
gólnych obywateli. 

W modelu molekularnym rozwój generuje indywidualna aktywność 
obywateli na rynku pracy. Co decyduje, że jest dla nich praca? W przypad-
ku Polski po 1989 roku były to dwa główne czynniki: niskie koszty pracy 
i szybko rosnące kwalifikacje, czyli kapitał ludzki. To sprawiło, że inwestorzy 
zagraniczni stworzyli wiele miejsc pracy w naszym kraju. 

Kapitał ludzki, mierzony wskaźnikiem skolaryzacji i liczbą studentów rósł 
w Polsce w minionych latach w bardzo szybkim tempie i osiągnął poziom 
bliski średniej Unii Europejskiej (odsetek osób z wyższym wykształceniem 
w populacji w wieku 25-64 lata wynosił w roku 2010 w Polsce 23% wobec 28% 
w UE) (wykres 1. i 2.). Poprawiają się także wskaźniki związane ze stanem 
zdrowia, jak nikotynizm (spadek liczby palaczy z ponad 40% na początku lat 
90. XX wieku do 28% w 2009 roku i liczby wypalanych papierosów z ponad 
18 do 16 sztuk3), przewidywana długość życia (wzrost od 1990 roku o ponad 
pięć lat) oraz odsetek zadowolonych ze stanu własnego zdrowia (wzrost z 59% 
w 1992 roku do 78% w 2011 roku4). 

Warto przy tym podkreślić, że inwestycje w kapitał ludzki zostały 
sfinansowane w dużej mierze z opodatkowanych dochodów osobistych 
obywateli (obecnie ok. 70% studentów finansuje swoją naukę z własnej kie-
szeni, a 50% gospodarstw korzystało w okresie trzech miesięcy w 2011 roku, 
według Diagnozy Społecznej, przynajmniej sporadycznie, z usług medycznych 
opłacanych prywatnie). 

3. Ibidem.
4. Ibidem.



Prof. dr hab. Janusz Czapiński

152

Wykres 1. Procent osób rozpoczynających studia w stosunku do populacji młodzieży 
w odpowiednim wieku
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Źródło: OECD, 2010. 
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Wykres 2. Procent osób z wyższym wykształceniem w populacji w wieku 25-64 lata 
w latach 1997 i 2010 oraz średni procentowy wzrost udziału osób z wyższym 
wykształceniem w latach 2000-2010

Irlandia
Polska

Portugalia
Słowacja

Korea
Włochy
Turcja

Czechy
Wielka Brytania

Szwajcaria
Węgry

Nowa Zelandia
Islandia

Grecja
Holandia
Szwecja
Austria

Australia
Hiszpania

Japonia
Norwegia

Belgia
Dania

Finlandia
Meksyk

USA
Niemcy

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

średni procentowy roczny wzrost od 2000 roku
procent w 1997 roku
procent w 2000 roku

Źródło: OECD, 2012.



Prof. dr hab. Janusz Czapiński

154

Także potencjał intelektualny Polaków należy do najwyższych. Badania eu-
ropejskie plasują nas pod względem ilorazu inteligencji na trzecim miejscu 
po Niemczech i Holandii (tabela 1.).

Tabela 1. Średni iloraz inteligencji w krajach europejskich

Kraj Średni iloraz inteligencji 

Holandia 109,4 

Niemcy 109,3 

Polska 108,3 

Szwecja 105,8 

Włochy 103,8 

Austria 103,5 

Szwajcaria 102,8 

Portugalia 102,6 

Wielka Brytania 102,0 

Norwegia 101,8 

Dania 100,7 

Węgrzy 100,5 

Hiszpania 100,3 

Belgia 99,7 

Grecja 99,4 

Irlandia 99,2 

Finlandia 98,1 

Bułgaria 96,3 

Francja 96,1 

Źródło: Buj, 1981.
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Tak więc dotychczasowy rozwój Polski opiera się w głównej mierze na kapi-
tale ludzkim; ma zatem charakter molekularny, a nie wspólnotowy – Polacy 
awansują ekonomicznie dzięki inwestowaniu w kapitał ludzki, a PKB Polski 
i budżet centralny rośnie tylko przy okazji (jest prostą pochodną indywi-
dualnej zaradności obywateli i firm) oraz w miarę skutecznego ściągania 
podatków przez aparat skarbowy, a nie w wyniku efektywnych inwestycji 
grupowych w dobro wspólne. Polska pozostaje w erze industrialnej. Nasz 
rozwój wynika głównie z produkcji dóbr i usług, a nie z produkcji wiedzy, 
która w gospodarce globalnej daje największą wartość dodaną. Pokazuje 
to struktura polskiego przemysłu na tle „starej piętnastki” Unii Europejskiej 
(tabela 2.). Konkurencyjnie niskie ciągle koszty pracy (niecałe 30% średniej 
unijnej) i coraz lepsze kwalifikacje zawodowe Polaków przyciągają kapitał 
finansowy wraz z know-how. Nie wymaga to od nas ani dużej kreatywności, 
ani umiejętności gry zespołowej.

Tabela 2. Struktura polskiej gospodarki; sześć najlepszych i sześć najgorszych na tle Unii 
Europejskiej sektorów przemysłu 

Sektor przemysłu Produkcja w Polsce w 2006 roku jako 
procent produkcji UE w 2002 roku

Najlepszy

górnictwo metali nieżelaznych 373

koksowniczy 274

górnictwa węgla kamiennego 59

elektrociepłowniczy 28

górnictwa węgla brunatnego 16

soli 11

Najgorszy

elektroniki profesjonalnej 1,3

aparatury pomiarowej 1,1

biotechnologiczny 1,1
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Sektor przemysłu Produkcja w Polsce w 2006 roku jako 
procent produkcji UE w 2002 roku

sprzętu optycznego 
i fotograficznego

1,0

lotniczy i kosmiczny 0,5

maszyn biurowych i komputerów 0,4

Źródło: Andrzej Karpiński, 2009.

Warunkiem rozwoju gospodarki opartej na wiedzy jest kapitał społeczny 
i związany z nim kapitał kreatywny. Polska nie ma niestety tych zasobów. 
Świadczy o tym wiele wskaźników lokujących nas na ostatnich miejscach 
w Unii Europejskiej (wykresy 3. i 4.). Niski poziom kapitału społecznego 
idzie w parze z niskim poziomem wskaźników innowacyjności (tabela 3.) 

Wykres 3. Odsetek osób w wieku 16 i więcej lat ufających innym ludziom
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Źródło: dla wszystkich krajów, włącznie z Polską ESS – European Social Survey 2008 (od-
setek odpowiedzi 7-10 na skali: 0 – „ostrożności nigdy za wiele”, 10 – „większości ludzi 
można ufać”), dla Polski DS – Diagnoza Społeczna z lat 2009-2011 (odsetek odpowiedzi 
„większości ludzi można ufać” na skali: większości ludzi można ufać, ostrożności nigdy 
za wiele, trudno powiedzieć).
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Największym zatem wyzwaniem stojącym obecnie przed Polską jest budo-
wanie kapitału społecznego i związanego z nim kapitału kreatywnego. Bez 
tych dwóch miękkich kapitałów trudno nam będzie zmienić ścieżkę rozwoju 
z „greckiej” na „skandynawską”. Jeśli chcemy na globalnym rynku konkuro-
wać nie tylko tanią siłą roboczą i wysokimi kwalifikacjami pracowników, ale 
także własnym know-how, jeśli chcemy mieć gospodarkę innowacyjną, a nie 
wyłącznie – jak to określa Jerzy Hausner i inni autorzy raportu – naśladow-
czą, musimy zacząć poważnie reformować takie instytucje, jak administracja 
publiczna, szkolnictwo wyższe, edukacja i kultura. Koniecznym jednakże 
warunkiem wstępnym odpowiednich reform jest wola polityczna tych, którzy 
o kształcie i zasadach funkcjonowania tych instytucji decydują. 

Wykres 4.  Odsetek osób w wieku 16 i więcej lat przekonanych, że ludzie najczęściej starają 
się być pomocni
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Źródło: dla wszystkich krajów European Social Survey 2008 i dodatkowo dla Polski DS 
– Diagnoza Społeczna z 2011 roku (odsetek odpowiedzi 7-10 na skali: 0 – „ludzie najczę-
ściej dbają wyłącznie o własne sprawy”, 10 – „ludzie najczęściej starają się być pomocni”), 
średnia dla wszystkich krajów w 2008 roku 23,4%, dodatkowo dla Polski DS – Diagnoza 
Społeczna z 2011 roku (odsetek odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „tak”).



Prof. dr hab. Janusz Czapiński

158

Tabela 3. Wybrane wskaźniki innowacyjności Polski na tle Unii Europejskiej

Wskaźnik UE-27 Polska Miejsce Polski w UE 

Syntetyczny wskaźnik 0,516 0,278 22/27 

Nakłady na B+R ze środków 
publicznych jako % PKB 

0,75 0,41 21/27 

Kapitał ryzyka (venture capital)  
jako % PKB 

0,11 0,04 13/21 

Nakłady przedsiębiorstw na B+R  
jako % PKB 

1,25 0,18 23/27 

% MŚP wprowadzających innowacje 30,3 13,8 24/25 

Publikacje naukowe we współpracy 
sektora publicznego i prywatnego 
na 1mln mieszkańców 

36,2 2,5 24/27 

Liczba europejskich zgłoszeń 
patentowych na 1 mld EUR PKB 

4,00 0,31 26/27 

Przychody z zagranicy z tytułu 
licencji i patentów jako % PKB 

0,21 0,02 25/27 

Źródło: Innovation Union Scoreboard, 2010.

Być może jednak budowa przewag konkurencyjnych w wymiarze kapitału 
społecznego zaczęła się w Polsce spontanicznie i proces ten widać w różnicach 
pokoleniowych. Zobaczmy zatem, czy w danych z Diagnozy Społecznej młode 
pokolenie (tzw. ganeracja Y osób urodzonych między 1981 i 1995 rokiem) 
różni się od pokolenia, które dominuje dziś na rynku pracy (tzw. generacji 
X osób urodzonych między 1965 i 1980 rokiem). Wykres 5. dowodzi, że 
system wartości tych dwóch pokoleń Polaków różni się nieznacznie. Pokole-
nie Y jest mniej od pokolenia X zainteresowane małżeństwem (dwukrotnie 
też rzadziej zawiera związek małżeński niż pokolenie X, gdy było w tym 
samym wieku), dziećmi (dwukrotnie też rzadziej ma dzieci niż pokolenie 
X w tym samym wieku) i pieniędzmi, bardziej natomiast przyjaciółmi (ma 
też więcej przyjaciół i czuje się mniej osamotnione).

Pokolenie Y jest mniej konserwatywne, rzadziej praktykuje religijnie 
(tabela 4.), częściej zorientowane jest materialistycznie i hedonistycznie 
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oraz konsumpcyjnie (tabela 5.). Jest to również pokolenie zdrowsze fizycznie 
i psychicznie i rzadziej uzależnione od papierosów, ale częściej uzależnione 
od alkoholu i narkotyków (tabela 6.). Czterokrotnie więcej w tym pokoleniu 
jest osób z wykształceniem wyższym i ponad dwukrotnie więcej znających 
biegle języki obce niż w pokoleniu wcześniejszym (tabela 7.). Jest też nieco 
bardziej mobilne zawodowo i znacznie bardziej motywowane do migracji 
zarobkowej (tabela 8.). Z wyjątkiem większej wagi możliwości rozwoju oso-
bistego znaczenie innych czynników w pracy jest dla pokolenia Y podobne 
jak dla pokolenia X (wykres 6.). 

Wykres 5.  Najważniejsze warunki udanego życia; procent wskazań w dwóch pokoleniach 
Polaków
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Źródło: Diagnoza Społeczna, www.diagnoza.com
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Tabela 4.  Praktyki religijne (częstość uczestniczenia w uroczystościach religijnych w mie-
siącu) w pokoleniu Y i X

Pokolenie 0 razy 1-3 razy 4 razy >4 razy średnia

Y 2011* 40 28 25 7 2,18

X 1995* 15 36 35 14 3,08 

* rok badania

Tabela 5. Orientacje życiowe w pokoleniu Y i X

Pokolenie % hedonistów % materialistów % zakupoholików 

Y 2011 47 45 26

X 2011 37 32 15

Tabela 6.  Dobrostan psychiczny i uzależnienia w pokoleniu Y i X
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Y 2011* 2,3 16,6 21,8 7,3 3,6

X 1995* 3,6 11,7 31,5 3,7 0,9 

* rok badania

Tabela 7. Znajomość języków obcych i wykształcenie wyższe w pokoleniu Y i X

Pokolenie % język obcy biegle % wyższe wykształcenie

Y 2011* 54 31 

X 1995* 24 7,4 

* rok badania
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Tabela 8. Mobilność zawodowa w pokoleniu Y i X

Pokolenie
% zmieniających 

pracę w latach 
2007-2011 

% zmieniających zawód 
wśród zmieniających 

pracę 

% zamierzających 
migrować 

Y 2011* 27 60 15 

X 2011* 20 50 6,5 

* rok badania

Wykres 6. Najważniejsze czynniki w pracy (procent wskazań) w pokoleniu Y i X
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Można zatem powiedzieć, że poziom kapitału ludzkiego jest w pokoleniu 
młodych Polaków wyższy niż w poprzednich generacjach. Coraz bardziej 
zresztą przewyższa on potrzeby rynku pracy polskiej gospodarki surowco-
wo-naśladowczej. Stąd zapewne rosnąca motywacja młodych osób do po-
szukiwania pracy za granicą. 
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Nie ma natomiast w różnicach pokoleniowych śladu spontanicznego 
procesu budowania kapitału społecznego. Procent ufających innym ludziom 
w pokoleniu Y jest niemal równie mały (14), jak w pokoleniu X, gdy było ono 
w tym samym wieku (13,9). Nic zatem nie wskazuje, aby bez specjalnych 
programów naprawczych Polska mogła w nieodległej przyszłości zyskać 
przewagę konkurencyjną w wymiarze gospodarki innowacyjnej. 
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Efektywność funkcjonowania Polski 
w instytucjach europejskich1

I. Modernizacja i rozwój Polski  
– definicje i uwarunkowania

Niewątpliwie w ciągu kilku ostatnich lat w Polsce nastąpiło przyśpieszenie 
procesów modernizacyjnych i rozwojowych. Nie mam tutaj na myśli wy-
łącznie sytuacji gospodarczej mierzonej wzrostem PKB, widoczną popra-
wą w zakresie infrastruktury transportowej czy polepszeniem niektórych 
wskaźników dotyczących zmniejszania się skali bezwzględnego ubóstwa. 
Modernizację państwa polskiego należy widzieć przede wszystkim w kate-
goriach modernizacji modelu funkcjonowania państwa. Punktem odniesie-
nia do mierzenia sukcesów tak rozumianej modernizacji są inne państwa 
– przede wszystkim Unii Europejskiej, ale w szerszym kontekście należące 
do OECD. Wskaźnikami modernizacji państwa są zarówno miejsca Polski 
w międzynarodowych rankingach związanych ze sprawnością funkcjo-
nowania instytucji publicznych, relacji instytucje władzy–obywatele, jak 
i atrakcyjności państwa dla mieszkańców. 

Jeżeli za punkt wyjścia przyjmiemy rok 1989, to oczywiście procesy 
zmian systemu funkcjonowania państwa trwają już ponad 22 lata, wydaje 
się jednak zasadne zauważenie, że pierwsza część tego okresu – mniej więcej 
do początków ubiegłej dekady – charakteryzowała się konsekwentną, ale poza 
pierwszym okresem kilku lat, stosunkowo powolną i rozłożoną w czasie, 
przebudową podstaw prawnych i organizacyjnych państwa oraz stopniowym 

1. Niniejszy temat znalazł się w sesji trzeciej V Konferencji Krakowskiej „Zasoby i kompetencje roz-
wojowe Polski”. 
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kształtowaniem zasobów, które mogły być wykorzystane w pełni dopiero 
w kolejnej fazie modernizacji. Mam tu na myśli np. zwiększenie odsetka 
osób kończących naukę na poziomie wyższym, akumulację zasobów finan-
sowych oraz wiedzy z zakresu zarządzania i funkcjonowania wolnego rynku 
na poziomie firm. 

Pomimo powyżej wspomnianych zmian, Polska roku 2004, wstępująca 
do Unii Europejskiej była nadal krajem słabym gospodarczo, o olbrzymich 
problemach społecznych, znajdującym się na końcu międzynarodowych 
rankingów jakości funkcjonowania państwa i zadowolenia społeczeństwa. 
Czynniki te spowodowały wraz z szerszym otwarciem rynków pracy więk-
szości państw UE po roku 2004 bardzo dużą falę emigracji praktycznie 
wśród wszystkich grup społecznych. 

Wejście Polski do Unii Europejskiej wywołało jednak także radykalne 
zmiany przyśpieszające rozwój gospodarczy Polski oraz zmiany w sposobie 
prowadzenia polityk publicznych i praktyki zarządzania procesami rozwo-
jowymi. Równolegle, warunkowane ogólnymi trendami wynikającymi z glo-
balizacji (np. w wyniku szerszego zastosowania Internetu), nastąpiły także 
znaczące zmiany w sposobie funkcjonowania społeczeństwa, co przejawia się 
w obszarze modyfikacji systemu wartości i relacji międzyludzkich. W wielu 
przypadkach zmiany te wyprzedzają zdolność organizacji politycznych 
i instytucji publicznych do nadążania za tymi przemianami i właściwego 
reagowania w sferze regulacji i praktyki postępowania władzy publicznej. 
Powoduje to, pomimo znacznych zmian systemu zarządzania państwem 
zachodzących w wyniku presji modernizacyjnej związanej z członkostwem 
w UE, wzrastanie rozdźwięku pomiędzy potrzebami gospodarki, aspiracjami 
społeczeństwa a modelem funkcjonowania państwa opartego na obowiązu-
jących aktach prawnych i praktyce funkcjonowania rządu, innych instytucji 
państwa i całej administracji publicznej. Upraszczając, można powiedzieć, 
że państwo niejako nie nadąża za nowymi wyzwaniami i zmieniającymi się 
aspiracjami społeczeństwa. 

Szczęśliwie w roku 2012 wydaje się, że istnieje już w dyskursie pu-
blicznym powszechne (niemal) przekonanie, że dalszy rozwój kraju musi 
nie tyle opierać się na wykorzystaniu szans gospodarczych wynikających 
z członkostwa w UE (jednolitym rynku oraz dostępie do środków UE) 
oraz niższych kosztach pracy, ale przede wszystkim na świadomym kształ-
towaniu konkurencyjności kraju w horyzoncie średnio- i długookresowym. 
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Istnieje też ugruntowane przekonanie, że rozwój musi się także wiązać 
z przeformułowaniem roli instytucji państwa – w planowaniu rozwoju, 
w kształtowaniu relacji rząd–obywatel oraz pełnym wykorzystaniu wszystkich 
potencjałów i zasobów rozwojowych Polski za pomocą właściwie ukierun-
kowanych polityk publicznych tworzących odpowiednie ramy finansowe, 
prawne i instytucjonalne2. 

Próba dokonania analizy, jakimi atutami – zasobami i kompetencjami 
– Polska dysponuje w kontekście zdefiniowanych wyzwań rozwojowych, 
np. w raporcie Polska 2030, powinna uwzględniać także ocenę dotychczasowej 
efektywności funkcjonowania Polski w instytucjach europejskich.

II. Wzrastająca rola Unii Europejskiej w kreowaniu 
polityk publicznych i modelu funkcjonowania państwa

Niezależnie od naszych chęci i przekonań, rośnie ilość i intensywność powią-
zań społecznych, gospodarczych i kulturowych pomiędzy poszczególnymi 
państwami należącymi do UE oraz rośnie rola instytucji Unii Europejskiej 
w kształtowaniu polityk krajowych i sposobie funkcjonowania państwa. 
Przemożny wpływ na sytuację w Polsce i innych krajach członkowskich 
szeroko rozumianej UE unaocznił obecny kryzys. 

Zacieśnianie więzów społeczno-gospodarczych pomiędzy państwami 
oraz zwiększenie wpływu ustaleń dokonywanych na poziomie europej-
skim na sytuację w kraju nie oznacza jednak, że powinniśmy zaprzestać 
formułować nasze własne wizje rozwojowe i określać sposób modernizacji 
instytucji państwa. 

Niewątpliwie Polska powinna mieć wizję rozwojową uwzględniającą 
członkostwo w UE, aspiracje społeczne i opartą na nowym paradygmacie 
rozwojowym, obejmującą wymiar społeczny, gospodarczy, przestrzenny 
i instytucjonalny. Nawet jeśli niektóre elementy tej wizji zostały już sformu-
łowane, to nadal brakuje całościowego planu modernizacji kraju przyjętego 
przez rząd do realizacji, wokół którego ogniskowałyby się wysiłki całej admi-
nistracji publicznej. Powstające dziewięć strategii horyzontalnych do roku 

2. Por. Polska 2030. Wyzwania Rozwojowe, raport przygotowany pod kierunkiem M. Boniego, Kance-
laria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009.
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2020 oraz takie strategiczne dokumenty jak przyjęta przez rząd w grudniu 
2011 roku Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, tylko 
częściowo spełniają ten warunek – nadal brakuje powiązania strategii i pla-
nów wydatkowych z wieloletnimi planami finansowania przedsięwzięć (tzw. 
budżet zadaniowy okazał się na razie kompletnym niewypałem3), a wdrażane 
zmiany prawne i instytucjonalne dotyczą tylko wybranych obszarów. Są one 
przy tym podatne na kompromisy o charakterze politycznym, co wpływa 
na możliwość całościowego rozwiązywania problemów modernizacyjnych 
kraju i nie pozwala na właściwą ich priorytetyzację. 

W tej sytuacji, w coraz większym stopniu w określanie tego, co i jak 
należy robić, wkracza Unia Europejska i jej różne instytucje, do których 
zaliczam m.in. Radę Europejską i Parlament Europejski. Charakterystyczne 
jest, że kraje o słabszej administracji i mniejszej aktywności na forum eu-
ropejskim (do jakich zaliczyłbym Polskę) w większym stopniu postrzegają 
regulacje przychodzące z Brukseli i ustalenia pomiędzy krajami jako coś 
narzuconego – obcego ich interesom. 

Nacisk instytucji europejskich na programowanie działań w obszarach 
finansowania, stanowienia i przestrzegania prawa, a nawet tworzenia jakości 
instytucji, w ostatnich kilku latach znacząco wzrósł (ze względu nie tyle 
na wzrost znaczenia idei europejskiej, a raczej skutki kryzysu) i dotyczy 
zarówno spraw o charakterze fundamentalnym, dotyczących np. kompeten-
cji państw członkowskich, jak i realizacji poszczególnych polityk unijnych. 
Coraz mniejsze znaczenie ma przy tym fakt, czy w realizację danej polityki 
zaangażowane są środki pochodzące z budżetu UE, czy też wyłącznie kra-
jowe – publiczne lub prywatne. 

Wynika to z kilku czynników. Jednym z nich jest dążenie niektórych 
państw, ze względu na kryzys finansowy i ekonomiczny w strefie euro, 
do zwiększania koordynacji polityk makroekonomicznych oraz harmonizacji 
bądź ustalenia wspólnych zasad w zakresie funkcjonowania systemów praw-
nych i podatkowych. Z tym zagadnieniem wiąże się także utrata zaufania 
wobec niektórych krajów – przykłady nie tylko błędnej polityki gospodarczej 
i niezdolności do podejmowania obiecanych reform, ale także ukrywanie 

3. Pomimo przygotowania koncepcji i rozpoczęcia wdrożenia niektórych jej elementów (np. w zakresie 
gromadzenia informacji nt. wydatków w opracowanym układzie celowym), układ celowy w żaden 
sposób nie stanowi podstawy do planowania wydatków budżetu państwa – jest tylko dodatkowym 
narzędziem sprawozdawczym. 
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danych i korupcji na najwyższych szczeblach władzy, spowodowały na-
cisk na zwiększanie zakresu kontroli, monitoringu i rozbudowy systemów 
sprawozdawczych, zarówno na poziomie wspólnotowym, poszczególnych 
państw oraz w odniesieniu do poszczególnych polityk europejskich. Nowe 
funkcje wzmacniają nadzorczą i wykonawczą rolę Komisji Europejskiej 
oraz takich instytucji jak np. Trybunał Obrachunkowy, kosztem suweren-
ności poszczególnych państw i roli Parlamentu Europejskiego. 

Innym czynnikiem jest przekonanie większości państw (aczkolwiek 
kontestowane przez niektórych członków UE) o konieczności wzmocnienia 
konkurencyjności Unii Europejskiej poprzez wzmacnianie strategicznych 
zdolności instytucji europejskich, a w szczególności Komisji Europejskiej, 
do odgrywania roli instytucji zarządzającej procesami ogólnoeuropejskimi 
– wyznaczającej cele, decydującej o wspieraniu wybranych działań za po-
mocą budżetu europejskiego, wreszcie monitorowania i oceny, czy państwa 
członkowskie robią wystarczająco dużo (w sensie finansowym, prawnym 
i organizacyjnym) w stosunku do potrzeb realizacji uzgodnionej strategii 
rozwojowej. Na takiej filozofii oparta jest Strategia EU2020 i cały towarzy-
szący jej proces przygotowywania przez poszczególne państwa krajowych 
programów reform oraz coroczna ocena ich realizacji, która kończy się 
sporządzeniem rekomendacji dla państw członkowskich. Pomimo że reko-
mendacje przyjmowane są przez Radę Europejską, to propozycje przygoto-
wywane są przez Komisję. W ramach poszczególnych polityk europejskich 
także następuje zwiększanie ich podporządkowania celom Strategii EU2020, 
co oznacza, że de facto podstawy traktatowe prowadzenia tych polityk tracą 
stopniowo na znaczeniu – w coraz większym stopniu widziane są one jako 
instrument realizacji średniookresowych celów uzgadnianych przez pań-
stwa członkowskie na kolejnych szczytach Rady Europejskiej, a nie tak jak 
teoretycznie powinno to być np. w przypadku zapisów dotyczących polityki 
spójności – wieloletni instrument likwidowania różnic rozwojowych pomiędzy 
regionami Unii Europejskiej. Niewątpliwie polityki europejskie (podobnie 
jak poszczególne państwa) tracą swoją względną autonomię! 

Nie wchodząc w rozważania, czy wzmacnianie funkcji koordynacyj-
nych różnych instytucji europejskich (przede wszystkim Rady Europejskiej 
oraz Komisji Europejskiej) oraz szersze włączenie Parlamentu Europejskiego 
do procesów stanowienia prawa i oceny realizacji polityk europejskich (przy 
zachowaniu jego drugorzędnej roli w tych procesach) da zamierzony skutek, 
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trzeba stwierdzić, że w kontekście realizacji przez Polskę strategii rozwoju 
i modernizacji, istotnym aktorem na naszej wewnętrznej scenie w ciągu 
kilku najbliższych lat będą instytucje europejskie. Oznacza to konieczność 
rozwijania umiejętności osiągania własnych celów zarówno w grze z insty-
tucjami europejskimi, jak i wpływania na ich decyzje poprzez zapewnienie 
odpowiedniego doboru kadr tych instytucji. 

III. Jak mierzyć efektywność funkcjonowania Polski 
w strukturach europejskich?

Z tego, co powiedziano powyżej wynika, że obok zdolności wewnętrznej 
do modernizacji, przez co rozumiem krajową zdolność polityczną (przy-
wództwo), instytucjonalną (prawo, administracja) oraz finansową (zapew-
nienie odpowiednich do skali przedsięwzięcia środków), do wprowadzenia 
zmian w sposobie wyznaczania celów i prowadzenia polityk publicznych, 
kształtowania relacji państwo–obywatel oraz redefinicji roli różnych aktorów 
(władza, podmioty prywatne, obywatele) w programowaniu i prowadzeniu 
działań rozwojowych, ważnym i zyskującym na znaczeniu czynnikiem suk-
cesu będzie zdolność Polski do współuczestniczenia i osiągania własnych 
celów w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej. 

Efektywność funkcjonowania Polski w instytucjach europejskich po-
winna być przy tym mierzona naszym udziałem i skutecznością w kształ-
towaniu zarówno dyskursu politycznego – jego tematów i znajdowania 
politycznych rozwiązań dla problemów Polski i Unii Europejskiej, jak 
i zagadnień o charakterze bardziej technicznym, ale o dużym znaczeniu 
dla możliwości realizacji własnych wizji modernizacyjnych i rozwojowych 
– tworzeniu prawa europejskiego, wielkości i struktury budżetu europej-
skiego oraz zasad funkcjonowania poszczególnych polityk europejskich. 

 Opierając się na powyższej definicji efektywności działań Polski, chciał-
bym podzielić się kilkoma spostrzeżeniami dotyczącymi tego tematu. Mają 
one w dużej mierze charakter osobisty i są oparte na bezpośrednich doświad-
czeniach wynikających z udziału – z racji zajmowanego stanowiska i funkcji 
w administracji polskiej – w procesach negocjacji pakietu rozporządzeń UE 
dotyczących polityki spójności (na lata 2007-2013 oraz 2014-2020), obser-
wacji procesów wypracowywania stanowisk i kompromisów na poziomie 
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Rady, prac Komisji Europejskiej, a także udziału w procesie stałego dialogu 
(i dyskusji) przy programowaniu i wdrażaniu polityki spójności z państwa-
mi członkowskimi. Szczególnym doświadczeniem w tym kontekście było 
przewodniczenie przez okres sześciu miesięcy polskiej prezydencji pracom 
jednej z grup roboczych Rady ds. polityki spójności4, w ramach której pro-
wadzone są m.in. negocjacje pakietu rozporządzeń dotyczących polityki 
spójności. Zdając sobie sprawę, że takie ujęcie tematu nie może rościć sobie 
praw do naukowego opisu zagadnienia, chciałbym podkreślić, że występuje 
znaczący deficyt ujęć naukowych i ewaluacyjnych dotyczących tego obszaru. 
Brak, który powinien być w najbliższym czasie uzupełniony 

IV. Próba oceny efektywności Polski  
w instytucjach europejskich 

Jeżeli mówimy o efektywności funkcjonowania Polski w instytucjach euro-
pejskich, to przede wszystkim na początku trzeba powiedzieć wyraźnie, że 
nie istnieje kompleksowa strategia czy plan działania państwa, administracji 
publicznej czy rządu w tym obszarze. Oznacza to, że nie zostały sformuło-
wane cele, mierniki czy też ścieżki ich osiągania. W związku z tym nie ma 
także żadnego systemu monitoringu i ewaluacji. Oznacza to niestety, że 
dotychczas brakuje dostrzeżenia na poziomie politycznym i instytucjonalnym 
efektywności funkcjonowania Polski w instytucjach europejskich jako elemen-
tu działań modernizacyjnych i rozwojowych kraju. Dokumenty określające 
polską politykę zagraniczną tylko niekiedy wspominają o instrumentach 
osiągania postawionych celów. Zapewnianie osiągania postawionych celów 
widzi się m.in. poprzez modernizację służby zagranicznej, ale mało mówi 
się o koordynacji działań związanych z instytucjami europejskimi, gdzie 
przecież podejmowane są kluczowe decyzje dotyczące przyszłości Polski. 
W działaniach o charakterze technicznym i eksperckim tylko w małym 
stopniu uczestniczą pracownicy MSZ5. 

Domniemana strategia (której nie ma) prawdopodobnie powinna kon-
centrować się na trzech obszarach możliwego wpływu na funkcjonowanie 
instytucji europejskich:

4. Grupa Robocza ds. Działań strukturalnych BO5 (Structural Actions Working Party – SAWP).
5. Priorytety polskiej polityki zagranicznej 2012-2014, przyjęte przez RM w marcu 2012 roku.
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oddziaływaniu na kształtowanie się sposobu funkcjonowania 1) 
UE oraz wyznaczaniu jej celów poprzez inicjatywy o charakterze stra-
tegicznym istotnym z punktu widzenia całej Unii Europejskiej i Polski 
oraz udziału w dyskusji politycznej na wszystkie istotne sprawy funkcjo-
nowania UE, 

jak najlepszym wykorzystaniu do osiągania własnych celów rozwo-2) 
jowych instytucjonalnego uczestnictwa w pracach instytucji europejskich 
(czyli udziału w ich pracach urzędników i polityków reprezentujących Pol-
skę) – przede wszystkim Rady, ale także Komisji Europejskiej i Parlamen-
tu Europejskiego, 

wykorzystaniu nieformalnych możliwości wynikających z zatrud-3) 
nienia Polaków w różnych instytucjach europejskich, gdzie toczą się prace 
istotne dla naszych interesów. 

Ad. 1)
Wydaje się, że rola Polski w Unii Europejskiej rośnie. Składają się 

na to czynniki zarówno polityczne (zmiany w strategicznych aliansach 
europejskich pomiędzy najważniejszymi krajami, oraz gospodarcze (kryzys 
finansowo-gospodarczy i na tym tle stosunkowo dobre radzenie sobie z pro-
blemami przez Polskę). Niemniej jednak z perspektywy kilku ostatnich lat 
można stwierdzić, że Polska ma umiarkowane sukcesy, jeśli chodzi o kształ-
towanie tematyki debat europejskich i osiąganie pożądanych rezultatów 
– wynika to z faktu, że nasz potencjał gospodarczy nie należy do najwyższych 
w Europie, ale także, a może przede wszystkim, ze słabości „nurtu myślenia 
europejskiego” w dyskusjach nt. rozwoju kraju i zabezpieczenia jego intere-
sów poprzez kierowanie uwagi partnerów z UE na interesujące nas tematy. 
Bardzo często (ale nie dotyczy to np. polityki spójności i zagadnień budże-
towych) o polskim stanowisku w sprawach dla nas i dla Unii Europejskiej 
kluczowych nie decydują analizy długofalowych korzyści gospodarczych 
dla całej gospodarki i ocena możliwości uzyskania pożądanego efektu we 
współdziałaniu z innymi krajami, ale opór przed koniecznością podjęcia 
decyzji, które mogą skutkować trudnymi politycznie, radykalnymi zmianami 
w pewnych obszarach gospodarczych i społecznych (jest to np. przypadek 
całkowitego osamotnienia w sprawach polityki klimatycznej UE). 

Innym problemem jest niepoświęcanie dostatecznej uwagi na szczeblu 
krajowym inicjatywom, które zostały przez nas zgłoszone i dobrze przyjęte 
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na poziomie europejskim. Do takich zagadnień należy np. Partnerstwo 
Wschodnie – inicjatywa, która okazała się bardzo nośna politycznie, tyle 
tylko, że w wymiarze praktycznym mało z niej wyniknęło. Stało się to m.in. 
dlatego, że nie obudowaliśmy tego pomysłu adekwatnymi do skali zamie-
rzenia zasobami (także finansowymi) i strukturami administracyjnymi. 
W naszej administracji samo ogłoszenie jakiegoś programu nie wystarcza, 
żeby na poziomie technicznym przygotowano odpowiednie mechanizmy. 
Dopóki dobrych pomysłów nie będziemy obudowywać nie tylko lobbingiem 
na poziomie politycznym, ale także działaniami o charakterze operacyjnym, 
nie będziemy w stanie realizować za pomocą UE swoich ważnych strate-
gicznych interesów. 

Polska przewodząc po raz pierwszy pracom Rady Unii Europejskiej 
w drugim półroczu 2011 roku zdała dobrze egzamin. Charakterystyczne 
jest jednak, że w dosyć powszechnej opinii sukces ten ma przede wszystkim 
wymiar instytucjonalny – sprawnie prowadziliśmy bieżące prace UE, bu-
dując kapitał zaufania, który będzie mógł być wykorzystany w przyszłości. 
Niemniej jednak, trzeba zauważyć, że nawet w tym okresie Polska raczej 
przyglądała się najważniejszym debatom politycznym i gospodarczym 
mającym na celu znajdowanie rozwiązań trapiących Europę. Zauważone 
w całej UE (a także poza nią) wystąpienie Ministra Sikorskiego w spra-
wach europejskich i roli Niemiec w przezwyciężaniu kryzysu było jednym 
z nielicznych wyjątków pokazujących, że Polska od czasu do czasu wyko-
rzystuje swój potencjał i możliwości zabierania głosu w ważnych debatach 
europejskich. Trudno jednak ocenić, czy oprócz niewątpliwego polepszenia 
stosunków polsko-niemieckich to przemówienie wpłynęło na rozwiązywanie 
problemów ogólnoeuropejskich. 

Ad. 2)
Ze względu na wspomniany powyżej brak na poziomie krajowym ca-

łościowej wizji, która sprzyjałaby chociażby koordynacji działań różnych 
instytucji rządowych i władzy publicznej wobec instytucji europejskich, 
znacznie łatwiej mówić o efektywności działań Polski w poszczególnych 
obszarach, wykorzystując przykłady spraw, którymi zajmują się instytucje 
europejskie – Komisja Europejska, Rada, Parlament Europejski oraz inne 
gremia, takie jak np. Komitet Regionów. 
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W funkcjonowanie różnych gremiów tworzonych przez instytucje eu-
ropejskie włączona jest olbrzymia, wielotysięczna armia Polaków. Obok 
udziału przedstawicieli polskiego rządu w pracach Rady, rad sektorowych 
oraz w różnych spotkaniach z przedstawicielami Komisji Europejskiej, mamy 
politycznych przedstawicieli w Parlamencie Europejskim. To jest łącznie 
kilkaset osób. Obok nich występuje wielotysięczna grupa pracowników 
administracji uczestnicząca w bieżących pracach grup roboczych i innych 
ciał o charakterze doradczym i technicznym Rady. To tam trwają prace nad 
projektami i zmianami rozporządzeń UE, różnego rodzaju wytycznymi 
i materiałami przygotowywanymi przez instytucje europejskie, nad przy-
gotowaniem tekstów przedstawianych do dyskusji i decyzji w czasie spotkań 
Rady i rad sektorowych. O skali zaangażowania administracji świadczy fakt, 
że w samym Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w czasie prezydencji 
w różne działania merytoryczne i logistyczne zostało zaangażowanych ponad 
120 osób, czyli ponad 12% stanu osobowego ministerstwa! W „normalnym 
czasie” około 40 osób jest stale zaangażowanych w prace instytucji europej-
skich i bezpośrednie kontakty z państwami członkowskimi UE. 

W prace instytucji europejskich zaangażowani są także przedstawiciele 
samorządów terytorialnych oraz przedstawiciele partnerów społecznych 
i gospodarczych. Reprezentują oni nasz kraj, np. w Komitecie Ekonomiczno-
-Społecznym oraz w Komitecie Regionów. Uczestniczą oni także w szere-
gu prac inicjowanych przez Parlament Europejski i Komisję Europejską. 
Samorządy terytorialne, przede wszystkim wojewódzkie są także trwale 
obecne w różnych pracach Komisji Europejskiej, a pośrednio także Rady 
Europejskiej. Jednym z przykładów jest opiniowanie i współpraca z admini-
stracją rządową nad projektami rozporządzeń dotyczących polityki spójności 
w ramach przyszłej perspektywy finansowej. 

Z moich obserwacji wynika, że aktywność poziomu politycznego i ad-
ministracji w reprezentowaniu Polski i polskich interesów w pracach róż-
nych wymienionych powyżej ciał i instytucji Unii Europejskich jest bardzo 
zróżnicowana. Najlepiej wygląda to w tych obszarach, gdzie interesy Polski 
zostały dobrze określone na poziomie politycznym i konkretne (i jednocze-
śnie realistyczne) zadania zostały postawione przed urzędnikami. W czasie 
prezydencji do takich obszarów, w których mieliśmy jasno zdefiniowane cele 
i w związku z tym mogliśmy odgrywać aktywną rolę w doborze sposobów 
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i metod ich osiągania była np. polityka spójności. Okazało się, że wiele z zało-
żonych celów zostało osiągniętych jeszcze w czasie polskiej prezydencji bądź 
w czasie kolejnej duńskiej przy wykorzystaniu nie tylko siły argumentów, ale 
także poprzez zapewnienie dobrej współpracy z przedstawicielami KE, po-
szczególnych krajów członkowskich czy wreszcie dzięki prowadzeniu stałego 
dialogu z Parlamentem Europejskim, który stanowi dużą siłę lobbingową, 
wpływając na rządy poszczególnych państw i Komisję Europejską. 

Najsłabiej wypadamy tam, gdzie nie zostały zdefiniowane cele polskiej 
polityki i zadania w danym obszarze tematycznym. Samo bycie obecnym 
i bierne uczestniczenie w procesach inicjowanych przez innych (bardzo 
często praktykowana taktyka) nie zapewnia nam właściwego zabezpiecze-
nia interesów. Co więcej, mam wrażenie, że dostrzegając polityczny wzrost 
znaczenia Polski w ramach Unii Europejskiej, wielu partnerów (zarówno 
reprezentujących poszczególne kraje, jak i instytucje UE) wręcz oczekuje 
bardziej aktywnej roli Polski i polskich urzędników w dyskusjach i rozwią-
zywaniu konkretnych problemów dyskutowanych w ramach różnych ciał 
roboczych. Przeszkodą do bardziej aktywnego włączenia się w dyskusję 
i wypracowania rozwiązań w wielu obszarach, obok braku sformułowania 
po stronie polskiej stanowisk i określenia szczegółowych zadań jest także 
pokutujące jeszcze gdzieniegdzie, zarówno na poziomie politycznym, jak 
i w praktyce administracji przeświadczenie, że „sprawy europejskie” są mniej 
ważne od tego, co dzieje się wewnątrz kraju. Wielu ludzi nie uświadamia 
sobie jeszcze, że Unia Europejska nie jest tworem zewnętrznym w stosun-
ku do Polski, który jeśli chcemy, to możemy ignorować. Z logiki procesu 
integracji wynika nieuświadamiana sobie jeszcze przez wszystkich prawda, 
że Unia Europejska jest czymś, co może być i powinno być instrumentem 
osiągania własnych celów rozwojowych w ustalonych z innymi ramach. 

Chciałbym jednocześnie podkreślić, że przygotowanie merytoryczne 
urzędników, szczególnie tych uczestniczących w pracach różnych instytu-
cji unijnych na poziomie roboczym, jest na ogół bardzo dobre. Niestety, 
częsty brak systemu organizacji przygotowywanej w kraju strategii i zadań 
do realizacji, a czasem także przekonanie poziomu politycznego o tym, że 
lepiej siedzieć cicho, nie pozwala wielu świetnie przygotowanym ludziom 
zająć bardziej aktywnej postawy w rozwiązywaniu problemów europejskich 
zgodnie z interesami Polski. 
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Ad. 3) 
Niewątpliwie państwo polskie na poziomie politycznym wspiera udział 

Polaków w funkcjonowaniu instytucji europejskich. Wielokrotnie słyszeliśmy 
z ust premiera i innych najwyższych urzędników w państwie o konieczności 
zatrudnienia Polaków w Komisji Europejskiej i innych instytucjach euro-
pejskich, tak aby odzwierciedlić wielkość Polski mierzoną udziałem głosów 
w Radzie bądź unijnym potencjale demograficznym. 

Wydaje się jednak jednocześnie, że zatrudnianie Polaków w instytu-
cjach europejskich nie wynika z jakiejś przemyślanej strategii. Założenie, 
że sama obecność Polaków w instytucjach europejskich zwiększa możliwość 
ochrony interesów polskich i wpływu na działania instytucji europejskich 
jest w moim mniemaniu błędne. Oczywiście prawdopodobnie lepiej mieć 
więcej Polaków pracujących w instytucjach europejskich niż ich mieć mniej, 
ale samo bycie Polakiem to jest jeszcze warunek niewystarczający do tego, 
aby zwiększyć możliwość osiągania celów modernizacyjnych i rozwojowych 
naszego kraju. 

Wielu z ludzi, którzy pracują w strukturach instytucji europejskich 
to ludzie młodzi, którzy tylko niekiedy mają doświadczenie w pracy w ad-
ministracji krajowej. Uważają oni (i słusznie), że zatrudnienie w instytucji 
europejskiej zawdzięczają tylko sobie – wiąże się to przecież ze zdaniem 
trudnych egzaminów, umiejętnością pracy w międzynarodowym otoczeniu 
(to nie tylko znajomość języków obcych), wreszcie przywiązaniem do idei 
europejskiej jako takiej, a niekoniecznie z postrzeganiem swojej pracy w ka-
tegoriach misji ochrony i zabezpieczenia interesów Polski. Paradoksalnie 
bardzo często Polacy pracujący w instytucjach europejskich na stanowiskach 
technicznych są znacznie bardziej „europejscy” niż inni, a ponieważ znają 
sytuację w naszym kraju, czasem znacznie trudniej mieć za partnera czy 
negocjatora po stronie np. Komisji Europejskiej Polaka niż przedstawiciela 
innej narodowości. 

Niewątpliwie brakuje systemu (i pomysłu na) podtrzymywanie więzi 
i przekazywanie informacji na temat celów działania polskiej administracji. 
Nie zastąpią tego organizowane co pewien czas nieoficjalne spotkania po-
laków pracujących w ramach różnych instytucji. Sądzę, że w tym obszarze 
należałoby wypracować jakieś dalej idące instytucjonalne rozwiązania wspie-
rane np. przez polskie przedstawicielstwo przy UE, które nie narzucając się 
nikomu, promowałoby sprawy o największej dla Polski wadze. 
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Inaczej wygląda sytuacja w odniesieniu do tych urzędników, którzy 
pracują w instytucjach europejskich na najbardziej eksponowanych i new-
ralgicznie politycznych stanowiskach (komisarze, gabinety polityczne, 
także najwyżsi rangą dyrektorzy w Komisji Europejskiej i Radzie). Tutaj 
znajdziemy przykłady wielu bardzo dobrze przygotowanych osób wspiera-
jących (nieoficjalnie) działania polskich polityków i administracji, ale znowu 
mam wrażenie, że najlepiej idzie to w tych niewielu niestety obszarach, 
które zostały uznane za kluczowe z punktu widzenia polskich interesów. 
W kontekście trwających negocjacji przyszłej perspektywy do takich obsza-
rów należy na pewno wieloletni budżet i polityka spójności. Obecny główny 
negocjator, minister ds. europejskich Piotr Serafin do kwietnia br. zajmował 
stanowisko w gabinecie komisarza Lewandowskiego, podczas gdy Hanna 
Jahns, była wiceminister rozwoju regionalnego, zajmuje newralgiczną pozycję 
w gabinecie komisarza ds. polityki regionalnej Johanessa Hahna. Z drugiej 
strony, wielu byłych urzędników polskiej administracji zajmujących wysokie 
stanowiska w strukturach unijnych czuje się niewykorzystywanych – ich 
wiedza i doświadczenie z różnych powodów nie jest wykorzystywane. 

V. Wnioski

Polska na tle innych krajów, które przystąpiły do Unii Europejskiej w ciągu 
ostatnich ośmiu lat, wypada zaskakująco dobrze, jeśli chodzi o stabilność 
i przewidywalność prac administracji. W ostatnich latach dobre radzenie 
sobie przez Polskę z kryzysem oraz stabilność polityczna spowodowały 
niewątpliwie możliwość wzrostu znaczenia i roli Polski w Unii Europejskiej. 
W dużej mierze jest to jednak nadal możliwość, którą możemy wykorzystać, 
a nie możliwość, z której w pełni korzystamy. 

Jednym z działań, które należałoby podjąć, jest zakończenie prac nad 
formułowaniem ogólnej wizji rozwojowej kraju i w tym kontekście określenie 
strategii funkcjonowania Polski w UE. Taka strategia, definiując cele Polski 
w UE, powinna wskazywać także ścieżkę ich osiągania. Obok zwiększania 
poczucia zakotwiczenia Polski w strukturach UE i uświadamiania społe-
czeństwu współzależności pomiędzy procesami inicjowanymi na poziomie 
europejskim i tymi, które przebiegają wewnątrz kraju, instrumentem tak 
rozumianej strategii powinno być zwiększanie oddziaływania na osiąganie 



Dr Piotr Żuber

własnych celów rozwojowych poprzez skoordynowane, zintegrowane działa-
nia wobec instytucji europejskich i we współpracy z nimi. Adresatami takiej 
strategii powinny być natomiast zarówno politycy, administracja publiczna 
– rządowa i samorządowa, pracownicy instytucji europejskich (nie tylko 
Polacy), jak i partnerzy społeczno-gospodarczy. 

Przygotowanie strategii funkcjonowania Polski w UE nie wystarczy 
do osiągnięcia pożądanego efektu, jeśli nie będzie ona skojarzona z planami 
konkretnych działań. Działań, które przy zapewnieniu silnej koordynacji 
instytucjonalnej na poziomie rządu, będą miały zapewnione wieloletnie 
finansowanie i odpowiednie, stabilne zasoby kadrowe (nie tylko bazujące 
na zasobach MSZ) ramy instytucjonalne. 

W powiązaniu z postulowaną strategią, w interesie Polski jest budowa 
instytucjonalnej sieci koordynacji działań prowadzonych na niwie europejskiej 
przez różnych uczestników gry, aktywnych na różnych forach tematycznych 
i w różnych instytucjonalnych UE. Aktywność w tej sferze powinna być 
domeną rządu. Z drugiej strony, niezbędne jest też wspieranie tworzenia, 
często nieformalnych, sieci współpracy i wymiany informacji oraz silniejsze 
lobbowanie na rzecz polskiego interesu wśród Polaków, jak również innych 
pracowników instytucji europejskich.
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Czy można w Polsce stworzyć 
mechanizm efektywnej 

władzy publicznej?

Do efektywności przez innowacyjność

Na tak postawione mi przez organizatorów V Konferencji Krakowskiej 
pytanie odpowiedź można postawić od razu w kategoriach normatywnych: 
należy próbować. Pytanie jest zatem nie „czy”, lecz „jak”. 

Globalny kryzys ekonomiczny, który zainicjował spektakularny upadek 
banku Lehman Brothers 15 września 2008 roku (porównywany niekiedy 
z „czarnym czwartkiem” 24 października 1929 roku, który zapoczątkował 
wielką depresję lat 30. XX wieku) zmienił postawy i oczekiwania zarówno 
przedsiębiorstw i konsumentów, jak i rządów co do bieżącej i co najmniej 
średniookresowej sytuacji na rynkach. Silna presja na interwencję publiczną 
doprowadziła do potężnego zaangażowania środków publicznych w zapo-
bieżenie upadłościom firm, podważając logikę gospodarki rynkowej opartej 
na zasadzie prywatyzacji zarówno korzyści, jak i kosztów niepowodzeń 
i wprowadzając faktyczne uspołecznienie ryzyka, szczególnie dużych instytucji 
finansowych. W Polsce zaangażowanie państwa nie przybrało takiego cha-
rakteru jak w USA czy wielu krajach Europy Zachodniej. Niemniej, aktywna 
polityka w zakresie inwestycji publicznych, zarówno rządu, jak i samorządów, 
oraz zaangażowanie we współfinansowanie wydatków z funduszy struktural-
nych – wszystko to zaowocowało także szybkim wzrostem długu publicznego. 
Zagrożenia nie ustały, tak jak nie zostały jeszcze poddane kontroli ryzyka 
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związane z wysokim zadłużeniem publicznym, któremu towarzyszy osłabiona 
aktywność gospodarcza w większości państw Unii Europejskiej. 

Tylko trzy państwa Unii Europejskiej: Estonia, Luksemburg i Szwecja 
nie zostały objęte od 2009 roku procedurą nadmiernego deficytu, wynikającą 
z obowiązującego państwa UE Paktu Stabilności i Wzrostu. W tej sytuacji 
rządy, w tym także Rząd RP, stanęły wobec silnej presji dokonania kon-
solidacji finansów publicznych, wprowadzenia oszczędności i odwrócenia 
trendu zwiększania długu publicznego. Do repertuaru takich środków należy 
m.in. wprowadzona w Polsce reguła wydatkowa i inne bardziej lub mniej 
bezpośrednie środki działania, jak np. wzrost stawki podatku VAT. Na dłuż-
szą metę rozwiązanie problemów fiskalnych przy – co jest bardzo ważne 
– zachowaniu tempa wzrostu gospodarczego i akceptowalnej społecznie 
sytuacji na rynku pracy stawia przed sektorem publicznym poważne wy-
zwania w zakresie zmian w sposobie działania. Trzeba pogodzić uzyskanie 
satysfakcjonującego społecznie poziomu usług publicznych z zachowaniem 
dynamiki gospodarczej. Zarówno pierwszy, jak i drugi cel zwraca uwagę 
ku innowacjom. A w obszarze innowacji, przy dużych różnicach pomiędzy 
krajami Unii, poziom ogólny jest przedmiotem troski. W Polsce troska 
ta powinna być szczególna, czemu daliśmy wyraz w raporcie opublikowanym 
na początku 2012 roku1. To oczywiste, że aby uzyskać poprawę zaspoko-
jenia potrzeb w zakresie usług publicznych, co najmniej nie zwiększając 
kosztów, a jeszcze lepiej – obniżając nakłady, trzeba usługi te świadczyć 
w nowy sposób. Polska gospodarka przez ostatnie dwadzieścia lat budowała 
swoją konkurencyjność i mechanizm wzrostu w oparciu o cechy typowe dla 
tzw. „gospodarek doganiających” (catching-up economies): za pośrednictwem 
handlu zagranicznego (import nowoczesnych technologii ucieleśnionych 
w maszynach, technologiach i produktach, uczenie się w toku współpracy 
eksportowej) oraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych wraz z towa-
rzyszącym im przenoszeniem technologii i zasad organizacji i zarządzania 
w sytuacji dostępności kapitału ludzkiego i w kontekście zmian instytucjo-

1. T. Geodecki et al., Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu?, Fundacja Gospo-
darki i Administracji Publicznej, Kraków 2012.
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nalnych stwarzających zdolność absorbcji nowych technologii2. Znakiem 
zbliżania się do momentu nasycenia korzyści osiąganych z tego mechanizmu 
wzrostu jest obserwowana stagnacja wydajności pracy na roboczogodzinę, 
nawet w okresie relatywnie wysokiego wzrostu przed 2009 rokiem. Z drugiej 
strony, nie pojawiają się jeszcze zauważalne znaki zmiany mechanizmu roz-
wojowego na charakterystyczny dla gospodarki opartej na wiedzy3. Problem 
z innowacyjnością gospodarek UE, a polskiej w szczególności, każe szukać 
przyczyn instytucjonalnych, które mają na to wpływ.

W dalszej części zwrócę uwagę na dwa ważne aspekty w obszarze działań 
administracji publicznej i polityk publicznych: sposób wytwarzania świadczo-
nych usług publicznych oraz oparcie polityk publicznych na wiedzy. Usługi 
publiczne mają potężne znaczenie ze względu na swój rozmiar pod względem 
wydatków, zakresu zatrudnienia, inwestycji i produkcji dóbr i usług, są bardzo 
ważne dla konkurencyjności kraju4. Na usługi publiczne świadczone przez 
sektor publiczny patrzymy zwykle z perspektywy konsumpcji zbiorowej. 
Jednak także ta sfera, podobnie jak dobra i usługi dostarczane przez sektor 
rynkowy, może być lub nie być obszarem generującym innowacje. Dotychczas 
obowiązujący system zamówień publicznych nie sprzyja innowacyjności, 
a w konsekwencji wzrostowi efektywności świadczenia usług publicznych. 
Jeśli chodzi o sposób prowadzenia polityk publicznych, to decydenci w coraz 
większym stopniu sięgają po wiedzę pozyskiwaną metodami naukowymi, ale 
z jednej strony nie jest to proces systematyczny i dobrze włączony w całość 
procesu decyzyjnego, z drugiej zaś wiele do życzenia pozostawia ciągle 
jeszcze jakość badań, analiz i ekspertyz w dziedzinie polityk publicznych. 
Poza zakresem rozważań pozostawiam tutaj kwestie bardzo ważne w tym 
kontekście: zagadnienia edukacji na wszystkich szczeblach5 oraz badań 

2. R. Veugelers, M. Mrak, The knowledge economy and catching-up member states of the European Union, 
Report prepared for Commissioner’s Potocnik’s Expert Group “Knowledge for Growth”, European Com-
mission, 2009, 49.

3. T. Geodecki et al., op. cit.
4. J. Hartley, C. Donaldson, Ch. Skelcher, M. Wallace (eds), Managing to Improve Public Services, Cam-

bridge University Press, Cambridge 2008, p. 9.
5. Do tej kwestii szeroko odnosimy się w publikacjach zespołu projektu Bilans Kapitału Ludzkiego 

realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Centrum Ewaluacji i Analiz Po-
lityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Są one dostępne na stronie internetowej projektu: 
http://bkl.parp.gov.pl 
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naukowych6. W tym zakresie warto jedynie podkreślić, że jest to obszar 
strategicznej odpowiedzialności władz publicznych, który będzie odgrywał 
kluczową rolę w procesie przejścia do gospodarki opartej na wiedzy.

Modele działania administracji a efektywność

Administracja jako struktura organizacyjna jest w naturalny sposób pod 
naciskiem na osiąganie celów. W różnym stopniu, w zależności od okolicz-
ności historycznych, rośnie lub maleje znaczenie kosztów osiągania tych 
celów. By mówić o efektywności, konieczna jest jednak skuteczność, gdyż 
w przypadku nieskuteczności jakiekolwiek nakłady są wyłącznie marnotraw-
stwem. W społeczeństwach demokratycznych administracja jest rozliczana 
przede wszystkim ze swojej skuteczności w dostarczaniu szeroko rozumia-
nych usług publicznych.

W obiegu są rozmaite typologie sposobów organizacji i działania admi-
nistracji. W praktyce mamy do czynienia na ogół z pewną ich mieszanką 
zabarwioną dodatkowo rozmaitymi lokalnymi specyfikami. Posługiwanie 
się modelami – typami idealnymi – zwraca jednak uwagę na pewne wiodące 
cechy i swoistą logikę działania, która ma wpływ wiodący. Modele opra-
cowywane przez specjalistów stają się też istotnym składnikiem „modeli 
umysłowych”7, które, jako element kultury organizacyjnej czy środowiskowej 
wpływają na sposób działania decydentów i funkcjonariuszy organizacji. Tutaj 
ograniczymy się do trzech modeli: biurokratycznego, Nowego Zarządzania 
Publicznego i rządzenia sieciowego8.

6. O niektórych ważnych kwestiach związanych z obszarem badań naukowych piszemy w: T. Geodecki 
et al., Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu?, Kraków 2012.

7. M. Fairbanks, Kultura, modele umysłowe i dobrobyt narodowy, w: L. E. Harrison, S. P. Huntington 
(red.), Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństwa, Zysk i S-ka, Poznań 
2003, s. 464.

8. J. Hartley, Innovation in governance and public services: Past and present, “Public Money and Manage-
ment” 2005, 25(1), p. 27-34.
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1. Tradycyjna administracja publiczna
Biurokracja to organizacja sektora publicznego (choć obecna także 

w biznesie), dobrze dostosowana do stabilnego otoczenia, w której mamy 
jasny podział na ustalone i regulowane prawnie działy, scentralizowana, 
hierarchiczna, formalna, zatrudniająca na etatach w oparciu o kompeten-
cje, stabilna i zapewniająca możliwość nauczenia się zasad na długi okres, 
w związku z tym nie stawiająca wysokich wymogów co do jakości persone-
lu, jego zdolności do szybkiego uczenia się i adaptacji do zmian, ale mało 
innowacyjna (bo innowacje w stabilnym otoczeniu są mało potrzebne) 
i dokonująca zmian raczej przez kryzys i zmianę radykalną na szczeblu 
centralnym9. Założeniem sprawnego funkcjonowania tego modelu są rządy 
prawa, nieposzlakowanie urzędników, neutralność polityczna, odizolowanie 
od rynku i podporządkowanie decydentom politycznym, pewność zatrud-
nienia, przyzwoite wynagrodzenie i prestiż. Dodać do tego należy jeszcze 
wysokie kompetencje służby cywilnej wspierającej decydentów10. 

2. Nowe Zarządzanie Publiczne
Koncepcja NZP wyrosła w krajach anglosaskich (zwłaszcza w Zjednoczo-

nym Królestwie i Nowej Zelandii) z chęci ograniczenia wzrostu biurokracji 
i wprowadzenia racjonalności rynkowej do świadczenia usług publicznych 
i nadziei na wzrost ich efektywności i jakości. Urzędnicy mieli odgrywać 
rolę zleceniodawców usług publicznych w stosunku do dostawców z sektora 
prywatnego. Dzięki wykorzystaniu mechanizmów konkurencji rynkowej 
spodziewano się uzyskać oszczędności i lepszą skuteczność w stosunku 
do sytuacji, w której usługi takie świadczą urzędnicy. Miało to doprowadzić 
do przełamania racjonalności proceduralnej charakterystycznej dla biuro-
kracji na rzecz racjonalności rzeczowej (w terminologii Croziera, op. cit.): 
efektywnego dostarczania usług publicznych obywatelom traktowanym jako 
klienci sektora publicznego. Ograniczona możliwość pomiaru efektów działa-

9. M. Crozier, Biurokracja. Anatomia zjawiska, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 
1967, s. 467.

10. E. Ferlie, Some Debates in Contemporary Public Sector Management: An Overview, in: K. Olejniczak, 
M. Kozak, S. Bienias (eds), Evaluating the effects of regional interventions. A look beyond current Struc-
tural Funds’ practice, Ministry of Regional Development, Warsaw 2011, p. 9-22.



Dr hab. Jarosław Górniak, prof. UJ

182

nia11 oraz występująca asymetria informacyjna na rzecz dostawców powoduje 
zachwianie relacji pryncypał–agent. Chęć znalezienia wyjścia z tej sytuacji, 
wzmacniana przez nacisk instancji kontrolnych na rozliczalność zarówno 
łatwych do zweryfikowania efektów, jak i – nade wszystko – sposobów dzia-
łania, prowadzi jednak do ponownego zastępowania racjonalności rzeczowej 
przez racjonalność proceduralną: większe znaczenie ma przestrzeganie 
mnogich i mnożących się procedur od osiągania właściwych, racjonalnych 
w sensie rzeczowym celów. W Polsce obserwujemy to m.in. w systemie 
wydatkowania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

W NZP upatrywano szansy w oparciu się na rynkach lub quasi-ryn-
kach, dużą wagę przywiązywano do pomiaru efektów (ewaluacji) i audytu 
oraz do sprawności zarządzania dla osiągania celów. Chodziło o wprowa-
dzenie reżimu opartego na presji na systematyczny wzrost efektów. Znana 
jest powszechnie maksyma What gets measured, gets done, przypisywana 
Peterowi Druckerowi i paru innym osobom. W rzeczy samej, w organi-
zacjach biznesowych dominuje nacisk na uzyskanie wymiernych efektów 
działalności, ujętych w ramy kluczowych wskaźników realizacji (Key Per-
formance Indicators – KPI) oraz alokacja na podstawie oceny efektów, które 
przynoszą poszczególne decyzje inwestycyjne. To dawało nadzieję na lep-
sze wykorzystanie środków publicznych. Wraz z ekonomizacją podejścia 
w ramach NZP, która przecież nie była pociągnięciem nierozsądnym, rosła 
rola kontroli finansowej i dążenie do alokacji zasobów w oparciu o efekty 
wydatkowania oceniane ex-post. Koniec końców dążenie do obiektywizacji, 
transparentności, rozliczalności prowadzi do formalizacji i drobiazgowości, 
a niesprawności wprawiają w ruch „błędne koła” biurokracji. „W praktyce 
system audytu był eskalowany aż do stanięcia przed wygenerowanymi przez 
samego siebie dużymi problemami regulacyjnymi, które doprowadziły 
do powierzchownego odhaczania na liście pozycji kontrolnych”12. NZP 
uległo presji mechanizmów kontrolnych, którymi system biurokratyczny 
reagował na działania prowadzone w oparciu o logikę rynku. 

11. Problem dostrzegany świetnie w Polsce, choćby w kontekście prac nad budżetem zadaniowym; 
por.: J. Górniak et al., Warunki i zakres wprowadzenia audytu efektywnościowego (ewaluacji) w polskiej 
administracji…, 2008.

12. E. Ferlie, op. cit.
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Zaskakujące jest to, że nauka o przyczynach niepowodzeń NZP, na które 
wskazuje m.in. Ewan Ferlie, idzie w las. Praktycznie taka sama omnipotencja 
kontroli formalnej niszczy orientację na efekty w programach finansowanych 
z funduszy strukturalnych i nie widać znikąd pomocy...

Dostrzeganym powszechnie problemem tego modelu jest też słabość 
w dziedzinie dialogu ze społeczeństwem obywatelskim, określana mianem 
„deficytu demokracji”. Nie jest rozwiązany problem organizacyjnego ucze-
nia się administracji13, a z drugiej strony innowacje, zmiany dotyczą raczej 
właśnie sfery organizacji niż treści działań w zakresie usług publicznych14, 
czego dobrym przykładem zdaje się być działanie w dziedzinie zamówień 
publicznych. 

3. Rządzenie sieciowe
Remedium na problemy powyższych modeli ma być rządzenie sieciowe, 

wypełnione rozmaitymi formami hybrydowymi, jak np. partnerstwo publicz-
no-prywatne, oparte na wielorakich powiązaniach horyzontalnych (między 
regionami) i wertykalnych (regiony–rząd, regiony–Komisja Europejska), 
z zaznaczonym wpływem sektora pozarządowego, także międzynarodowego. 
W obrębie wielopoziomowego rządzenia znaczenia nabierają duże programy 
publiczne, angażujące różnych interesariuszy i ekspertów. Problemem w tych 
warunkach staje się odpowiedzialność, a wyzwaniem – przywództwo. 

Evidence-based policy

Polityka oparta na dowodach to podejście, które szuka oparcia dla decyzji 
w wiedzy naukowej i dowodach skuteczności interwencji15. Polityka oparta 
na dowodach jest związana z podejściem strategicznym do zarządzania 
publicznego. Wkomponowuje się dobrze w sieciowe rządzenie o hybry-

13. Ibidem.

14. J. Hartley, Innovation in governance and public services..., “Public Money and Management” 2005, 
25(1), p. 27-34.

15. Więcej na ten temat: J. Górniak, S. Mazur, Polityki publiczne oparte na dowodach i ich zastosowanie 
do rynku pracy..., Warszawa 2010.
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dowym charakterze, zorientowane na realizację programów publicznych. 
Sięga do ewaluacji wykonanych interwencji jako źródła wiedzy na temat 
oczekiwanych efektów oraz mechanizmów do nich prowadzących. Napotyka 
jednak w Polsce (i nie tylko tu) wiele trudności, takich jak np.: 

problem z wykorzystaniem wyników ewaluacji,1) 
deficyty w zakresie połączenia pomiędzy wynikami ewaluacji a pro-2) 

cesem decyzyjnym,
defekty procesu decyzyjnego w zakresie wykorzystania wiedzy,3) 
presja czasu, 4) 
zła metoda: dominacja podejść bezwariantowych – 5) one best way,
złożoność programu prowadząca do nieprzejrzystości i problemów 6) 

ze sterownością,
podatność na orientację na rozliczenie sztywnie zdefiniowanych ce-7) 

lów – skuteczność – a nie stopnia zaspokojenia potrzeb – użyteczność,
trudność lub brak możliwości „pivotowania”, czyli zmiany progra-8) 

mu działania w momencie dostrzeżenia jego zawodności i przerzucenia 
zasobów na inne cele, co jest charakterystyczne dla konkurujących, inno-
wacyjnych firm. 

Nie ma prostych rozwiązań przedstawionych tu problemów. Czy to unie-
ważnia dążenie do oparcia prowadzonych polityk publicznych na dowodach? 
Na pewno nie. Trzeba modernizować działanie administracji publicznej. 

Bardzo ważne jest rozwijanie potencjału w zakresie analizy polityk 
publicznych w obrębie administracji publicznej – służby cywilnej. Analiza 
polityk publicznych to taka sfera działalności w obrębie administracji, gdzie 
pojawiające się na agendzie politycznej problemy społeczne są analizowane, 
jasno definiowane; gdzie w oparciu o badania analizuje się mechanizmy, 
które za nimi się kryją. To zespoły pracujące nad wariantami rozwiązania 
problemów, przewidujące ich efekty i następstwa, porównujące je i w oparciu 
o założone kryteria oceny dokonujące wyboru i rekomendacji takiego modelu 
interwencji, który powinien przynieść najlepsze skutki. APP korzysta z wyni-
ków ewaluacji, poddaje je syntezie, porównuje z wynikami uzyskanymi gdzie 
indziej dla podobnych i dla innych programów, a także wykonuje analizy 
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strategiczne po to, by być przygotowanym na pojawienie się na agendzie 
politycznej nowych problemów i wyzwań. To w wielkim skrócie wskazanie 
roli takiej funkcji w administracji publicznej16. Nie jest to remedium na pro-
blemy ze sprawnością działania, ale – obok sprawnej organizacji i dobrego 
zarządzania implementacją programów – sprzyja jej podniesieniu.

Dokąd zmierzamy?

Na agendzie debaty o administracji publicznej staje coraz silniej kwestia 
innowacyjności. Dotyczy to przyjmowania przez administrację odpowie-
dzialności za innowacyjność gospodarki, a przynajmniej za stworzenie dla 
niej jak najlepszych warunków. Z drugiej strony, dotyczy innowacji w dzia-
łaniach samej administracji. 

W tym pierwszym obszarze trzeba po prostu tworzyć firmom warunki 
do działania i konkurowania. Wiele tuszu już zużyto na wskazania dotyczące 
uproszczenia systemu podatkowego, zmianę skomplikowanego prawa, krępują-
cego działania firm i generującego ogromne koszty transakcyjne, usprawnienie 
wymiaru sprawiedliwości i skuteczne egzekwowanie wyroków, zapewnienie 
wolności gospodarczej. Z drugiej strony, należy zadbać o kwestie wpływa-
jące na innowacyjność, w stosunku do których rynek jest zawodny: wysoką 
jakość edukacji na wszystkich szczeblach, zapewniają dopływ wysokiej klasy 
kadr, badania podstawowe, infrastrukturę ułatwiającą rozwój innowacyjnych 
firm, warunki dla twórczości i aktywności projektanckiej itp. 

Po to, by poprawiać sprawność administracji czy władz publicznych 
w ogólniejszym sensie, trzeba wprowadzić innowacje do samej administracji. 
I to nie tyle te dotyczące zmian organizacyjnych, choć także – jako narzędzie. 
Zapewne te, które usprawnią technologię pracy, jak e-administracja i po-
dobne rozwiązania – ale to też narzędzie. Ważne są innowacje w działaniu 
administracji. Jedną z nich jest wprowadzenie do mechanizmów podejmo-

16. Szerzej o analizie polityk publicznych piszę ze Stanislawem Mazurem w: J. Górniak, S. Mazur, 
Analiza polityk publicznych i programowanie w obszarze strategii rozwoju, Warszawa 2012, s. 185-220.
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wania decyzji analizy polityk publicznych. Inne, czerpiące z dobrych stron 
omówionych wyżej modeli administracji, to na przykład:

podejście strategiczne w organizacjach świadczących usługi pu-1) 
bliczne,

pomiar efektów i związku między interwencją a efektami,2) 
nastawienie na dostarczanie usług,3) 
podnoszenie innowacyjnych kompetencji kadry,4) 
partnerstwo społeczne i publiczno-prywatne,5) 
podejmowanie się przywództwa w organizacji.6) 

Ta ostatnia kwestia jest szczególnym wyzwaniem. Dobrze ułożona 
organizacja zapewnia realizowanie stawianych przed nią zadań, zwłaszcza 
gdy są powtarzalne i ukierunkowane na stabilne cele. Łatwo jednak docho-
dzi do tego, że pracownicy tracą z pola widzenia sens swojej aktywności. 
Zawężają go do realizacji zadań na swoim stanowisku w taki sposób, by nic 
nie zagroziło ich pozycji. To naturalne i naturalnie nic nie ma wspólnego 
z innowacyjnością. Okazuje się też, że łatwo prowadzi do niesprawności, 
o czym napisano już liczne prace, od Mertona, przez Gouldnera, Selznicka 
i Croziera, po rozmaite współczesne traktaty o biurokracji, jakich wiele. 
Dlatego w organizacji potrzebne jest przywództwo, tak jak w gospodarce 
przedsiębiorczość. Przywódca potrafi wskazać cel, nadać sens działaniom, 
motywować, integrować, ale i egzekwować swoim autorytetem wykonanie 
zadań. W konwencji modnej debaty można powiedzieć, że przywódca śmie-
lej niż inni stawia czoło złożoności. Jest zdolny do myślenia strategicznego 
o dłuższej perspektywie czasowej. Dlaczego mówimy o przywództwie, a nie 
o kierownictwie? Bo przywództwo ma w sobie dozę charyzmy, a nie tylko 
legitymizowanego autorytetu. Charyzma lidera buduje ruch społeczny go-
towy zmieniać zastane instytucje i wywracać systemy wartości. Charyzma 
przywództwa politycznego we władzach publicznych przełamuje nawyki 
i prowadzi do odważniej postawionych celów. I nie wyklucza to oparcia 
polityk publicznych na dowodach. Najlepsi wodzowie mieli charyzmę, by 
pociągnąć za sobą innych, ale polegali też na dobrym sztabie i wywiadzie, 
czyli narzędziach racjonalnego przygotowania sukcesu. Przywództwo na róż-
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nych szczeblach i w różnej skali potrzebne jest, by popchnąć administrację 
ku innowacyjności.

Ważną rolę mogą władze publiczne odegrać także w stymulowaniu 
i ułatwianiu innowacji w sektorze komercyjnym. 

„Sektor publiczny w Stanach Zjednoczonych wydaje rocznie 50 mld USD 
na zamówienia badawczo-rozwojowe, co jest kwotą dwadzieścia razy większą 
niż w przypadku Europy i stanowi około połowę różnicy między Stanami 
Zjednoczonymi a Europą, jeżeli chodzi o łączne nakłady inwestycyjne 
w zakresie badań i rozwoju. Odgrywa to często znaczącą rolę w popra-
wie jakości usług publicznych oraz tworzeniu przedsiębiorstw konkuren-
cyjnych w skali światowej. (…) wydatki tego typu w USA są cztery razy 
wyższe także w przypadku sektorów publicznych innych niż sektor obronny 
lub kosmiczny, takich jak służba zdrowia, energetyka, edukacja, transport 
i ochrona środowiska. W kategoriach bezwzględnych różnica ta wynosi 
3,4 mld USD”17.

Powyższa diagnoza jest bardzo ważna. Otwiera pole do pracy nad roz-
wiązaniami w zakresie prawa zamówień publicznych, w tym np. w zakresie 
zamówień przedkomercyjnych dotyczących projektów badawczo-rozwojo-
wych, ale nie tylko w tym zakresie. 

Punktem wyjścia jest orientacja na zwiększenie efektywności usług 
publicznych przy dbałości o satysfakcję obywateli z ich jakości. Przykładem 
może być redukcja kosztów oświetlenia miast przez inwestycje w nowe tech-
nologie oświetleniowe i inteligentne systemy zarządzania, redukcja kosztów 
ogrzewania, innowacje w dziedzinie usług edukacyjnych itp. Ważne jest to, 
by zamawiać innowacyjne (najlepiej przełomowe, pierwsze na skalę globalną) 
rozwiązanie problemu, by następnie mogło ono być dalej rozwijane i komer-
cjalizowane przez przedsiębiorstwo, które uzyskało zamówienie publiczne. 
Jednym z wehikułów takiego generowanego przez wydatki publiczne postępu 
są nakłady zbrojeniowe. Jeśli już musimy ponosić koszty zbrojenia się w wa-

17. Komisja Wspólnot Europejskich, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Ko-
mitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Zamówienia przedkomercyjne: wspieranie innowacyjności 
w celu zapewnienia trwałości i wysokiej jakości usług publicznych w Europie, KOM(2007) 799.
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runkach współczesnego świata, to trzeba to robić, wspierając i wymuszając 
innowacyjność rodzimego sektora lub przynajmniej dbając o jego kontakt 
projektancki z najnowocześniejszymi technologiami. W wielu obszarach 
trzeba wzbogacić zamawianie dostawy usług publicznych o komponent 
innowacyjny. W ten sposób będzie można mówić o innowacyjności sektora 
administracji, a w konsekwencji sprawności władz publicznych w warunkach 
globalnego wyścigu innowacyjnego. 

Warunkiem innowacyjności sektora administracji są m.in.:
1) zaangażowanie decydentów i ich przywództwo na rzecz innowacji; ale 

też rozwijanie przywództwa w odpowiedniej skali na wszystkich szczeblach 
(odpowiednik intrapreneurship w organizacjach gospodarczych),

2) uwzględnienie stymulowania innowacji przez zamówienia publiczne 
oraz stwarzanie warunków dla innowacyjności firm w strategiach i pla-
nach rozwojowych, które odgrywają rolę sterującą i integrującą działania 
i zapewnienie realizacji (w warstwie planowania w rożnym stopniu już ma 
to miejsce),

3) kształcenie personelu pod kątem rozeznania możliwości innowacji 
i skutecznego wdrażania oraz po prostu znajomości obszaru, w którym 
działają – kompetentny i dobrze zbudowany zespół jest podstawą sukcesu 
tak w administracji, jak i w biznesie,

4) wprowadzenie zachęt i nagród – nie tylko materialnych, lecz w znacz-
nej mierze prestiżowych – za aktywność na rzecz innowacji,

5) umiejętność wyboru priorytetów,
6) stworzenie systemu śledzenia szans na dokonanie znaczących inno-

wacji oraz zmian podnoszących efektywność świadczenia usług publicznych 
w obszarach możliwego sukcesu rozwojowego regionu na tle innych regionów 
i międzynarodowym (tzw. smart specialization),

7) wsparcie powstania w swoim regionie potencjału w zakresie tworzenia 
rozwiązań w wybranym obszarze na skalę europejską lub globalną,

8) oparte na wiedzy i dowodach, ewolucyjne tworzenie zdolności inno-
wacyjnych swojej administracji.
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Innowacyjność była kojarzona ze zdolnością uzyskiwania przewag konku-
rencyjnych w gospodarce. Innowacyjność jest już kojarzona i jest narzędziem 
w uzyskiwaniu przewag w konkurencji między państwami i regionami. 

Na przeformułowane pytanie tytułowe: Jak można podjąć próbę stwo-
rzenia w Polsce mechanizmu efektywnej władzy publicznej? – odpowiadam: 
przez dalsze podnoszenie jakości administracji, w tym jej potencjału w zakre-
sie projektowania i wdrażania rozwiązań – analizy polityk publicznych i ich 
implementacji oraz przez orientację na innowacje w sektorze publicznym 
w obu omówionych znaczeniach.

Do wątku, jak to robić, czyli do modelu administracji i do modelu 
procesu innowacji w administracji oraz mierzenia ich efektów nie sposób 
przejść w krótkim wystąpieniu.

A na pytanie: Czy można w Polsce stworzyć mechanizm efektywnej 
władzy publicznej? – może odpowiedzieć z góry Bóg, a z dołu historia.
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Doświadczenia programowania 
rozwoju terytorialnego Unii 

Europejskiej – perspektywa 2050

Podstawą do podjęcia programowania rozwoju terytorialnego w wielo-
letnim horyzoncie czasowym w skali całej Wspólnoty Europejskiej było 
wprowadzenie od roku 1988 pakietu Delorsa, oznaczającego zasadnicze 
pogłębienie integracji europejskiej. Elementem tych zmian było między 
innymi zasadnicze rozszerzenie i uporządkowanie polityki spójności, 
uprawianej w skali całej Unii Europejskiej. Istotny wpływ na znacze-
nie tych prac miały także kolejne rozszerzenia Wspólnoty Europejskiej, 
w wyniku których do organizacji tej, liczącej od roku 1986 dwanaście 
państw członkowskich, przystąpiły kolejne kraje: w roku 1995 – Austria, 
Finlandia i Szwecja, w roku 2004 – Czechy, Cypr, Estonia, Litwa, Łotwa, 
Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry, a w roku 2007 – Bułgaria 
i Rumunia. W sumie od roku 2007 w Unii Europejskiej znalazło się 
27 państw. Oznaczało to dla Unii Europejskiej bardzo istotne zmiany 
struktury przestrzennej, realokacje wewnętrznego potencjału rozwojowe-
go oraz przesunięcia granicy zewnętrznej. Obecnie w większości krajów 
członkowskich uważa się, że proces integrowania Europy zasadniczo już 
zakończył się, co nie oznacza, że w nadchodzących kilkunastu latach nie 
będą następowały pojedyncze rozszerzenia dotyczące obszaru Zachodnich 
Bałkanów, a w pierwszej kolejności Chorwacji, Czarnogóry i Macedonii. 
Kraje te już obecnie posiadają status państw kandydackich, a w przypadku 
Chorwacji została nawet określona data akcesji.

Inną ważną zmianą i wynikającą z niej inspiracją było dowartościo-
wanie wymiaru terytorialnego polityk Unii Europejskiej. Od roku 2009 
wszedł w życie, po ratyfikowaniu przez 27 państw członkowskich, traktat 
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lizboński1. Zgodnie z jego zapisami spójność gospodarcza i społeczna została 
bardzo wysoko umiejscowiona w hierarchii zadań Wspólnoty Europejskiej 
oraz uzupełniona trzecim wymiarem – terytorialnym. W artykule trzecim 
traktatu, dotyczącym celów Unii, zapisano, że: „wspiera (ona) spójność 
gospodarczą, społeczną i terytorialną oraz solidarność między państwami 
członkowskimi”. 

Pierwszym dokumentem programowym było zaprezentowane przez 
Komisję Europejską w roku 1991 studium Europa 2000. Założenia Roz-
woju Terytorium Wspólnoty2. Zasadniczo podstawowe rozważania i analizy 
zaprezentowane w dokumencie Europa 2000 prowadzone były w układzie 
dwunastu ówczesnych państw członkowskich. W kolejnych częściach tej 
strategii przedstawiono: demograficzny i ekonomiczny kontekst rozwoju, 
znaczenie infrastruktury i przestrzennej spójności, środowisko przyrodnicze 
oraz specyficzne terytoria Wspólnoty, takie jak: obszary zurbanizowane 
i wiejskie, regiony i miasta przygraniczne, obszary nadbrzeżne i wyspy. 
W końcowej części opisano konsekwencje uwzględnienia przesłanek teryto-
rialnych dla polityki Unii Europejskiej. Otoczenie zewnętrzne Wspólnoty, 
w tym Polska, pozostawało na wszystkich mapach białą plamą, a jeżeli gdzieś 
się pojawiało, to rozpatrywane było jako zagrożenie dla Unii Europejskiej 
związane z masową emigracją, dewastacją środowiska przyrodniczego, 
korupcją i patologiami na przejściach granicznych. 

Kolejnym studium Komisji Europejskiej było opracowanie Europa 
2000 Plus. Współpraca dla Rozwoju Terytorialnego Europy3 przedstawione 
w 1994 roku. W studium tym opisano: (A) główne czynniki oddziaływające 
na organizację terytorialną w Europie (rozmieszczenie ludności i zatrud-
nienie, zmiany w rozmieszczeniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, 
regionalne efekty sieci TEN oraz ochronę otwartych przestrzeni i rezerw 
zasobów wodnych); (B) rozwój specyficznych obszarów (zurbanizowanych, 
wiejskich i przygranicznych); (C) system planowania przestrzennego i trans-
fery środków publicznych w państwach członkowskich, w tym instrumenty 
planowania przestrzennego i wpływ terytorialny transferów publicznych. 

1. J. Barcz, Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Traktaty stanowiące Unię Europejską. Stan obecny oraz teksty 
skonsolidowane w brzmieniu Traktatu z Lizbony, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2008.

2. European Commission, Europe 2000. Outlook for the Development of the Community’s Territory, Euro-
pean Commision, Brussels 1991.

3. European Commission, Europe 2000+. Cooperation for European territorial development, Brussels 1994.
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W aneksach przedstawiono perspektywy rozwojowe ośmiu makroregionów 
pokrywających terytorium ówczesnej Unii Europejskiej oraz sytuację w czte-
rech makroregionach sąsiadujących z Unią Europejską, w tym w Europie 
Środkowej i Wschodniej. 

W wieloletnim okresie programowania polityk i perspektywy budżetowej 
Wspólnoty Europejskiej obejmującym lata 1994-1999 zasadniczo zmieniła 
się filozofia tych prac, czego wyrazem było uruchomienie współpracy po-
między państwami członkowskimi służącej przygotowaniu Europejskiej 
Perspektywy Zagospodarowania Przestrzennego4. Wiodącą rolę w pracach 
nad takim indykatywnym studium odgrywały państwa członkowskie, a koń-
cowy dokument został zaakceptowany w roku 1999 na konferencji ministrów 
ds. zagospodarowania przestrzennego państw członkowskich w Poczdamie. 
Dokument ESDP miał charakter indykatywny, jego horyzont czasowy do-
tyczył roku 2010, a zasięg przestrzenny obejmował piętnaście ówczesnych 
państw członkowskich. W dokumencie końcowym przedstawiono dwie 
części: (A) dążenie do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju na terytorium 
Unii Europejskiej: udział zasad polityki rozwoju przestrzennego (podejście 
do problematyki przestrzennej na szczeblu europejskim, wpływ działań 
politycznych Wspólnoty na obszarze Unii Europejskiej, cele i opcje polityki 
w odniesieniu do terytorium Unii Europejskiej, wdrożenie ESDP, a także 
poszerzenie Unii Europejskiej jako dodatkowe wyzwanie dla ESDP) oraz (B) 
obszar Unii Europejskiej: trendy, szanse oraz wyzwania (warunki oraz ten-
dencje rozwojowe wymiaru przestrzennego w Unii Europejskiej, zagadnienia 
rozwoju przestrzennego o znaczeniu europejskim oraz wybrane programy, 
a także ogólną wizję w zakresie zintegrowanego rozwoju przestrzennego). 

Świadomość rosnącego znaczenia wymiaru terytorialnego spowodowała 
w ostatnich dwu dekadach istotne przewartościowania w teorii ekonomii, 
czego najbardziej dobitnym wyrazem stały się prace prowadzone w ramach 
nowej geografii ekonomicznej i innych nurtów naukowych, które wprowadziły 
wymiar terytorialny do głównego nurtu teorii ekonomii5. Zmiany te były 

4. European Spatial Development Perspective. Towards Balanced and Sustainable Development of the Terri-
tory of the European Union (ESDP), Potsdam 1999.

5. P. Krugman, Development, Geography and Economic Theory, The Massachusetts Institute of Tech-
nology Press, Cambridge 1995; M. Fujita, P. Krugman, A. J. Venables, The Spatial Economy. Cities, 
Regions and International Trade, The Massachusetts Institute of Technology Press, Cambridge–
London 2001; M. Castells, Siła tożsamości, PWN, Warszawa 2008; M. Castells, Społeczeństwo sieci, 
PWN, Warszawa 2008.
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przekładane przez organizacje międzynarodowe, takie jak OECD i Bank 
Światowy, na rekomendacje i wnioski do polityki ekonomicznej oraz trakto-
wanej jako ważny jej komponent polityki regionalnej6. W przypadku OECD 
w roku 2009 na kolejnej konferencji ministrów państw członkowskich ds. 
polityki regionalnej sformułowano nowy paradygmat polityki rozwoju re-
gionalnego7. Szczególnie interesujący jest dorobek Banku Światowego, który 
na podstawie analizy doświadczeń kilkudziesięciu krajów świata zakwestio-
nował dotychczasowe kierunki interwencji publicznej, wskazując na rosnące 
i kluczowe znaczenie dużych miast dla rozwoju regionalnego8. 

Dlatego w wieloletnim okresie programowania polityki i budżetu Wspól-
noty Europejskiej, obejmującym lata 2000-2006, a także w kolejnym na lata 
2007-2013 zdecydowano o podjęciu programu badawczego Europejska 
Sieć Obserwacyjna Planowania Przestrzennego (European Spatial Planning 
Observation Network – ESPON), a pierwszy raport naukowy przedstawiono 
w roku 2003. Program ten dostarczył bardzo głębokiej wiedzy na temat 
przestrzeni europejskiej i między innymi dlatego zdecydowano, że będzie 
kontynuowany w okresie 2014-2020. W jego ramach uruchomiono projekty 
badawcze dokumentujące różne aspekty terytorialnego rozwoju Unii Eu-
ropejskiej. W pracach ESPON uczestniczą wszystkie kraje członkowskie 
(obecnie 27) oraz Norwegia i Szwajcaria. W ramach aktywności ESPON 
przyjęto między innymi raporty poświęcone długookresowym aspektom 
rozwoju terytorium Unii Europejskiej, takie jak: Scenariusz przyszłości teryto-
rialnej Europy zawierający trzy scenariusze rozwoju przestrzennego Europy9 
oraz Europa w świecie10. 

 W roku 2011 w ramach programu ESPON uruchomiony został projekt 
badawczy Europejskie Terytorium 2050 (ET2050), który ma zostać zakoń-
czony w roku 2014. Program ET2050 zakłada znacznie lepsze niż dotychczas 
wykorzystanie potencjału terytorialnego Unii Europejskiej. Uwzględnia 
zmiany, jakie wynikają z kryzysu gospodarczego, który dotknął od roku 

6. J. Szlachta, Doktryna OECD w sferze polityki rozwoju regionalnego, w: A. Kukliński, K. Pawłowski, 
J. Woźniak (red.), Polska wobec wyzwań cywilizacyjnych XXI wieku, Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Małopolskiego, Kraków 2009.

7. Regional Policy Challenges, New Issues and Good Practices, OECD, Paris, 31 March 2009. 
8. World development report 2009. Reshaping Economic Geography, Washington D.C. 2009; J. Gill, Regional 

development policies: place-based or people-centred, The World Bank, Washington D.C., October 2010.
9. ESPON, Scenarios on the Territorial Future of Europe, Luxembourg 2007.
10. ESPON, Europe in the World, Luxembourg 2007.
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2008 gospodarkę światową, w tym szczególnie dotkliwie Unię Europejską. 
Jego misją jest określenie scenariuszy rozwoju Unii Europejskiej w horyzon-
cie czasowym roku 2050, uwzględniając także stan pośredni w roku 2030. 
W pierwszej fazie prac powstają raporty makroregionalne i sektorowe, w któ-
rych uwzględnia się także bliższe i dalsze otoczenie Unii Europejskiej. 

W pierwszej fazie prac nastąpiło zidentyfikowanie najważniejszych 
megatrendów mających wpływ na rozwój Unii Europejskiej w horyzoncie 
czasowym do roku 2050. Są one następujące:

Starzejąca się ludność Europy 1. 
W Unii Europejskiej rejestrujemy niedostatek siły roboczej wskutek 

niskich stóp przyrostu naturalnego. Bardzo silna presja migracyjna spoza 
Unii Europejskiej wywierana jest z południa (Afryka, Bliski Wschód, Azja), 
która ma jednak bardzo zróżnicowany wpływ na różne regiony i kraje. 
Liczba ludności w wieku produkcyjnym zmniejsza się, co wpływa na wzrost 
gospodarczy i konkurencyjność wielu regionów europejskich. Starzenie się 
ludności ma niekorzystny wpływ na innowacyjność i dynamikę procesów 
społecznych.

Cofająca się gospodarka 2. 
W ostatnich dekadach różnice w wielkości produktu krajowego brutto 

i poziomie dobrobytu pomiędzy Europą a innymi kontynentami zmniejszają 
się. W wyniku kryzysu gospodarczego obserwujemy zasadnicze obniżenie 
dynamiki rozwojowej państw i regionów Unii Europejskiej. Europejska go-
spodarka jest w większym niż przeciętnie stopniu zależna od usług i zaawan-
sowanej turystyki. Reindustrializacja zostaje ograniczona do tradycyjnych 
stref przemysłowych. Szansą dla Unii Europejskiej jest wzrost znaczenia 
lokalnych rynków na produkty rolnicze. Pewne sektory, takie jak: transport, 
przetwórstwo żywności oraz wzornictwo, mogą pozostać konkurencyjne, 
jednak Europa w wielu wiodących sektorach może w nachodzących latach 
utracić wiodącą pozycję (między innymi: mikroelektronika, komputery, 
software, medycyna, nanotechnologie).

Ewolucja postaw społecznych3. 
Niestety obserwujemy erozję tradycyjnych wartości, które historycznie 

przyczyniły się do sukcesu społeczno-gospodarczego Europy. Może mieć 
miejsce kontynuacja postaw społecznych sprzyjających zadłużaniu się kosz-
tem przyszłych pokoleń. Ze starzeniem się społeczeństw państw europej-
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skich związana jest zwiększona percepcja niechęci do ryzyka. Niewątpliwie 
społeczeństwa poszczególnych państw Europy będą bardziej wrażliwe niż 
dotychczas na problemy środowiskowe. Wzrost poziomu identyfikacji z kon-
kretnymi terytoriami prowadzący do ograniczenia otwartości na wpływy 
zewnętrzne, wzrastający protekcjonizm i bazowanie na własnych zasobach 
oznaczają niepełne wykorzystanie potencjału regionów i państw Unii Euro-
pejskiej. W bogatszych jednostkach terytorialnych pojawiają się zorientowane 
na miejsca strategie ochrony przed otoczeniem. Należy się spodziewać, że 
nieformalne relacje w dalszym ciągu będą dominujące w peryferyjnych 
i słabiej rozwiniętych strefach oraz dzielnicach miast.

Spowolniona innowacyjność4. 
Zagrożeniem dla Unii Europejskiej jest sytuacja, gdy nowa fala tech-

nologiczna związana między innymi z nanotechnologiami, biomedycyną, 
energetyką i sztuczną inteligencją będzie przebiegała wolniej, niż oczekuje 
się obecnie. Wolniejsze będzie także tempo wdrażania aktualnie dostępnych 
technologii nowej generacji. W szerszym niż oczekiwano zakresie będą reali-
zowane nieefektywne i nieproduktywne badania naukowe. Problemem będzie 
nieefektywne planowanie badań naukowych nieprowadzące do niezbędnej 
koncentracji środków, dochodzenia do produktów rynkowych itd. 

Niedostatek energii5. 
Ceny energii rosną znacznie szybciej, niż jeszcze niedawno oczekiwa-

no. Nawet pomimo znaczącego wzrostu skali energetyki wykorzystującej 
źródła odnawialne, w dalszym ciągu istotną rolę w nadchodzących deka-
dach będą odgrywały paliwa węglowe. Dodatkowo silniejszy wpływ zmian 
klimatycznych wymusi bardziej restrykcyjną politykę redukcji emisji CO2, 
dalej obniżając wzrost gospodarczy. Także zależność Unii Europejskiej od 
zewnętrznych źródeł energii wzrośnie. Wynikiem tego będą pojawiające się 
znacznie częściej i narastające konflikty w układach terytorialnych, związane 
z zasobami i ryzykiem wynikającym z ich dostępności.

Odwrócone dostępności6. 
W globalnym świecie niektóre centralne miejsca Unii Europejskiej typu 

metropolii uzyskują doskonałą dostępność w zakresie powiązań komunika-
cyjnych, w tym transportowych, z wiodącymi miejscami na świecie. Sieci 
perfekcyjnie łączą najważniejsze miejsca świata i Europy. Także w Unii 
Europejskiej i jej państwach członkowskich metropolie zyskują bardzo 
korzystne parametry dla sieciowania. Jednak w tym samym czasie pozycja 
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wielu geograficznie pobliskich miejsc, znajdujących się w cieniu takich 
biegunów rozwoju, ulega stopniowej degradacji, bowiem ich poziom wy-
kluczenia i izolacji zwiększa się. 

Spolaryzowany rozwój7. 
W ostatnich latach zasadniczo zmienił się paradygmat rozwoju regional-

nego w rozwiniętych krajach świata. Wyrazem tego są między innymi zapisy 
strategii Europa 2020. Grozi nam bardziej spolaryzowany niż dotąd rozwój 
społeczno-gospodarczy, między innymi w układzie regionalnym, pomiędzy 
większymi miastami a resztą regionu, a także strefami w ramach miast. 
Następuje realokacja kierunków wydatków w ramach funduszy europejskiej 
polityki spójności na niekorzyść obszarów najsłabszych. Prawdopodobne 
jest także zmniejszenie transferów finansowych i poziomu solidarności 
pomiędzy regionami i państwami Unii Europejskiej.

Hybrydowa geografia8. 
W ostatnich dekadach ma miejsce stopniowa ewolucja zagospodaro-

wania przestrzennego z modelu zwartego miasta i punktów aktywności 
wokół przystanków komunikacyjnych do znacznie luźniejszych regulacji 
dotyczących zagospodarowania przestrzennego i wzrastającej presji sub-
urbanizacyjnej, szczególnie silnej w przypadku dużych i średnich miast. 
Wskutek tego istnieje zagrożenie, że Europa będzie kontynentem niskiego 
poziomu ładu przestrzennego, braku czytelności rozmieszczenia różnych 
funkcji w przestrzeni oraz czytelnego rozróżnienia pomiędzy obszarami 
miejskimi i wiejskimi. 

Zablokowane reformy strukturalne9. 
Warunkiem powrotu Unii Europejskiej na korzystną trajektorię rozwo-

jową są głębokie reformy społeczno-gospodarcze. Bardzo prawdopodobne 
jest, że wdrażanie niezbędnych zmian napotka barierę akceptacji społecznej. 
Będziemy odczuwali rosnące problemy zrównoważenia budżetu, związane 
ze świadczeniem usług publicznych o charakterze socjalnym. Ograniczone 
co do zakresu i wielkości inwestycje w infrastrukturę oraz badania i rozwój 
zostaną skoncentrowane na niewielu polach. Prawdopodobne jest ogra-
niczenie solidarności z biedniejszymi krajami spoza Unii Europejskiej. 
Samorządy terytorialne będą znacznie mniej skuteczne, niż dotychczas we 
wszystkich skalach przestrzennych. Władza polityczna będzie sprawowana 
przez populistów lub technokratów niechętnych reformom. Siła polityczna 
zostanie częściowo przesunięta do korporacji ponadnarodowych.
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 Europejskie zakleszczenie10. 
Warunkiem skutecznego podjęcia wyzwań, przed jakimi stoi obecnie 

Unia Europejska jest dokonanie niezbędnych reform politycznych, które 
umożliwią bardziej sprawne niż dotychczas radzenie sobie z nowymi wy-
zwaniami. Mechanizmy decyzyjne obowiązujące w Unii Europejskiej nie 
pozwalają jednak na skuteczne konkurowanie z innymi krajami świata. 
Zagrożeniem jest brak znaczącego postępu w głębokości integracji euro-
pejskiej, a w wyniku wystąpienia bezwzględnej konieczności współdziałania 
państw członkowskich może mieć miejsce co najwyżej koordynacja niektó-
rych polityk, takich jak: fiskalnej, migracyjnej, rynku pracy. Wynikiem tego 
może być model Unii Europejskiej różnych prędkości oraz zablokowanie 
kolejnych rozszerzeń. 

W sumie te megatrendy wyznaczają kierunki i skalę wyzwań, przed jaki-
mi stoi Unia Europejska w nadchodzących dekadach. Brak skutecznego 
podjęcia tych wyzwań oznaczałby zasadniczą degradację pozycji Europy 
w nadchodzących dekadach. 

Takie perspektywiczne myślenie pojawiło się w XXI wieku także w Sta-
nach Zjednoczonych Ameryki Północnej, gdzie podjęto z dużym rozmachem 
projekt Ameryka 2050. Inicjatorem była American Planning Associacion. 
Inicjatywa ta zyskała wsparcie ze strony wielu kluczowych fundacji i instytucji 
pozarządowych USA, takich jak m.in. Rockefeller Foundation, Doris Duke 
Charitable Foundation, Lincoln Institute of Land Policy, J. M. Kaplan Fund, 
Park Foundation, William Penn Foundation, Ford Foundation. Przesłaniem 
tej inicjatywy jest przygotowanie miejsca dla 130 mln nowych obywateli. 
Jako najważniejsze trendy określono: (1) szybki wzrost ludności i zmiany 
demograficzne, (2) zmiany klimatyczne, (3) wzrost skali międzynarodo-
wych powiązań gospodarczych i handlu zagranicznego, (4) niekontrolowane 
rozlewanie się zabudowy i nieefektywne wykorzystanie przestrzeni, (5) 
niezrównoważony wzrost w układzie międzyregionalnym i wewnątrzregio-
nalnym, (6) niewydolność systemów infrastrukturalnych, (7) kształtowanie 
się makroregionów gospodarczych. Uznano, że jednym z warunków za-
chowania wiodącej pozycji USA w świecie jest skuteczne podjęcie wyzwań 
o charakterze terytorialnym. 

Z doświadczeń tych wynikają także ważne wnioski dla Polski. Polska 
pomimo znacznie mniejszej skali terytorialnej i potencjału społeczno-go-



Doświadczenia programowania rozwoju terytorialnego Unii Europejskiej – perspektywa 2050

201

spodarczego niż Unia Europejska i USA stoi także przed wieloma wyzwa-
niami, które związane są z terytorialnymi aspektami rozwoju społeczno-
gospodarczego. Bardzo korzystne jest, że w grudniu 2011 roku Rząd przyjął 
Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2030 (KPZK). 
Wizja terytorium Polski opiera się na pięciu pożądanych cechach polskiej 
przestrzeni: konkurencyjności i innowacyjności, spójności wewnętrznej, 
bogactwie i różnorodności biologicznej, bezpieczeństwie oraz ładzie prze-
strzennym. Zakłada się, że w roku 203011:

polska przestrzeń jest konkurencyjna i innowacyjna dzięki wykorzy-• 
staniu potencjału policentrycznej sieci metropolii,
polska przestrzeń jest zintegrowana i spójna zarówno zewnętrznie, • 
jak i wewnętrznie, dzięki czemu wszyscy mieszkańcy uczestniczą 
w procesach rozwojowych,
polska przestrzeń, zachowując bogactwo walorów dziedzictwa przy-• 
rodniczego i kulturowego, jest rozpoznawalna,
polska przestrzeń jest odporna na różne zagrożenia związane z bez-• 
pieczeństwem energetycznym i naturalnym.

Niezbędna jest także aktywność naszego kraju w pracach programowych 
Unii Europejskiej, nie tylko aby kształtować korzystny wizerunek polskiej 
przestrzeni, ale także aby wykorzystać możliwości, jakie związane są z po-
zycjonowaniem Polski w przestrzeni europejskiej. 

11. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2030, Ministerstwo Rozwoju Regionalne-
go, Warszawa, 13 grudnia 2011.
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regionalnej w Polsce

Wprowadzenie 

Nowy paradygmat polityki regionalnej Unii Europejskiej, ukierunkowany 
na zwiększenie skuteczności i efektywności działań Komisji, wprowadza 
szereg rozwiązań, które zostaną w pełni skonkretyzowane w nadchodzącym 
okresie programowania na lata 2014-2020. Władze krajowe i regionalne już 
dziś muszą modelować system programowania rozwoju w sposób, który 
umożliwi czerpanie korzyści z unijnej polityki spójności. Jednym z nowych 
instrumentów planowania rozwoju jest, wprowadzona Koncepcją Zagospo-
darowania Przestrzennego Kraju 2030 (KPZK 2030), hierarchizacja systemu 
planów i programów. Niniejszy artykuł, na tle głównych elementów nowej 
polityki, a szczególnie zasady terytorializacji polityki rozwoju, analizuje pro-
blematykę zhierarchizowanej integracji systemu planowania. Autor wspiera 
nowe rozwiązania i przedstawia uzasadnienie dla ich wdrożenia.

Terytorializacja w nowej polityce regionalnej 
– ujęcie teoretyczne

Polityka rozwoju to jedna z polityk publicznych, będąca zarazem czynnikiem 
sprawczym w procesie zarządzania rozwojem1. Pojęcie polityki rozwoju 

1. A. Noworól, Pojęcie rozwoju terytorialnego w kontekście nauk o zarządzaniu, „Współczesne Zarządza-
nie” 2/2007.
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– w sferze aktywności publicznej – trafnie zdefiniowano w prawie polskim. 
Art. 2 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju stanowi, że „Przez 
politykę rozwoju rozumie się zespół wzajemnie powiązanych działań podej-
mowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego 
rozwoju kraju, spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej, 
podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc 
pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej”. Zgodnie z Art. 3, politykę 
rozwoju prowadzą Rada Ministrów oraz samorządy: wojewódzki, powiato-
wy i gminny (Dz.U. 2009 Nr 84 poz. 712 z późn. zm.). Pojęciem węższym 
jest „polityka regionalna”. Ma ono także niezwykle bogatą bibliografię 
i – w literaturze – odnosi się głównie do aktywności władz publicznych, 
wspierających rozwój regionalny2.

Oxford Dictionary of Geography określa politykę regionalną jako politykę 
rządu, ukierunkowaną na korygowanie nierówności rozwojowych wewnątrz 
kraju3. Rząd podejmuje walkę z nierównościami regionalnymi z wielu powo-
dów. Zaliczyć do nich należy: unikanie niepokojów społecznych, zaspokajanie 
dążeń sił politycznych reprezentujących zarówno biedniejsze, jak i bogatsze 
regiony, realizowanie zasad sprawiedliwości społecznej, a także usiłowanie 
pełnego wykorzystania zasobów ludzkich oraz infrastruktury gospodarczej 
i technicznej nierozwijających się obszarów.

W rozumieniu B. Wosia, „polityka regionalna (jako część polityki gospo-
darczej) uznaje za swój cel stymulowanie przez władze publiczne rozwoju 
gospodarczego i społecznego w regionach”. Chodzi przy tym o „ograniczenie 
międzyregionalnych dysproporcji rozwojowych oraz oddziaływanie na zwięk-
szenie zdolności konkurencyjnych słabszych gospodarek regionalnych”4.

Syntetyczną definicję polityki regionalnej państwa przedstawił T. Grosse 
w następującej postaci: „Polityka regionalna państwa to strategiczne działania 
podejmowane z inicjatywy rządu we współpracy z samorządami województw 

2. J. Szlachta, Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 1997; I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach czlonkowskich, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001; C. Mellors, N. Copperthwaite, Regional policy, 
Routledge, London 2005; A. Klasik, Przedsiębiorczy i konkurencyjny region w teorii i polityce rozwoju 
regionalnego, Biuletyn, Zeszyt 218, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, War-
szawa 2005; A. Klasik, Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny, Katowice 2006.

3. http://www.answers.com/topic/regional-policy 
4. B. Woś, Rozwój regionów i polityka regionalna w Unii Europejskiej oraz w Polsce, Oficyna Wydawczni-

cza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005, s. 46.
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oraz innymi podmiotami władz samorządowych, które mają na celu popra-
wianie konkurencyjności gospodarczej wszystkich regionów, wyrównywanie 
szans rozwojowych regionów oraz dążenie do spójności ekonomiczno-spo-
łecznej i terytorialnej w skali kraju i poszczególnych województw”5.

Oficjalna strona internetowa Ministerstwa Rozwoju Regionalnego okre-
śla politykę regionalną jako integralną część polityki rozwoju, a przy tym 
– „świadomą i celową działalność podmiotów publicznych, kształtującą 
rozwój społeczno-gospodarczy województw”. Podkreśla się przy tym, że pod-
miotami polityki regionalnej są podmioty publiczne. Podmioty te realizują 
politykę regionalną, posiadając w odniesieniu do niej „określone prawem 
kompetencje decyzyjne na szczeblu centralnym i regionalnym”6. Krajowa 
polityka regionalna ukierunkowana jest na wykorzystanie endogenicznych 
potencjałów województw oraz przeciwdziałanie występującym w rozwoju 
regionalnym zagrożeniom. 

Na stronie internetowej MRR pojawia się też pojęcie „nowej polityki 
regionalnej”. Poniżej przedstawiona zostanie próba charakterystyki tego 
nowego rozumienia polityki regionalnej. 

Zarządzanie rozwojem terytorialnym wymaga konceptualizacji i ope-
racjonalizacji działań w obrębie wielu dziedzin o zróżnicowanym profilu 
branżowym i wielkim stopniu złożoności. System branżowego uporząd-
kowania zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji teryto-
rialnych jest powszechny na wszystkich poziomach organizacji państwa: 
wojewódzkim, powiatowym i gminnym. W pierwszej dekadzie XXI wieku 
pojawiły się liczne głosy krytyczne związane z niewystarczającą skuteczno-
ścią zarządzania z wykorzystaniem podejścia sektorowego (branżowego). 
Przejawem tego na poziomie Unii Europejskiej było opracowanie przez 
Fabrizio Barca niezależnego raportu pt. Program dla zreformowanej polityki 
spójności. Podejście ukierunkowane terytorialnie w osiąganiu celów i oczekiwań 
Unii Europejskiej. Raport wskazał słabe – skłaniające do reformy – strony 
polityki spójności, często związane z myśleniem sektorowym. Do owych 
słabych stron zaliczono:

5. T. Grosse, Cele i zasady polityki regionalnej państwa, Ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 
na temat Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Rowoju Regionalnego, Warszawa 
2009, s. 14.

6. http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/Strony/glowna.aspx  
(odczyt: 26.06.2012).
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niedostatek planowania strategicznego i rozwoju koncepcji polityki • 
poprzez przyjęcie perspektywy ukierunkowanej terytorialnie (place-
-based approach),
niedostateczną koncentrację na priorytetach i brak zróżnicowania • 
działań,
niezdolność do ustanowienia rozwiązań kontraktowych pozwalających • 
na skupienie się na wynikach i zmiany instytucjonalne dopasowane 
do cech i potrzeb poszczególnych obszarów,
problemy metodologiczne i operacyjne uniemożliwiające właściwe • 
stosowanie wskaźników, a w konsekwencji – przeprowadzanie analizy 
tego, co jest efektem wpływu polityki,
brak debaty na temat wpływu polityki na dobrobyt obywateli zarówno • 
na szczeblu lokalnym, jak i ogólnoeuropejskim, przy zogniskowaniu 
uwagi na problemach związanych z nieprawidłowościami oraz z ab-
sorpcją finansową.

Raport F. Barca7 zarysował więc nowe, tzw. terytorialne podejście do po-
lityki regionalnej, stanowiące najważniejszy fundament tego, co określa się 
dzisiaj jako nowa polityka regionalna. W Raporcie postawiono następujące 
cele, ściśle związane z aktualnym rozumieniem polityki spójności Unii 
Europejskiej:

zredukowanie trwałej • nieefektywności (niepełnego wykorzystania 
zasobów, prowadzącego do obniżenia efektywnej wartości osiąga-
nego dochodu),
zredukowanie trwałego • wykluczenia społecznego (dotyczy to w głów-
nej mierze nadmiernej liczby obywateli, których dochód oraz inne 
wskaźniki dobrobytu są niższe niż przyjęty standard) istniejącego 
w danym miejscu.

Kluczową innowacją Raportu było przypisanie terytoriom, czyli konkret-
nym miejscom, zasadniczej roli w polityce regionalnej. Miejsca definiowane 
są przy tym przez pryzmat funkcjonalności, czyli jako regiony, w których 
określone zbiory cech istotnych dla rozwoju wpływają na rozwój lokalny 
silniej niż w przypadku innych regionów. Raport zakłada, iż ukierunkowana 
terytorialnie polityka jest słusznym i nowoczesnym sposobem wspierania 
„harmonijnego rozwoju” oraz zmniejszania „dysproporcji” pomiędzy regio-

7. Dalej stosowane będzie określnie Raport Barca lub Raport.
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nami oraz ograniczania „zacofania regionów” na drodze realizacji polityki 
spójności8. Odejście od prymatu podejścia branżowego wynika z koniecz-
ności koncentrowania interwencji publicznej na miejscach. Przykładowo 
jakiś obszar może wymagać interwencji z zewnątrz, stanowiącej odpowiedź 
na niedoskonałości zarówno rynkowe, jak i polityczne. Tym samym, miejsce 
może być uwikłane w spiralę nieefektywności związaną z:

polityką lokalnych elit, które ignorują niesprzyjające ich interesom • 
instytucje ekonomiczne, 
brakiem skutecznie działających instytucji w danym miejscu, zmniej-• 
szającym możliwość pojawienia się tych instytucji w przyszłości.

Raport zakłada, że konieczna do rozwiązania tych problemów inter-
wencja powinna polegać na dostarczaniu zintegrowanych pakietów dóbr 
i usług społecznych prowadzących do zmian instytucjonalnych, do poprawy 
dobrobytu mieszkańców i produktywności przedsiębiorstw. Celem takiej 
interwencji powinno być także promowanie innowacyjności. Pakiety dóbr 
i usług powinny być zaadaptowane do potrzeb konkretnych miejsc (obsza-
rów) przy uwzględnieniu lokalnych preferencji oraz wiedzy. Powinno się 
także uwzględniać powiązania z innymi obszarami.

Terytorializacja polityki rozwoju opiera się na przekonaniu, że prze-
strzenny wymiar interwencji publicznych jest przejrzysty, weryfikowalny 
oraz poddawany ocenie obywateli. Polityka ukierunkowana na specyfikę 
danego miejsca powinna zatem charakteryzować się:

przyjęciem skutecznego systemu warunkowości, • 
skupieniem się na celach i wynikach, • 
dyscypliną wprowadzoną za pomocą ewaluacji, • 
kompetencjami i wiarygodnością decydentów,• 
oparciem na możliwości przeprowadzenia otwartej debaty publicznej • 
na temat podjętych decyzji politycznych. 

W odniesieniu do mobilności obywateli, Raport podkreśla, że polityka 
zorientowana na miejsca ma na celu poszerzenie możliwości obywateli 
i danie im większej swobody w decydowaniu o tym, gdzie chcą mieszkać 
i prowadzić działalność gospodarczą. 

8. F. Barca, Program dla zreformowanej polityki spójności. Podejście ukierunkowane terytorialnie w osiąganiu 
celów i oczekiwań Unii Europejskiej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009, s. 8.
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Podejście terytorialne zostało uznane za najlepszy sposób na spełnienie 
przez UE jej zadania rozwojowego. Pozwala na dostosowanie sposobów in-
terwencji oraz instytucji gospodarczych do lokalnych warunków. Zdaniem 
Raportu Barca, mocnymi stronami polityki spójności, które sprawiają, że 
stanowi ona odpowiednią podstawę dla „nowego paradygmatu polityki 
regionalnej”, są w szczególności:

stworzenie w Unii systemu wielopoziomowego zarządzania i nawią-• 
zywania zobowiązań kontraktowych, zakładającego podział obo-
wiązków,
udokumentowanie przypadków osiągania oczekiwanych wartości • 
docelowych wskaźników,
w wielu regionach: wkład w rozwój instytucjonalny, tworzenie kapitału • 
społecznego i podejścia opartego na partnerstwie,
stworzenie ogólnoeuropejskiej sieci wymiany doświadczeń, współ-• 
pracy i dzielenia się narzędziami metodologicznymi w dziedzinie 
ewaluacji i rozwijania zdolności.

W kontekście budowy gospodarki opartej na wiedzy Raport podkreśla, że 
ukierunkowane terytorialnie interwencje, czyli działania oparte na mocnych 
oraz słabych stronach terytorium, mogą zostać ukierunkowane na wybór 
w danym regionie ograniczonej liczby sektorów, w przypadku których istnieje 
większa szansa na pojawienie się innowacji i rozbudowy bazy wiedzy. Podej-
ście takie, określane jako „inteligentna specjalizacja” (smart specialization), 
pozwoli na optymalne wykorzystanie istniejącego zróżnicowania aglomeracji 
i sieci gospodarczych (zwłaszcza przemysłowych) przy równoległym pro-
mowaniu ich „otwartości” poza granice regionalne czy państwowe. 

Ostatecznie Raport definiuje dziesięć filarów reformy zarządzania 
polityką spójności, co – przy uwypukleniu elementów związanych z tery-
torializacją polityki – obejmuje takie elementy jak:

koncentracja na priorytetach kluczowych i konserwatywna alo-1) 
kacja terytorialna, gdzie zakłada się, że jednostką interwencji w polityce 
spójności jest miejsce lub region funkcjonalny,

nowe strategiczne ramy polityki spójności2) , przewidujące narodową 
ocenę strategiczną ukierunkowanych terytorialnie polityk na poziomie na-
rodowym oraz propozycje na poziomie ogólnoeuropejskim,

nowe relacje kontraktowe, wdrażanie i sprawozdawczość zoriento-3) 
wane na wyniki, przy czym tzw. Umowa dla Rozwoju powinna zawierać 
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alokację finansową dla narodowych i regionalnych instytucji zarządzających 
oraz ogólne kryteria wyboru miejsc i alokacji funduszy dla tych miejsc,

usprawnione zarządzanie priorytetami kluczowymi4) , przy wyko-
rzystaniu systemu monitorowania postępów realizacji kluczowych prio-
rytetów oraz zasady „warunkowości” dotyczącej ram instytucjonalnych 
oraz system monitorowania postępów w osiąganiu celów,

promowanie dodatkowego, innowacyjnego i elastycznego wydat-5) 
kowania, m.in. poprzez takie rozumienie innowacji w polityce spójności, 
które np. polega na eksperymentowaniu ze zintegrowanymi pakietami in-
terwencji lub przyjmowaniu dla pewnych działań zróżnicowanych granic 
geograficznych (wykorzystanie więzi między obszarami miejskimi i wiej-
skimi czy też działalność na skalę wielu regionów),

promowanie eksperymentowania i mobilizacja podmiotów lokal-6) 
nych, z wykorzystaniem ukierunkowanego terytorialnie podejścia, opiera-
jącego się na zdolności zewnętrznych interwencji do promowania procesu 
tworzenia i gromadzenia wiedzy i preferencji w miejscach, na które ukie-
runkowano działania; 

promowanie procesu uczenia się: w stronę prospektywnej ewalu-7) 
acji rzeczywistego oddziaływania interwencji, przy świadomości, że sto-
sując ewaluację oddziaływania polityki ukierunkowanej terytorialnie, po-
jawią się specyficzne wyzwania związane z heterogenicznością interwencji 
w różnych miejscach, łączeniem różnych usług, co może utrudniać ziden-
tyfikowanie najsilniej oddziałujących elementów,

przekierowanie, skoncentrowanie i wzmocnienie roli Komisji jako 8) 
centrum kompetencyjnego,

zarządzanie i kontrola finansowa9) ,
wzmocnienie politycznego systemu kontroli i równowagi na wyso-10) 

kim szczeblu.
Jak wynika z tego skrótowego wyciągu, do wymiaru terytorialnego odnosi 

się większość filarów reformy polityki spójności9. Owych dziesięć filarów, które 
zarysował Raport Barca stanowi rdzeń nowej polityki regionalnej. Ukierun-
kowuje to działania na szczeblu krajowym, do czego wrócimy poniżej.

Patrząc z aktualnej perspektywy, T. Markowski podkreśla, że terytorial-
ny wymiar polityki rozwoju wynika z roli, jaką przypisuje się dynamicznym 

9. Ibidem, s. 6-22.
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relacjom funkcjonalno-przestrzennym. Wiąże się to z tzw. „terytorializacją 
gospodarki, terytorializacją przedsiębiorstw oraz koniecznością zmiany 
sposobu współdziałania władz samorządowych na rzecz rozwoju przekra-
czającego tradycyjne granice formalnych podziałów administracyjnych”10. 
T. Markowski przypomina, że sprawność funkcjonowania systemów tery-
torialno-produkcyjnych i ich konkurencyjność jest środkiem do utrzymy-
wania trwałych przewag konkurencyjnych ze strony wytwórców. Granice 
terytoriów w systemach społeczno-gospodarczych wyznaczane są zatem 
przez funkcje związane z działalnością człowieka jako producenta i jako 
konsumenta. W tym kontekście, terytorium – z administracyjnego punktu 
widzenia – jest tylko jednym ze sposobów formalno-prawnego określania 
strefy interesów i wpływów społeczności zorganizowanych w struktury 
państwa, a w tym – struktury samorządu terytorialnego. Kluczową dla 
opisywanej problematyki – a także celu niniejszej pracy – jest obserwa-
cja, że procesy związane z globalizacją gospodarki osłabiają znaczenie 
formalnych granic administracyjnych. Rośnie natomiast znaczenie dy-
namicznego i zmiennego w przestrzeni i czasie układu powiązań. Podej-
ście takie potwierdza zaprezentowane wcześniej przez autora niniejszej 
pracy ujęcie terytoriów jako systemów otwartych, pozostających w stałej 
interakcji z otoczeniem. T. Markowski zaznacza, że podział terytorialny 
i władze administracji samorządowej stają się w gospodarce rynkowej 
swoistą barierą restrukturyzacji gospodarki. Interesy władz politycznych 
oraz aparatu administracji publicznej stawać się bowiem mogą hamulcem 
przemian i rozwoju11. Tak więc nowe podejście do polityki rozwoju oznacza 
uznanie konieczności zarządzania dynamicznymi (w czasie i przestrzeni) 
układami terytorialno-funkcjonalnymi12.

Refleksja związana z wyodrębnieniem układów terytorialno-funkcjonal-
nych prowadzi do zastosowania nowego instrumentu planistycznego, którym 
jest tzw. planowanie funkcjonalno-przestrzenne (lub krócej – planowanie 
funkcjonalne). Stanowi ono, poza planowaniem krajowym, regionalnym 
i lokalnym, oddzielną przekrojową kategorię planistyczną, stworzoną ze 
względu na konieczność zapewnienia planowania na obszarach o specy-

10. T. Markowski, Dylematy terytorialnego wymiaru w krajowych i regionalnych dokumentach strategicznych, 
Warszawa 2011, s. 75.

11. Na co zwracał uwagę także Raport Barca.
12. T. Markowski, op. cit., s. 76-77.
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ficznych cechach, niezwiązanych z ograniczeniami administracyjnymi. Tak 
więc współczesna doktryna planistyczna wskazuje zasadność opracowywania 
planów obszarów funkcjonalnych, niezależnie od istnienia planu krajowego, 
planów wojewódzkich czy lokalnych13.

Terytorializacja polityki rozwoju w dokumentach 
unijnych, krajowych, regionalnych i lokalnych

Wyrazem nowego, terytorialnego podejścia do polityki regionalnej jest 
Agenda Terytorialna Unii Europejskiej 2020. W kierunku sprzyjającej społecz-
nemu włączeniu, inteligentnej i zrównoważonej Europy zróżnicowanych regionów 
przyjęta w ramach prezydencji węgierskiej na nieformalnym spotkaniu 
ministrów ds. planowania przestrzennego i rozwoju terytorialnego w dniu 
19 maja 2011 roku w Gödöllő na Węgrzech.

Agenda odnosi się szeroko do przyjętej w 2010 roku nowej strategii 
Europa 2020, podkreślając, że realizacja określonych w niej celów inteli-
gentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu 
możliwa jest wyłącznie pod warunkiem uwzględnienia terytorialnego 
wymiaru strategii. Wynika to z tego, że szanse rozwojowe poszczególnych 
regionów są zróżnicowane. Jednocześnie Agenda zwraca uwagę na ko-
nieczność terytorialnej koordynacji polityk sektorowych. Koordynacja taka 
w poszczególnych dziedzinach służyć powinna optymalizacji skutków te-
rytorialnych i maksymalizacji spójności polityk. Może przy tym zwiększyć 
ich efektywność i pomóc uniknąć, na wszystkich szczeblach terytorialnych, 
negatywnych następstw ewentualnych niespójności. Dzięki zintegrowane-
mu rozwojowi terytorialnemu możliwe jest zatem osiągnięcie równowagi 
pomiędzy zrównoważonym rozwojem, konkurencyjnością i spójnością 
społeczną. Terytorialnie ukierunkowane podejście do kształtowania polityki 
rozwoju jest więc korzystne dla spójności terytorialnej, a wielopoziomowe 
zarządzanie służy realizacji zasady pomocniczości. Opiera się bowiem 
na koordynacji horyzontalnej, polityce bazujacej na badaniach i faktach 
oraz wspiera rozwój obszarów funkcjonalnych. W efekcie powinien zostać 
wyzwolony endogeniczny potencjał terytoriów. Poszczególne obszary będą 

13. Ibidem, s. 83-87.
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mogły wykorzystywać swój potencjał terytorialny, m.in. do wdrażania 
rozwiązań w zakresie rozwoju długofalowego, co przyczyni się do realizacji 
celów strategii Europa 202014.

Naczelnym dokumentem krajowym, ukierunkowującym rozwój re-
gionalny w Polsce jest Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: 
Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie (KSRR 2020). Przywołując rozczarowujące 
– głównie ze względu na powolną konwergencję – wyniki dotychczasowej 
polityki regionalnej, KSRR 2020 odchodzi od silnie scentralizowanego 
modelu sprawowania władzy na rzecz wzmocnienia wielopoziomowego sys-
temu zarządzania i terytorializacji polityki regionalnej. Strategia wskazuje 
elementy tworzące nowe rozwiązania, wymieniając m.in:

w odniesieniu do celów polityki regionalnej: • 
budowanie konkurencyjności regionalnej w oparciu o wszystkie,  –
także najbardziej rozwinięte regiony, poprzez określenie czynników 
konkurencyjności, wybranie kierunków poprawienia jej oraz wie-
losektorowe, ukierunkowane terytorialnie podejście,
poprawianie dyfuzji rozwoju poprzez poprawę możliwości absorpcji  –
(większy przepływ kapitału, osób, wiedzy, innowacji) oraz dopa-
sowanie działań wyrównawczych do potencjałów konkretnych 
terytoriów, przy selekcji tych potencjałów, pozwalających osiągnąć 
„masę krytyczną” niezbędną do dalszego rozwoju;

w odniesieniu do wymiaru terytorialnego – dostrzeganie różnorod-• 
ności, silna koordynacja, zarządzanie wielopoziomowe, zintegrowa-
ne programy dedykowane obszarom strategicznej interwencji przy 
zachowaniu integracji przestrzennej prowadzonej w ramach polityki 
regionalnej;
w odniesieniu do jednostek terytorialnych – podkreślenie roli jed-• 
nostek funkcjonalnych, co prowadzi do zróżnicowania interwencji 
w różnych typach terytoriów oraz dostosowanie polityki do miejsc 
z uwzględnieniem zależności obszarów generujących wzrost, obszarów 
powiązanych funkcjonalnie i obszarów peryferyjnych;
w odniesieniu do aktorów polityki – podmioty wszystkich sektorów: • 
publicznego (rząd i samorządy wszystkich szczebli administracji 

14. Agenda Terytorialna Unii Europejskiej. W kierunku bardziej konkurencyjnej i zrównoważonej Europy 
zróżnicowanych regionów, Ministrowie ds. planowania przestrzennego i rozwoju terytorialnego UE, 
Gödöllő 2011, s. 2-4.
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publicznej), gospodarczego (przedstawiciele biznesu) i pozarządo-
wego (aktorzy społeczni)15.

KSRR 2020 wprowadza istotny instrument terytorializacji polityki regio-
nalnej, czyli kontrakt terytorialny służący koordynacji działań prorozwojo-
wych16. Wprowadza także pojęcie obszarów strategicznej interwencji (OSI), 
które obejmują zarówno bieguny wzrostu, jak i obszary problemowe17.

Kolejnym, kluczowym dla polityki krajowej dokumentem sterującym 
rozwojem jest Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 
2030). Przyjęta na podstawie obwiązującej Ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) w dniu 
13 grudnia 2011 roku, Koncepcja (KPZK 2030) w sposób kompleksowy 
odnosi się do problemów, wyzwań i kierunków kształtowania przestrze-
ni kraju. Kluczowym elementem KPZK 2030 jest propozycja zerwania 
z dotychczasową dychotomią planowania przestrzennego i społeczno-go-
spodarczego na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Koncepcja 
wprowadza do polskiego systemu planistycznego obszary funkcjonalne 
oraz konieczność zachowania współzależności celów polityki przestrzennej 
z celami polityki regionalnej. Wiąże planowanie strategiczne z programo-
waniem działań w ramach programów operacyjnych współfinansowanych 
ze środków UE. Odnosząc się do zasad nowej polityki regionalnej, KPZK 
2030 określa działania państwa w sferze legislacyjnej i instytucjonalnej dla 
wzmocnienia efektywności systemu planowania przestrzennego i działań 
prorozwojowych ukierunkowanych terytorialnie. Wśród związanych z pla-
nowaniem przestrzennym instrumentów realizacji polityki, KPZK 2030 
wymienia, poza planowaniem krajowym, regionalnym i lokalnym, właśnie 
planowanie funkcjonalne. W konsekwencji wprowadzenia tego rodzaju 
planowania, niezbędnym stało się zdefiniowanie obszarów funkcjonalnych, 
odpowiednie sklasyfikowanie ich oraz określenie związków pomiędzy nimi. 
W ramach tejże klasyfikacji KPZK 2030 wprowadza cztery podstawowe 
typy obszarów funkcjonalnych:

określone w odniesieniu do całego systemu osadniczego, wyznaczone • 
na podstawie stopnia urbanizacji, obejmujące obszary miejskie – rdze-
nie i ich strefy funkcjonalne, jak i obszary funkcjonalnie wiejskie,

15. KSRR 2020, s. 15; KSRR 2020. Załączniki, s. 33-42.
16. KSRR 2020, s. 181-184.
17. Ibidem, s. 73-74.
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wyznaczone na podstawie typu potencjału rozwojowego ze względu • 
na występowanie szczególnego zjawiska z zakresu gospodarki prze-
strzennej i warunków dla polityki rozwoju w skali makroregionalnej,
wyznaczone ze względu na możliwość wystąpienia•  konfliktów prze-
strzennych związanych ze sposobem wykorzystania ich potencjału 
przyrodniczego i kulturowego,
wymagające • restrukturyzacji i rozwoju nowych funkcji przy użyciu 
instrumentów właściwych polityce regionalnej. Na tych obszarach 
dochodzi do kumulacji problemów o charakterze społeczno-gospo-
darczym, co staje się barierą dla osiągania spójności przestrzennej 
kraju.

Wśród zasad polityki przestrzennego zagospodarowania kraju KPZK 
2030 wprowadziła zasadę hierarchiczności z zachowaniem subsydiar-
ności planowania przestrzennego, z czym wiąże się ustalenie niezbęd-
nych standardów i nadania pierwszeństwa inwestycjom celu publicznego. 
Szczegółowo problematyka hierarchizacji systemu planowania pojawia 
się w Koncepcji przy opisie wdrożenia Celu 6.: Przywrócenie i utrwalenie 
ładu przestrzennego. W celu realizacji kierunku działania, określonego jako 
Zbudowanie sprawnego systemu planowania przestrzennego na wszystkich jego 
poziomach, zgodnie z KPZK 2030 konieczna jest m.in. „hierarchizacja pla-
nów – zgodnie z hierarchią celów rozwoju społecznego i gospodarczego, 
ustalanych przez władze krajowe, regionalne i lokalne, zwłaszcza tam, 
gdzie przedmiotem projektu jest przestrzeń publiczna (ale nie tylko tam). 
Konieczne jest wprowadzenie obligatoryjności projektowania funkcjonal-
nego (urbanistycznego i ruralistycznego), które pozwala na podejmowa-
nie racjonalnych decyzji o kształcie przestrzeni”18. Tak więc za kluczowe 
działanie dla przywrócenia i utrwalenia ładu przestrzennego w Polsce 
uznać należy wprowadzenie hierarchicznego, zintegrowanego systemu 
planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego, zdolnego do ko-
ordynacji aktywności podmiotów publicznych i polityk publicznych, które 
mają największe znaczenie dla zagospodarowania przestrzennego. Zakłada 
się, że każdy z poziomów systemu hierarchicznego będzie uwzględniał 
planowanie w obszarach funkcjonalnych, rozumiane jako istotny element 
nowoczesnej polityki rozwoju.

18. KPZK 2030, s. 167.
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Schemat docelowego hierarchicznego systemu planowania w Polsce, 
wynikający z KSRR 2020 oraz KPZK 2030 przedstawia rysunek 1.

Rysunek 1. Docelowy hierarchiczny system planowania w Polsce
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Źródło: opracowanie własne na podstawie KPZK 2030 (s. 172).

Schemat uwzględnia przyjęty przez Rząd RP w 2009 roku system doku-
mentów sterujących rozwojem regionalnym kraju, wynikający z Założeń 
systemu zarządzania rozwojem Polski. Proponowana w Założeniach koncepcja 
programowania strategicznego w kraju zakłada budowę systemu dokumentów 
strategicznych, obejmującego: 

horyzontalne strategie: długookresowe o co najmniej 15-letniej per-• 
spektywie realizacji (Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – DSRK) 
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i średniookresowe o 4-10-letniej perspektywie realizacji (Średniookre-
sowa Strategia Rozwoju Kraju – ŚSRK), za które odpowiada poziom 
krajowy,
tzw. inne strategie rozwoju, opracowywane przez administrację rządo-• 
wą szczebla centralnego oraz strategie opracowywane przez jednostki 
samorządu terytorialnego, które powinny mieć wydzielony okres 
niewykraczający poza okres objęty aktualnie obowiązującą ŚSRK,
programy operacyjne o rocznej – kilkuletniej perspektywie realizacji, • 
ale nie dłuższej niż perspektywa realizacji odpowiedniej strategii 
rozwoju.

Można przyjąć, że zakładane rozwiązania krajowe zbudowane są logicz-
nie. Zasada hierarchizacji systemu planowania rozwoju powinna wspierać 
jego spójność i ogólną koordynację działań.

Niestety, ogląd rozwiązań planistycznych stosowanych w Polsce na pozio-
mie regionalnym i lokalnym daje całkowicie odmienny obraz. W 2011 roku 
na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego autor wykonał dwie eksper-
tyzy wskazujące aktualny stan i kierunki zmian systemu zarządzania rozwo-
jem regionalnym i lokalnym w Polsce19. Diagnoza zawarta w wymienionych 
ekspertyzach oparta została na obowiązującym systemie aktów prawnych 
sterujących rozwojem i funkcjonowaniem województw, powiatów i gmin. 
Uwzględniono więc:

Ustawę z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki • 
rozwoju (Dz. U. 2009 Nr 84 poz. 712 z późn. zm.),
Ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu • 
przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717 z późn. zm.),
Ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa • 
(Dz.U. 2001 Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.),
Ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym • 
(Dz. U. 1998 Nr 91 poz. 578 z późn. zm.),
Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 • 
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

19. A. Noworól, Kierunki i zmiany niezbędne do stworzenia docelowego systemu zarządzania polityką rozwoju 
na poziomie regionalnym (uwzględniające dotychczasowe dokumenty strategiczne), Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, Warszawa–Kraków 2011; A. Noworól, Kierunki zmian niezbędnych do stworzenia doce-
lowego systemu zarządzania polityką rozwoju na poziomie lokalnym, Ministerstwo Rozwoju Regionalne-
go, Warszawa–Kraków 2011.
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oraz około trzydzieści ustaw branżowych, związanych z poszczegól-• 
nymi dziedzinami życia społeczno-gospodarczego. 

Podsumowując przeprowadzoną diagnozę, wskazać należy następujące 
główne cechy rozwiązań stosowanych na poziomie regionalnym. Obligatoryj-
ny system planowania na poziomie regionalnym obejmuje 36 dokumentów, 
spośród których 23 plany i programy opracowuje się dla obszaru w granicach 
województwa. Istnieje konieczność opracowania 13 planów uznanych za 
strategiczne (w tym – plan zagospodarowania przestrzennego województwa). 
Planowanie na szczeblu regionalnym zdominowane jest przez dokumenty 
o charakterze sektorowym, niepowiązane z odpowiednimi strategiami. 
Wśród wymienionych planów i programów aż 24 na 36 zawiera bezpośred-
nie odniesienie do przestrzeni. Ustawodawca w wielu wypadkach narzucił 
konieczność koordynacji polityki intraregionalnej z polityką krajową, pozo-
stawiając uzgodnienia wewnątrzregionalne woli ciał stanowiących. Wnioski 
z analizy systemu regionalnego skłaniają do następujących obserwacji:

koniecznością wydaje się ściślejsze powiązanie systemów planowania • 
społeczno-gospodarczego i przestrzennego,
istnieje potrzeba konsolidacji branżowych dokumentów programo-• 
wych wokół celów i narzędzi wskazanych w strategii wojewódzkiej 
i planie zagospodarowania przestrzennego województwa,
z własnej inicjatywy samorządy wojewódzkie opracowują liczne • 
strategie i programy operacyjne, co dowodzi wyższej świadomości 
zarządzania rozwojem; ten nieobligatoryjny system planowania nie 
jest wolny od opisanych powyżej wad,
wewnątrzregionalne dokumenty zawierają często treści wzajemnie • 
pokrywające się tematycznie lub/i luźno związane ze strategią roz-
woju województwa,
powiązania pomiędzy dokumentami regionalnymi i lokalnymi wpi-• 
sane są w ograniczoną liczbę ustaw, co nie sprzyja terytorialnie 
skoordynowanej polityce rozwoju20.

Analiza obligatoryjnego systemu planowania lokalnego wyszczególnia 
41 dokumentów: 22 na poziomie powiatu i 19 gminnych planów i progra-
mów. Aż 27 na 41 planów i programów zawiera bezpośrednie odniesienie 
do problematyki przestrzennej. W odniesieniu do kwestii spójności systemu 

20. A. Noworól, Kierunki i zmiany niezbędne do stworzenia..., op. cit.
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zarządzania rozwojem lokalnym należy podkreślić, że ustawodawca w niewielu 
tylko wypadkach narzucił konieczność wielopoziomowej koordynacji polityki 
lokalnej. Rozwiązanie to, analogicznie jak na poziomie regionalnym – wymaga 
skorygowania. Mimo formalnego powiązania planów i programów różnych 
szczebli, lokalny system planistyczny nie pozwala na sprawne zarządzanie 
procesami rozwojowymi. Jest to konsekwencją dwóch głównych jego cech. 
Pierwsza z nich wiąże się ze słabym powiązaniem zagadnień przestrzen-
nych i społeczno-gospodarczych. Istotnym uszczerbkiem lokalnego systemu 
planistycznego jest nieobligatoryjność opracowania strategii lokalnych. 
W opinii autora, terytorialnie zorientowana strategia rozwoju powinna być 
obligatoryjnym, porządkującym elementem lokalnego systemu planowania 
na poziomie powiatu i gminy. Jest tego świadomość w dobrze zarządzanych 
JST, które zwykle opracowują plan strategiczny. Potwierdza to, między innymi, 
przeprowadzona na potrzeby jednej z ekspertyz analiza, obejmująca 30 JST21. 
Badane miasta metropolitalne, gminy i powiaty posiadały strategie rozwoju 
(lub plan rozwoju lokalnego), a plany i programy o charakterze strategicz-
nym (w tym – dotyczące rewitalizacji) stanowiły znaczący odsetek zidenty-
fikowanych dokumentów nieobligatoryjnych. W opinii autora, elementem 
porządkującym system planowania powinno być zorientowane terytorialnie 
myślenie strategiczne, a nie branżowe wytyczne i rozwiązania22.

Na tle przedstawionej diagnozy autor zaproponował, nawiązujący do roz-
wiązań krajowych, system regionalnych i lokalnych planów i programów, 
uwzględniający zasady przyjęte w KSRR 2020 oraz KPZK 2030. Oznacza 
to w szczególności uwzględnienie planowania funkcjonalnego różnych 
poziomów, od makroregionalnego po sublokalny. Przyjęto przy tym nastę-
pujące zasady ogólne:

konieczność całościowego ujmowania zagadnień środowiskowych, • 
ludzkich, gospodarczych i zarządczych,
przekroczenie bariery dzielącej planowanie przestrzenne i społecz-• 
no-gospodarcze,
ustawowe narzucenie samorządom wszystkich szczebli opracowania • 
dwóch głównych, średniookresowych dokumentów rozwojowych:

21. Dziesięć największych powiatów grodzkich (tworzących według KPZK 2030 rdzeń metropolii sie-
ciowej), dziesięć najlepszych gmin (miejskich i miejsko-wiejskich) w Rankingu Samorządów 2011 
„Rzeczpospolitej” oraz dziesięć najlepszych powiatów w Rankingu Powiatów 2010, prowadzonego 
przez Związek Powiatów Polskich.

22. A. Noworól, Kierunki i zmiany niezbędne do stworzenia..., op. cit.
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zintegrowanej strategii rozwoju, powiązanej z odpowiednim pla- –
nem zagospodarowania przestrzennego,
zintegrowanego programu operacyjnego. –

Projektowany system mógłby więc zastąpić obowiązujące aktualnie 
na poziomie regionalnym i lokalnym opracowanie 77 planów i programów 
oraz ok. 300 dokumentów nieobligatoryjnych. 

Proponowany system koordynacji regionalnego, powiatowego i gminnego 
systemu programowania przedstawia rysunek 2. Koordynacja regionalnego 
i lokalnego systemu programowania. Ujęty w nim schemat planów i progra-
mów jest zgodny z, zawartą w KPZK 2030, zasadą hierarchizacji planowania 
rozwoju w Polsce, uwzględnia też różnego typu plany opracowywane dla 
obszarów funkcjonalnych (oznaczonych jako OF). Proponowany schemat 
obejmuje różnego typu relacje pomiędzy planami, wymienione w legendzie 
rysunku23. 

Implikacje hierarchizacji systemu planowania w Polsce

Konsekwencje hierarchizacji systemu planowania w Polsce można rozpa-
trywać w następujących aspektach:

prawno-ustrojowym, odnosząc się do ustawowej niezależności sa-• 
morządów w Polsce,
kohezyjnym, dotyczącym logiki systemu planistycznego,• 
wdrożeniowym, związanym z procesami zarządzania rozwojem w wa-• 
runkach decentralizacji charakteryzującej społeczeństwo sieciowe.

Warto dokonać głębszego oglądu każdego z wymienionych aspektów 
hierarchizacji planowania.

23. Szczegóły w: A. Noworól, ibidem.
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Rysunek 2. Koordynacja regionalnego i lokalnego systemu programowania
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Źródło: A. Noworól, Kierunki zmian niezbędnych do stworzenia docelowego systemu za-
rządzania polityką rozwoju na poziomie lokalnym, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 
Warszawa–Kraków 2011, s. 89.
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Aspekt prawno-ustrojowy 
– hierarchizacja a niezależność samorządów

Samorządy wojewódzkie, powiatowe i gminne są ustrojowo wzajemnie nie-
zależne. Podkreślone to jest osobnym artykułem w Ustawie o samorządzie 
województwa. Art. 4 tej Ustawy stanowi, że zakres działania samorządu 
województwa nie narusza samodzielności powiatu i gminy, a organy sa-
morządu województwa nie stanowią wobec powiatu i gminy organów nad-
zoru lub kontroli oraz nie są organami wyższego stopnia w postępowaniu 
administracyjnym. Jednocześnie, odnosząc się do zakresu działań samo-
rządu wojewódzkiego, zgodnie z Art. 2, organy samorządu województwa 
działają na podstawie i w granicach określonych przez ustawy, przy czym 
do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań 
publicznych o charakterze wojewódzkim, nie zastrzeżonych ustawami 
na rzecz organów administracji rządowej (Dz.U. 2001 Nr 142 poz. 1590 
z późn. zm.). Definiuje to pozycję województwa samorządowego wobec 
poziomu powiatowego i gminnego. Odpowiednie zapisy Ustawy o samo-
rządzie powiatowym (Dz.U. 1998 Nr 91 poz. 578 z późn. zm.) oraz Usta-
wy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) 
wykluczają nadzór samorządu województwa nad działalnością powiatu 
i gminy. Natomiast wszystkie trzy główne ustawy samorządowe (dotyczą-
ce województwa, powiatu i gminy) dopuszczają tworzenie odpowiednich 
związków i porozumień pomiędzy tymi związkami publiczno-prawnymi, 
włączając w zakres współpracy także administrację rządową.

W praktyce wdrażanie polityki spójności Unii Europejskiej prowadzi 
jednak do istotnego osłabienia opisanej powyżej, ustawowej niezależności. 
Powstaje wręcz efekt uzależnienia, szczególnie powiatów i gmin od samo-
rządu wojewódzkiego, co wynika z uwarunkowań aplikowania o środki 
strukturalne. Pozyskanie współfinansowania zwykle warunkowane jest 
na poziomie krajowym – z programów operacyjnych zarządzanych przez 
Rząd RP – i wojewódzkim – z regionalnego programu operacyjnego, wyka-
zaniem zgodności projektów z celami rozwojowymi UE i kraju. W studiach 
wykonalności udowadnia się więc zgodność i komplementarność poszcze-
gólnych projektów z odpowiednimi strategiami i programami operacyjnymi. 
Sprzyja to logice polityki spójności, odbierając jednak samorządom przy-
sługującą im niezależność. W takim kontekście założyć można, że hierar-
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chizacja systemu planowania rozwoju praktycznie w Polsce istnieje, lecz 
ma charakter czysto pragmatyczny, by nie rzec – kunktatorski charakter. 
Powstaje wrażenie, że samorządy lokalne udowadniają zgodność z polity-
ką UE, kraju i województwa, niemal wyłącznie po to, by pozyskać środki 
finansowe. Oczywiście wrażenie to jest złudne, gdyż dobrze zdefiniowane 
priorytety krajowe i wojewódzkie stanowią raczej wsparcie dla – formalnie 
nieistniejącego – myślenia strategicznego w powiatach i gminach.

Zdaniem autora, nie naruszając zasad ustrojowych, hierarchizacja sys-
temu planowania rozwoju powinna mieć charakter warunkowy. Tak jak 
obecnie, dążenie do realizacji wspólnych celów strategicznych, tak w wy-
miarze granic administracyjnych jednostek terytorialnych, jak i w granicach 
obszarów funkcjonalnych, powinno być warunkowane wpisaniem się w spójny 
system planistyczny, ułatwiający kontrolę strategiczną, ale i transfer alokacji 
środków „kontraktowych”, czyli pozostających poza algorytmami subwencji 
terytorialnych i branżowych.

Aspekt kohezyjny 
– hierarchizacja a logika systemu planistycznego

Głównym argumentem za wprowadzeniem hierarchii planów społeczno-go-
spodarczych i przestrzennych w Polsce jest dążenie do zapewnienia lepszej, 
strukturalnej i tematycznej spójności systemu planistycznego. Kohezja ce-
lów, priorytetów i działań jest jedną z głównych unijnych i krajowych zasad 
polityki regionalnej. Spójność elementów strategii i programów różnych 
poziomów zarządzania pozwala bowiem na: 

zachowanie wspólnej wykładni aksjologicznej,• 
niesprzeczne wizje rozwojowe,• 
koordynację czasową interwencji różnych poziomów zarządzania • 
terytorialnego,
koordynację alokacji środków publicznych na:• 

wybranych i właściwych tematach sektorowych, –
wybranych i właściwych obszarach interwencji (miejscach), –

zgodność wskaźników monitorowania jako podstawy zasady wa-• 
runkowości.
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Tak więc wprowadzenie hierarchii i ściślejszego powiązania dokumentów 
planistycznych, obejmujących działania:

tak w sferze społeczno-gospodarczej, jak i przestrzennej,• 
tak w granicach jednostek terytorialnych, jak i w granicach obszarów • 
przestrzenno-funkcjonalnych,
tak w wymiarze strategicznym, jak i operacyjnym,• 

pozwolić powinno na zapewnienie spójności celów, priorytetów, działań 
i zadań, realizowanych na wszystkich poziomach zarządzania terytorial-
nego, od poziomu krajowego, przez regionalny – po skalę lokalną, czyli po 
poziomy powiatowy i gminny.

Zapewnienie spójności różnego typu planów i programów jest szcze-
gólnie ważne w sytuacji wdrażania nowej polityki regionalnej, w której 
pojawiają się kwestie koncentracji interwencji publicznej w określonych 
miejscach oraz wprowadzanie zasady warunkowości, z którą wiąże się pe-
wien poziom ujednolicenia wskaźników i sposobu ich monitorowania. Nie 
jest więc sprawą bagatelną dodatkowa korzyść związana z tym, że zgodność 
strukturalna planów i programów znacznie ułatwi aplikowanie o środki 
krajowe i unijne, a także sprawozdawanie z realizacji polityki regionalnej. 
Nie zmienia to faktu, że główną korzyścią z hierarchizacji będzie zapew-
nienie – w skali kraju – jednolitego rdzenia myśli strategicznej, do czego 
wrócimy poniżej.

Aspekt wdrożeniowy 
– hierarchizacja a decentralizacja interwencji publicznej

Hierarchizacja w ogóle, a hierarchizacja systemu planowania – w szczególno-
ści, kojarzy się z narzucaniem decyzji strategicznych i operacyjnych niższym 
poziomom zarządzania, co robi wrażenie re-centralizacji polityki rozwoju 
w Polsce. Nie musi tak być, ponieważ we współczesnym modelu hierarchicz-
nym istnieje konieczność uwzględnienia następujących kwestii.

Po pierwsze, na niższych poziomach zarządzania terytorialnego nastę-
puje uszczegółowienie globalnych, unijnych i krajowych strategii – polityk 
– programów, które może i powinno być dostosowane do potrzeb odpo-
wiedniego poziomu. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do obszarów 
tematycznych, które nie wiążą się z granicami administracyjnymi, czyli 
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np. w przypadku zarządzania: zasobami wspólnymi – lasami, wodami24, 
czy obszarami przestrzenno-funkcjonalnymi25. Hierarchizacja planowania 
wymuszona jest tu przez logikę opracowywanego problemu, wymuszającą 
spójność tematyczną.

Po drugie, w pakiecie rozporządzeń polityki spójności po roku 2014, 
w związku z opisywanym problemem pojawiły się nowe instrumenty po-
lityki regionalnej: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ITI (Integrated 
Territorial Investment) oraz Rozwój kierowany przez społeczność lokalną 
– CLLD (Community Led Local Development). ITI ma umożliwić powierzenie 
określonych części programów operacyjnych miastom lub obszarom miej-
skim i świadczyć o wzmocnieniu wymiaru miejskiego polityki spójności. 
Instrument CLLD jest formą rozszerzenia stosowanego w bieżącym okresie 
programowania podejścia LEADER na politykę spójności i ma na celu an-
gażowanie partnerów publicznych, społecznych i prywatnych we wspólne 
przedsięwzięcia podejmowane na poziomie lokalnym. CLLD stanowi przy-
kład oddolnego podejścia do zarządzania rozwojem w warunkach, w których 
administracja publiczna musi działać w uzgodnieniu z partnerami z innych 
sektorów (Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, 2011). 
Przypomnijmy, że obszary miejskie oraz wiejskie stanowią jeden z typów 
obszarów funkcjonalnych, wymienionych w KPZK 2030 i uwzględnionych 
w zhierarchizowanym systemie planów i programów.

Po trzecie, w nowej polityce regionalnej zwraca się uwagę na teryto-
rialny aspekt interwencji publicznej. Można przyjąć, że taka skuteczna 
interwencja:

realizuje cele strategiczne wielu poziomów zarządzania (od poziomu • 
EU, przez krajowy i regionalny do skali lokalnej),
zakorzeniona jest w określonym terytorium, które może przyjmować • 
różne wymiary, od skali pojedynczego projektu, po cały region,
wykorzystuje możliwości zewnętrznego wsparcia rozwoju (podejście • 
egzogeniczne),
mobilizuje potencjały endogeniczne: polityczne, organizacyjne, • 
środowiskowe, gospodarcze i społeczne,

24. E. Ostrom, R. Gardner, J. Walker, Rules, Games & Common-Pool Resources, University of Michigan 
Press, Ann Arbor 2006.

25. Markowski T., Dylematy terytorialnego wymiaru..., op. cit.; KPZK 2030.
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realizuje zasady: subsydiarności, dodatkowości, koncentracji, koor-• 
dynacji i partnerstwa.

Przywoływanym już przykładem tego typu interwencji jest, zapisany 
w KSRR 2020, kontrakt terytorialny, który powinien wiązać oddolne dzia-
łania lokalnych inicjatorów projektu ze wsparciem przez władze publiczne 
poziomu unijnego i krajowego. Konstrukcja takiego kontraktu wymagać 
będzie pełnej koordynacji działań wszystkich poziomów zarządzania, co 
znacznie ułatwi hierarchizacja systemu planowania.

W ostateczności, jeśli uwzględni się, że hierarchizacja ma charakter 
warunkowy, każdy z poziomów może realizować autonomiczne, niepowią-
zane z polityką krajową koncepcje, ale też – nie korzystając ze wsparcia 
poziomów wyższych, a zatem – bazując na finansowych algorytmach alokacji 
(subwencja wojewódzka, oświatowa).

Podsumowanie

W podsumowaniu przedstawionych powyżej wywodów należy podkreślić, 
że – w rozumieniu autora – hierarchizacja systemu planowania opiera się 
na wieloszczeblowym konsensusie w kluczowych dla rozwoju – strategicz-
nych sprawach. Propozycja hierarchizacji planów krajowych, regionalnych 
i lokalnych uporządkuje system pozwalając:

poziomowi krajowemu – na wdrożenie jednolitych kryteriów alokacji • 
i porównywalnych wskaźników monitorowania skuteczności polityki 
spójności,
jednostkom samorządu terytorialnego – na wykorzystanie wsparcia • 
o charakterze egzogenicznym, przy możliwości zachowania, lub świa-
domego samoograniczania, ustawowej niezależności,
podmiotom/inicjatorom/motorom rozwoju – na, oparte na konsen-• 
susie, uczestnictwo w sieciowym systemie koordynacji procesów 
rozwojowych.

Cechy te pozwolą zapewnić wszystkim władzom publicznym w Polsce 
jednolity rdzeń myśli strategicznej, zwiększający efektywność wydatkowania 
środków publicznych i przyśpieszający procesy rozwojowe. Wykorzystując 
hierarchizację systemu planowania, możemy więc wpisać się w zintegrowa-
ny system zarządzania rozwojem i korzystać z polityki spójności UE albo 
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zachować całkowitą niezależność i działać wyłącznie własnymi siłami. Hie-
rarchizacja systemu planowania, poprzez jego integrację oraz wprowadzenie 
– zorientowanego terytorialnie – planowania funkcjonalnego, uwzględnia 
nowy paradygmat polityki regionalnej Unii Europejskiej.
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Wrażliwość regionów na zmiany 
w koniunkturze gospodarczej

Cel i zakres badańI. 

Celem rozważań niniejszego artykułu jest ocena stopnia wrażliwości woje-
wództw na istotne zmiany uwarunkowań otoczenia zewnętrznego1. Wiodące 
pytanie badawcze jest następujące: Jaka jest odporność regionów na znaczące 
zmiany sygnałów rozwojowych płynących z otoczenia zewnętrznego? Głów-
nym problemem są następstwa dla głębszych zmian w koniunkturze makro-
ekonomicznej kraju, zarówno o ekspansywnym, jak i recesyjnym kierunku. 
Od początku lat 2000 zauważyć można było przynajmniej jeden podokres 
silnej koniunktury wzrostowej i dwa podokresy wyraźnej dekoniunktury, 
z których ostatni jest następstwem światowego kryzysu finansowego końca 
pierwszej dekady lat 2000. Obserwowane spowolnienie polskiej gospodarki 
w skali całego kraju w różnych proporcjach rozkłada się na struktury re-
gionalne. Nietrudno zauważyć, że pożądaną właściwością regionów byłaby 
reakcja asymetryczna, tzn. szybkie i odpowiednio proporcjonalne reagowa-
nie na „sygnały” pozytywne i stosunkowo oporne reagowanie na procesy 
recesyjne. W jakimś zakresie ma to miejsce, czego dowodem jest relatywnie 
wysoka odporność polskiej gospodarki na zawirowania koniunktury świa-
towej, w tym na mający miejsce w wielu krajach Unii Europejskiej wyraźny 

1. Wyjaśnienia wymaga wielokrotnie pojawiające się w opracowaniu określenie „otoczenie zewnętrz-
ne”, „zewnętrzne zakłócenia”, „zewnętrzne szoki (turbulencje) rozwojowe”. Użyte określenie „ze-
wnętrzne” oznacza, że zakłócenia mają charakter systemowy skali krajowej (np. kryzys początku lat 
2000) lub ponadkrajowej (np. kryzys ostatnich lat).
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kryzys gospodarczy. Sformułowane wyżej pytanie uzupełnić zatem można 
kilkoma innymi, rozwijającymi obszar badań; m.in.: 

jakie specyficzne właściwości regionów przesądzały o zróżnicowa-1) 
nej wrażliwości?

czy istnieje symetria między stopniem wrażliwości na zmiany po-2) 
zytywne i negatywne?

Podjęty temat może się kojarzyć z rozważaniami dotyczącymi wąsko ro-
zumianej absorpcyjności regionów, zwłaszcza ograniczanymi do racjonalnego 
zagospodarowywania strumieni finansowych. Mają tu oczywiście miejsce 
pewne obszary styczne. Niemniej jednak podniesiony problem „wrażliwości” 
wiąże się z sytuacjami zmian nagłych, raczej głębokich i na ogół nieprzewi-
dzianych – będzie to rozwinięte w następnej części opracowania.

Przeprowadzana analiza dotyczyć będzie rozwoju województw, widzia-
nego poprzez pryzmat wybranych wskaźników odzwierciedlających kondycję 
gospodarczą i społeczną poszczególnych regionów. Jej zakres determinowany 
jest dostępnością odpowiedniej statystyki, jak również artykułową formułą 
opracowania. Analiza będzie miała charakter ocen porównawczych, tzn. 
sytuujących dany region w zakresie wybranego wskaźnika względem in-
nych jednostek. Dysponowanie odpowiednio uporządkowanymi ciągami 
wskaźników dotyczących poszczególnych województw pozwolić powinno 
na udzielenie odpowiedzi na postawione wyżej pytania. 

Wskazywana wyżej analiza zmierzająca do sformułowania odpowie-
dzi na postawione pytania badawcze poprzedzona zostanie ogólniejszymi 
rozważaniami dotyczącymi tła teoretycznego podjętego tematu, a także 
poszerzonym wprowadzeniem dotyczącym determinant różnicowania się 
wrażliwości regionów na sygnały otoczenia zewnętrznego.

Tło teoretyczne podjętego tematuII. 

Podniesiony problem ma swoje tło teoretyczne, początkowo odnoszące 
się do ludzkich reakcji i zachowań na szokowe bodźce zewnętrzne. Dosyć 
szybko został adoptowany do wielu dziedzin, m.in. do badania zachowań 



Wrażliwość regionów na zmiany w koniunkturze gospodarczej

233

wielkich systemów w nagłych zmianach warunków ich funkcjonowania, 
w tym systemów społeczno-gospodarczych, jakimi są również miasta i regio-
ny. W anglojęzycznej literaturze w odniesieniu do rozważanych zagadnień 
operuje się terminem resilience, który tłumaczyć możemy jako „wrażliwość”, 
„prężność”, „odporność”2. Zjawisko to interpretowane jest jako pomyślne 
(zwycięskie) zachowanie, w tym rozwój w warunkach wysokiego ryzyka, czy 
nagle pojawiających się niedogodności3. W odniesieniu do rozwoju regionu, 
zwłaszcza w aspekcie procesów gospodarczych, w bardziej konkretnych 
rozważaniach resilience ma jednak kilka wykładni interpretacyjnych4. 

Pierwsza, najprostsza sytuacja, oznacza powrót lub zdolność do po-1. 
wrotu gospodarki regionu do równowagi doświadczanej przed zaistnie-
niem zewnętrznej sytuacji kryzysowej, przy czym równowaga jest naj-
częściej rozważana wieloparametrycznie. Zagadnieniem kluczowym jest 
tu powrót do równowagi. 

W bardziej zaawansowanych koncepcyjnie analizach nieco inaczej 2. 
interpretowana jest kwestia równowagi. Wskazuje się mianowicie, że nie 
chodzi o prostą zdolność do powrotu do poprzedniej równowagi, lecz 
do równowagi nowej, sytuującej region na pozytywnej trajektorii rozwo-
ju5. W tym przypadku kryterium spełniania przez region charakteryzo-
wanej właściwości jest bardziej złożone. Po pierwsze, uwzględniać musi 
odporność systemu gospodarczego, do pewnych granic, na zakłócenia ze-
wnętrzne, po drugie, po przekroczeniu założonych granic presji zjawisk 
zewnętrznych, brana jest pod uwagę zdolność do zmian w strukturze sys-
temu, prowadzących do ustalenia nowej, najlepszej w danych okoliczno-
ściach ścieżki rozwoju. 

2. W niniejszym opracowaniu, nie znajdując lepszego, zdecydowano się operować określeniem „wrażli-
wość”, „odporność”, mając jednak świadomość, że nie w pełni adekwatnie ujmują opisywane zjawiska.

3. What is resilience? Stockholm Resilience Centre. Research for Governance of Social-Ecological Sys-
tems (http://www.stockholmresilience.org/21/research/what-is-resilience.html).

4. Np.:
R. Pendalla, K. A. Foster, M. Cowell, a) Resilience and regions: building understanding of the metaphor, 
“Cambridge Journal of Regions, Economy and Society” 2010, 3.
E. Hill, H. Wial, H. Wolman, b) Exploring Regional Economic Resilience, Institute of Urban and 
Regional Development , Berkeley, “Working Paper” 2008, 4.

5. S. Christopherson, J. Michie, P. Tyler, Regional resilience: theoretical and empirical perspectives, “Cam-
bridge Journal of Regions, Economy and Society” 2010, 3.
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W innym jeszcze ujęciu eksponowana jest jedynie zdolność dosto-3. 
sowawcza. Region „odporny”, „wrażliwy” to taki, którego elementy syste-
mu społeczno-gospodarczego wytworzyły sprzężenia odporne na sytuacje 
kryzysowe. 

W odniesieniu do konkretnego przypadku zaburzeń rozwoju mówić 
można o trzech typach regionów:

poddające się zewnętrznym turbulencjom, ale zdolne do powrotu a) 
do poprzedniej, lub do wygenerowania nowej ścieżki rozwoju,

odporne na zewnętrzne zaburzenia, nie ulegające negatywnym b) 
presjom,

nieodporne na zewnętrzne zaburzenia, tzn. ulegające wpływom, c) 
ale z trwałymi negatywnymi skutkami w długim czasie.

Sukces regionu w aspekcie odporności (wrażliwości) mierzony jest 
poprzez obecną i przeszłe ścieżki rozwoju, wykorzystując m.in. wskaź-
niki produktywności, rynku pracy, warunków i jakości życia. Trudnością 
w uogólnianym ocenianiu regionu jest niewiadoma, czy sukces będzie pod-
trzymany w przyszłości, w warunkach zaistnienia określonych turbulencji 
rozwoju. Okazuje się bowiem, że stosownie do specyfiki własnej struktury 
społeczno-gospodarczej i uwarunkowań instytucjonalnych, regiony różnie 
reagują na zewnętrzne zakłócenia. Jednym ze wskazywanych w literaturze 
sposobów zaradzenia temu jest wykorzystanie analiz diagnozujących za-
chowania regionów o różnych strukturach wewnętrznych, doświadczających 
nagłych presji zewnętrznych.

W świetle przedstawianych interpretacji, jednym z pierwszorzędnych 
problemów jest odpowiedź na pytanie, jakie czynniki przesądzać mogą 
o posiadaniu przez region omawianych właściwości. Prowadzone badania 
wskazują m.in. na6: 

silny system innowacyjny,• 
instytucjonalne i społeczne uwarunkowania wewnętrzne kreujące • 
procesy „regionu uczącego się”,
wykwalifikowane, przedsiębiorcze i o innowacyjnych właściwościach • 
zasoby pracy,

6. S. Christopherson, J. Michie, P. Tyler, op. cit.
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system finansowy wspierania rozwoju,• 
zróżnicowaną bazę ekonomiczną, przesądzającą o wielofunkcyjności • 
gospodarki,
potencjał uniwersytecki z silnymi związkami z gospodarką regionu,• 
system zarządzania rozwojem regionu oparty na partnerskim współ-• 
działaniu,
wysoki poziom zaufania między aktorami procesów rozwoju.• 

Większość prac w omawianej tematyce poświęcona jest właśnie identy-
fikacji czynników chroniących przed negatywnymi skutkami lub je wydatnie 
łagodzących7. Problem wrażliwości jednostek terytorialnych (miast, regionów) 
na szokowe zmiany warunków otoczenia sam w sobie nie jest niczym nowym. 
W literaturze wskazuje się jednak na współczesne przyczyny znaczącego 
wzrostu zainteresowania badaczy tym zagadnieniem w ostatnim czasie, 
szczególnie począwszy od końcowych lat poprzedniego wieku, z wyraźnym 
przyspieszeniem w pierwszej dekadzie lat 2000. Wymieniana jest przede 
wszystkim globalna niepewność towarzysząca wysokim dynamikom wzro-
stu i wynikające z tego nieznane dotąd poczucie ryzyka ekonomicznego, 
społecznego oraz środowiska przyrodniczego8. To ostatnie w pierwszej 
kolejności było przedmiotem zainteresowania, łącząc w odpowiedni sys-
tem interakcje między środowiskiem przyrodniczym a funkcjonowaniem 
i rozwojem społeczności terytorialnych9.

Kończąc fragment dotyczący ogólnoteoretycznego tła podjętego tema-
tu, warto jeszcze odnieść się do niektórych kwestii metodycznych bada-
nia omawianego zjawiska. Jest oczywistym, że ocena regionów w aspekcie 
odporności i wrażliwości na konkretne zewnętrzne zakłócenia opiera się 

7. Szeroki przegląd literatury, aczkolwiek nakierowanej głównie na zachowania ludzkie znaleźć można 
w: A. D. Van Breda, Resilience Theory: A Literature Review, South African Military Health Service, 
Military Psychological Institute, Social Work Research & Development, October 2001.

8. Zob.:
R. Hudson, a) Resilient regions in an uncertain world: wishful thinking or a practical reality? “Cambrid-
ge Journal of Regions, Economy and Society” 2010, 3.
A. Pike, S. Dawley, J. Tomaney, b) Resilience, adaptation and adaptability, “Cambridge Journal of Re-
gions, Economy and Society” 2010, 1-12.

9. Zob. B. H. Walker, J. M. Anderies, A. P. Kinzig, P. Ryan, Exploring Resilience in Social-Ecological Sys-
tems Through Comparative Studies and Theory Development: Introduction to the Special Issue, “Ecology 
and Society” 2006, 11(1).
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na analizie procesów rozwoju przed i po zaistnieniu negatywnych zjawisk 
zewnętrznych, odpowiednio mierząc poziom i dynamikę procesów rozwoju. 
Zakładając nawet, że wszystkie regiony radzą sobie jakoś z zaistniałymi 
problemami, czyli ogólnie ujmując, w jakimś zakresie legitymują się rozwa-
żanymi właściwościami, nietrudno zauważyć, że regiony poddane presji tych 
samych zjawisk różnić się będą czasem powrotu do poprzedniej, lub usta-
bilizowaniem nowej ścieżki rozwoju. Powstaje natychmiast pytanie, jaki 
czas radzenia sobie z trudnościami uzasadnia ocenę pozytywną. Wymaga 
to zapewne umownego rozstrzygnięcia, ale też w sytuacji analizowania 
układu regionów umożliwia ich rangowanie, które z kolei stać się może 
podstawą poszukiwania determinant badanej wrażliwości. Rozwijając nieco 
ten problem, wskazać można kilka zagadnień wymagających metodycznych 
rozstrzygnięć i ująć je w formę pytań10: 

jakie miary są adekwatne do odwzorowywania procesów rozwoju?• 
czy rozwój powinien być mierzony wskaźnikami opisującymi wprost • 
sytuację w branych pod uwagę regionach, czy też w relacji do wartości 
średniokrajowych?
jak długi powinien być okres retrospektywny, poprzedzający poja-• 
wienie się perturbacji?
jak długi powinien być okres badania reakcji na perturbacje, będą-• 
cy podstawą rozstrzygania o radzeniu sobie lub nieradzeniu sobie 
z zaistniałymi zakłóceniami?
jak głębokie negatywne zaburzenia należy kwalifikować za wystarcza-• 
jące do badania omawianej właściwości (warto zauważyć, że regiony 
zawsze funkcjonują w warunkach, z których część jest niesprzyjająca 
rozwojowi)?

10. Zob. np.: E. Hill, H. Wial, H. Wolman, op. cit.
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Determinanty wrażliwości regionów na zmiany III. 
płynące z otoczenia. Rozwinięcie problemu

Każdy region ma odpowiednio ukształtowaną strukturę wewnętrzną poten-
cjału rozwojowego, wraz z jego organizacją determinowaną głównie relacjami 
zachodzącymi między różnymi komponentami tego potencjału. Mnogość 
składowych oraz typy relacji przesądzają, że każdy region jest wysoce zło-
żonym systemem odpowiednio komponującym w całość szereg dających się 
wyodrębniać podukładów. Każdy z nich tworzony jest przez wiele elementów 
pozostających jednocześnie w mniej lub bardziej ścisłych relacjach z innymi 
elementami danego podukładu, jak i elementami podukładów pozostałych. 
Funkcjonowanie takiego systemu, jako całości, jest wypadkową niezliczo-
nej liczby zjawisk i procesów, mających swe źródło zarówno w strukturach 
wewnętrznych, jak i uwarunkowaniach otoczenia zewnętrznego. Biorąc pod 
uwagę pierwsze z nich, zauważyć należy, że rozwój regionu (funkcjonowanie 
systemu) zależy od wspominanej kompozycji wewnątrzregionalnej tworzonej 
zarówno przez sferę procesów realnych, jak i sferę procesów regulacji. Wskazać 
tu można pięć podukładów, w zarysie opisując ich właściwości:

Społeczny1. 
Przesądzające znaczenie ma jakość kapitału ludzkiego i kapitału 

społecznego. Od tego zależy przedsiębiorczość, kreatywność i inicja-
tywność społeczna. Są to właściwości ważne dla rozwoju następnego 
z kolei podukładu, gospodarczego. Niezwykle istotne są również wa-
runki i poziom życia ludności, które decydują, m.in. o skali, kierunku 
i strukturze demograficznej procesów migracji.

Gospodarczy2. 
Przede wszystkim dotyczy to jakości struktury branżowej potencjału 

rozwojowego, w tym udziału branż podatnych na innowacje, udziału 
branż przemysłów nowoczesnych technologii, a także stopień wewnętrz-
nych i zewnętrznych powiązań międzybranżowych. 

Ekologiczny3. 
Na ogół kojarzy się z jakością środowiska przyrodniczego. W roz-

ważanym ujęciu dotyczy to zwłaszcza przydatności dla gospodarczej 
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i osiedleńczej ekspansji. Istotną rolę odgrywa również zróżnicowanie 
struktury przyrodniczej regionu.

Przestrzenny4. 
Bardzo często jest to podukład pomijany w rozważaniach nad sprawno-

ścią funkcjonowania regionu. W mezo-skalach przestrzennych (regiony), 
w branym pod uwagę aspekcie funkcjonowania systemu, podukład prze-
strzenny zaznacza swój wpływ m.in. poprzez odpowiednio ukształtowaną 
i zhierarchizowaną sieć osadniczą i istniejące w jej ramach powiązania 
infrastrukturalne. O jakości podukładu przestrzennego przesądza tzw. 
spójność terytorialna przejawiająca się m.in. w sile pozytywnego wpływu 
obszarów o podwyższonej koncentracji procesów rozwoju na otaczające 
jednostki terytorialne, słabiej rozwinięte, ale podatne na zewnętrzne sy-
gnały aktywizacji własnych zasobów i procesów społeczno-gospodarczych. 
Istotne są również obszary ekologicznie problemowe, jak np. obszary 
prawnie chronione, obszary wysokiego ryzyka katastrof naturalnych.

Instytucjonalny5. 
O sprawności funkcjonowania systemu, obok wskazywanych wyżej 

podukładów, w przemożnym zakresie decyduje także „instytucjonali-
zacja” relacji zachodzących między poszczególnymi zjawiskami i pro-
cesami, zarówno w ramach, jak i między wymienianymi podukładami. 
Uwarunkowania instytucjonalne w zasadzie przesądzają o racjonalnych 
kompozycjach elementów składowych systemu, a przede wszystkim 
o kształtowaniu racjonalnych relacji między nimi. Wiodąca funkcja na-
leży do władzy publicznej; koordynatora i kreatora powiązań i procesów 
rozwoju, głównego podmiotu polityki regionalnej. Ważna jest niewąt-
pliwie aktywność władzy samorządowej regionu, podporządkowana 
wyzwaniom strategicznym dla regionu. Wiele zależy w tym względzie 
od umiejętności układania relacji z ważnymi dla regionu partnerami, 
grup: biznesu, samorządów lokalnych, kultury, instytucji tworzących 
regionalne systemy innowacji, w tym z uniwersytetami.
Analizując funkcjonowanie regionu, jako złożonego systemu społeczno-

-gospodarczego, ekologicznego i przestrzennego, zwracano uwagę na we-
wnątrzregionalne determinanty. Jakość elementów poszczególnych podu-
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kładów, a także spójność struktury całego systemu decyduje o wrażliwości 
regionu na zewnętrzne szoki rozwojowe. Stopień odporności regionu jest 
niewątpliwie pochodną charakteru zaistniałych perturbacji. Trudno w za-
sadzie byłoby zakładać, że jakiś region jest odporny na wszelkie zakłócenia 
zewnętrzne, co jednocześnie może oznaczać, że będąc bardziej odpornym 
na pewne rodzaje zakłóceń jest jednocześnie bardziej podatny na wpływy 
innych ich rodzajów. Istotne znaczenie w tym względzie mają struktury 
poszczególnych podukładów. Przykładowo, dobrze mogą to uświadamiać 
różnice w strukturze gospodarki, w tym w zakresie struktury sektorowej 
(sektor I, II, III, IV), branżowej, kierunku oraz głębokości specjalizacji.

Próba oceny wrażliwości polskich województw IV. 
na zmiany w krajowej i międzynarodowej 
koniunkturze gospodarczej

Założenia analizy
Charakter opracowania zmusza do istotnej selekcji rozważań i ograniczenia 
analiz do kilku dających się artykułowo ująć wątków. Ważna jest również 
baza informacyjna, w dużym zakresie limitująca i zubażająca merytoryczny 
zakres badań. Przyjęto zatem następujące założenia:

Badanie tytułowo ujętej „wrażliwości” przeprowadzone zosta-1. 
nie według interpretacji pierwszej spośród wymienionych w powyższym 
punkcie II. (Tło teoretyczne...). Warto przypomnieć, że oznacza ona zdol-
ność regionu do powrotu jego gospodarki do równowagi doświadczanej 
przed zaistnieniem zewnętrznej sytuacji kryzysowej. Analiza będzie kon-
centrowała się więc na uchwyceniu trzech parametrów zmian zaistniałych 
w poszczególnych województwach, tj.:

głębokości załamania,a) 
czasu trwania sytuacji kryzysowej,b) 
czasu osiągania równowagi sprzed sytuacji kryzysowej.c) 

Z przyczyn wyżej wymienionych analizę ograniczono do jedne-2. 
go tylko zjawiska obrazującego przebieg procesów rozwoju województw 
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w czasie. Dotyczy to stopy bezrobocia. Warto zauważyć, że cecha ta jest 
dosyć uniwersalną zmienną badania koniunktury gospodarczej. Relatyw-
nie szybko reaguje na zmiany w kondycji gospodarki, i w zasadzie ade-
kwatnie do głębokości tych zmian. Oczywiście, że w bardziej zaawanso-
wanych analizach warto byłoby sięgnąć do szerszego zestawu cech opisu-
jących różne składowe ogólnie rozumianego rozwoju regionów, aczkolwiek 
od razu trzeba zauważyć, że powszechnie dostępna statystyka nie oferuje 
zbyt wielu wskaźników porównywalnych w długich szeregach czasowych 
i jednocześnie z uwzględnieniem ostatnich lat.

Do wstępnego rozpoznania przyjęto okres lat 1995-2011. Analiza 3. 
kształtowania się danego zjawiska w długim przedziale czasu, zwłaszcza 
jego prezentacja graficzna, pozwalały na zidentyfikowanie podokresów 
dekoniunktury, podlegających bardziej szczegółowym badaniom. W przy-
jętych latach, jak pamiętamy, zaistniały dwa podokresy dekoniunktury. 
Jeden w początkach lat 2000. Jego podłożem po części były zawirowania 
na rynkach azjatyckich i rynku rosyjskim, w znacznej jednak części był 
on wynikiem polityki gospodarczej ówczesnych rządów11. Drugi podokres 
spowolnienia koniunktury przypada na końcowe lata poprzedniej dekady 
i w zasadzie trwa nadal. Jego z kolei natura jest następstwem światowego 
kryzysu finansowego.

Wyniki przeprowadzonych analiz
Zmiany w przebiegu procesów rozwoju województw obrazowane stopą bez-
robocia przedstawia rysunek 1. Stanowi on dobrą podstawę do identyfikacji 
cykli rozwojowych regionów. 

Dodatkowa analiza danych wyjściowych dotyczących kształtowania się 
stopy bezrobocia prowadzi do wniosku, że rokiem granicznym pierwszego 
okresu dekoniunktury był 1998 rok, zaś jej końcem – rok 2002. Drugi okres 
dekoniunktury rozpoczął się w 2008 roku. 

W pierwszej kolejności odpowiednie wyliczenia oparto na dwóch wskaź-
nikach:

11. Wcale niekoniecznie błędnych, lecz raczej ryzykownych decyzji.
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wskaźniku wrażliwości bazującym na sumie różnic między średnią 1) 
krajową a wartością dla regionu „r” (wr

(1)),
wskaźniku wrażliwości bazującym na sumie różnic między kolejny-2) 

mi latami recesji w regionie „r” (wr
(2)).

Rysunek 1. Stopa bezrobocia w latach 1995-2011
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podlaskie
świętokrzyskie

lubuskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
dolnośląskie
opolskie
kujawsko-pomorskie
pomorskie
warmińsko-mazurskie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Oznaczenia:

wr
(1), wr

(2) – jak wyżej

Ut
(K) – stopa bezrobocia w roku „t” w skali kraju

Ut
(r) – stopa bezrobocia w roku „t” w regionie „r”

t1 – rok pierwszy załamania koniunktury

tn – rok ostatni odczuwanego spadku koniunktury

Pierwszy wskaźnik jest miarą spadku koniunktury gospodarczej w relacji 
do zmian średniokrajowych. W jego interpretacji należy jednak zacho-
wać ostrożność, czego powodem jest fakt, iż na wartość wskaźnika istotny 
wpływ ma pozycja województwa, w relacji do wartości średniej w kraju, już 
w roku wyjściowym okresu spowolnienia koniunktury. Drugi natomiast 
mierzy bezwzględny spadek koniunktury (w wartościach danej cechy). 
Nietrudno zauważyć, że w jego przypadku wzór  upraszcza się do po-
staci: . Dla danego województwa oznacza to zatem, na ile 
zwiększyła się stopa bezrobocia w ostatnim roku dekoniunktury w stosunku 
do roku pierwszego. 

Wyniki wyliczeń oparte na powyższych formułach ujmują tabele 1. 
i 2. Ich uzupełnieniem jest tabela 3. przedstawiająca informację o roku 
powrotu danego regionu w zakresie stopy bezrobocia do poziomu zareje-
strowanego w początkach sytuacji kryzysowej. Dla celów pomocniczych 
wyliczono jeszcze korelacje pomiędzy wskaźnikami ważnymi dla interpre-
tacji otrzymanych wyników. Ujmuje to tabela 4. Tam też zamieszczono 
wykaz korelowanych cech.
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Tabela 1. Wskaźniki wrażliwości bazujące na sumie różnic między średnią krajową 
a wartością dla województwa 

Województwo 1998/
2002

2008/
2011 Województwo 1998/

2002 Województwo 2008-
-2011

łódzkie -2,3 1,8 warmińsko- 
-mazurskie -32,6 świętokrzyskie -10,1

mazowieckie 13,6 7,3 zachodniopomorskie -24,3 zachodniopomorskie -9,4

małopolskie 17,9 1,9 dolnośląskie -22,8 podkarpackie -7,7

śląskie -1,1 3,0 lubuskie -22,6 dolnośląskie -6,5

lubelskie 13,1 -4,1 kujawsko- 
-pomorskie -7,3 kujawsko- 

-pomorskie -6,5

podkarpackie 1,1 -7,7 pomorskie -3,3 lubelskie -4,1

podlaskie 7,8 1,6 łódzkie -2,3 lubuskie -1,5

świętokrzyskie -1,4 -10,1 świętokrzyskie -1,4 opolskie -0,8

lubuskie -22,6 -1,5 śląskie -1,1 warmińsko- 
-mazurskie -0,8

wielkopolskie 9,4 3,5 opolskie 0,7 podlaskie 1,6

zachodniopomorskie -24,3 -9,4 podkarpackie 1,1 łódzkie 1,8

dolnośląskie -22,8 -6,5 podlaskie 7,8 małopolskie 1,9

opolskie 0,7 -0,8 wielkopolskie 9,4 śląskie 3

kujawsko- 
-pomorskie

-7,3 -6,5 lubelskie 13,1 wielkopolskie 3,5

pomorskie -3,3 5,0 mazowieckie 13,6 pomorskie 5

warmińsko- 
-mazurskie -32,6 -0,8 małopolskie 17,9 mazowieckie 7,3

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS.
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Tabela 2. Wskaźniki wrażliwości bazujące na sumie różnic między kolejnymi latami 
recesji w województwie

Województwo 1998/
2002

2008/
2011 Województwo 1998/

2002 Województwo 2008-
-2011

POLSKA -9,3 -2,6 POLSKA -9,3 POLSKA -2,6

łódzkie -9,5 -2,6 lubuskie -14,1 podkarpackie -4,3

mazowieckie -8 -1,9 dolnośląskie -12,5 świętokrzyskie -4,2

małopolskie -8 -3,2 śląskie -10,4 małopolskie -3,2

śląskie -10,4 -2,6 zachodniopomorskie -10,2 lubuskie -3

lubelskie -8,8 -1,5 pomorskie -10,2 pomorskie -2,9

podkarpackie -7,9 -4,3 wielkopolskie -10 podlaskie -2,8

podlaskie -6,5 -2,8 kujawsko- 
-pomorskie -9,6 opolskie -2,7

świętokrzyskie -6,1 -4,2 warmińsko- 
-mazurskie -9,6 łódzkie -2,6

lubuskie -14,1 -3 łódzkie -9,5 śląskie -2,6

wielkopolskie -10 -2,6 opolskie -9,1 wielkopolskie -2,6

zachodniopomorskie -10,2 -2,2 lubelskie -8,8 zachodniopomorskie -2,2

dolnośląskie -12,5 -1,5 mazowieckie -8 warmińsko- 
-mazurskie -2,2

opolskie -9,1 -2,7 małopolskie -8 mazowieckie -1,9

kujawsko- 
-pomorskie -9,6 -1,9 podkarpackie -7,9 kujawsko- 

-pomorskie -1,9

pomorskie -10,2 -2,9 podlaskie -6,5 lubelskie -1,5

warmińsko- 
-mazurskie -9,6 -2,2 świętokrzyskie -6,1 dolnośląskie -1,5

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS.
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Tabela 3. Rok powrotu do stanu sprzed kryzysu (dotyczy podokresu 1998-2002)

 Województwo 2006 2007 2008

POLSKA  x x

łódzkie  x x

mazowieckie   x

małopolskie   x

śląskie  x x

lubelskie    

podkarpackie  x x

podlaskie  x x

świętokrzyskie  x x

lubuskie  x x

wielkopolskie   x

zachodniopomorskie  x x

dolnośląskie  x x

opolskie  x x

kujawsko-pomorskie  x x

pomorskie  x x

warmińsko-mazurskie x x x

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Korelacje wybranych wskaźników

 Wskaźniki 1 2 3 4 5 6 7

1. 1,000 0,423 -0,925 -0,970 -0,409 0,605 -0,179

2. 0,423 1,000 -0,503 -0,336 -0,919 -0,021 0,170

3. -0,925 -0,503 1,000 0,851 0,486 -0,293 0,080
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 Wskaźniki 1 2 3 4 5 6 7

4. -0,970 -0,336 0,851 1,000 0,337 -0,751 0,269

5. -0,409 -0,919 0,486 0,337 1,000 -0,003 0,174

6. 0,605 -0,021 -0,293 -0,751 -0,003 1,000 -0,389

7. -0,179 0,170 0,080 0,269 0,174 -0,389 1,000

Czcionką wytłuszczoną oznaczono wartości istotnych statystycznie współczynników.

Źródło: obliczenia własne.

Wykaz cech:
Wskaźnik wrażliwości bazujący na sumie różnic między średnią krajową a wartością 1. 
dla regionu „r” dla podokresu 1998-2002.
Wskaźnik wrażliwości bazujący na sumie różnic między kolejnymi latami recesji 2. 
w regionie „r” dla podokresu 1998-2002.
Stopa bezrobocia w pierwszym roku pierwszego podokresu dekoniunktury 3. 
(1998).
Stopa bezrobocia w ostatnim roku pierwszego podokresu dekoniunktury (2002).4. 
Stopa bezrobocia w pierwszym roku drugiego podokresu dekoniunktury (2008)5. 
Wskaźnik wrażliwości bazujący na sumie różnic między średnią krajową a wartością 6. 
dla regionu „r” dla podokresu 2008-2011.
Wskaźnik wrażliwości bazujący na sumie różnic między kolejnymi latami recesji 7. 
w regionie „r” dla podokresu 2008-2011.

Wrażliwości polskich regionów na zmiany w koniunkturze 
gospodarczej – ważniejsze spostrzeżenia i wnioski 
Raz jeszcze należy przypomnieć o odmiennej naturze dekoniunktury go-
spodarczej w Polsce w dwóch obserwowanych okresach. Pierwszy z nich, 
po pierwsze, był nieco głębszy, po drugie, w znaczącej części był wynikiem 
polityki społeczno-gospodarczej państwa. Drugi natomiast jest wynikiem 
światowej dekoniunktury gospodarczej determinowanej procesami finan-
sowymi. Jednocześnie polska gospodarka relatywnie dobrze sobie radziła 
z kryzysem, przynajmniej do objętego analizą roku 2011, co też wydaje się 
wykluczać udział polityki państwa jako przesłanki spowolnienia rozwoju. 
Wspominane różnice uzasadniają możliwość odmiennych reakcji gospodarek 
regionów na zaistniałe sytuacje. 
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Przedstawione wyniki ustaleń pozwalają na sformułowanie kilku istot-
nych wniosków w zakresie przedmiotu objętego badaniem:

Najbardziej ogólnym spostrzeżeniem jest powszechność rozważa-1. 
nego zjawiska w przekroju regionów. We wszystkich bez wyjątku wojewódz-
twach stopniowo narastała sytuacja kryzysowa. Trudno byłoby jednocze-
śnie wskazywać na zasadniczo różne reakcje. Presji spowolnienia ulegały 
zarówno województwa o najwyższym poziomie rozwoju, jak i o wskaźni-
kach najniższych. Dokładniejsza analiza pozwala jednak na wskazanie 
mniej lub bardziej subtelnych różnic rzutujących jednocześnie na specy-
fikę analizowanej wrażliwości – jest to przedmiotem poniższych, bardziej 
szczegółowych rozważań.

W pierwszym podokresie dekoniunktury zauważa się istotny 2. 
związek głębokości spowolnienia rozwoju z sytuacją gospodarczą roku 
wyjściowego. Województwa słabiej rozwinięte cechowała mniejsza odpor-
ność na zaistniałe uwarunkowania zewnętrzne. Jest to już znacznie mniej 
oczywiste w odniesieniu do roku końcowego, co świadczy, że sytuacje kry-
zysowe mogą prowadzić w jakimś zakresie, do „przetasowania” pozycji 
województw. Jak się okazuje, w konkretnie rozważanym przypadku nie są 
to jednak zmiany trwałe. Okres wychodzenia z kryzysu skutkuje w fina-
le tym (rok 2008), że układ regionalny w Polsce powrócił do „równowa-
gi” sprzed początków spowolnienia. Świadczy o tym niezbicie korelacja 
wskaźnika 2. i 5. (zob. tabela 4.). 

Sformułowane powyżej spostrzeżenia nie dotyczą jednak okresu 3. 
drugiego, gdzie w zasadzie nie ma żadnego związku między wskazywany-
mi właściwościami (zob. tabela 4., a także 1. i 2.). Specyfika kryzysu tego 
okresu przesądzała, jak się okazuje, o tym, że siła spadku koniunktury 
nie zależała już od poziomu rozwoju województw. Przykładowo, mocno 
dotknięte są dwa województwa Polski Wschodniej (podkarpackie i świę-
tokrzyskie), ale również dobrze radzące sobie w poprzednim podokresie 
spowolnienia, województwo małopolskie. 

Jest niewątpliwie symptomatyczne, że najsilniejsze gospodarczo 4. 
województwo – mazowieckie, pomimo wysokiego zróżnicowania we-
wnętrznego, okazało się najmniej wrażliwe na negatywne wpływy oto-
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czenia, uzyskując dla wszystkich wyznaczanych ocen jedne z najlepszych 
wskaźników. Podkreślenia wymaga jednak fakt, że województwo to nale-
żało do nielicznej grupy, które jako ostatnie powróciły do poziomu sprzed 
sytuacji kryzysowej (tabela 3.).

Zestawienie powyższych spostrzeżeń prowadzi do wniosku, że 5. 
województwa odmiennie reagowały na przyczyny pierwszego i drugiego 
kryzysu. Uogólniając, można byłoby powiedzieć, że pierwszy z nich był 
bardziej przewidywalny co do skutków (mocniej dotknął słabo rozwinię-
te województwa). W odniesieniu do drugiego można natomiast postawić 
tezę, że wykazuje silniejszy związek z konkretnymi strukturami gospo-
darczymi, aniżeli z całością systemu społeczno-gospodarczego. W gorszej 
sytuacji wydają się znajdować województwa z istotnym udziałem dwojakie-
go rodzaju branż: a) eksportowych, zależnych od sytuacji na światowych 
rynkach; b) zależnych od wysokiego poziomu, w okresie krajowej prosperi-
ty, procesów inwestycyjnych – np. budownictwo (przykładowo, porównać 
można specyfikę i miejsce województwa podkarpackiego i świętokrzyskie-
go oraz lubelskiego w rankingu wskaźnika w(2) w tabeli 2.).

Pierwszy analizowany podokres dekoniunktury pozwala na wnioski 6. 
dotyczące szybkości powrotu do stanów rejestrowanych przed zaistnieniem 
sytuacji kryzysowej. Informacje w tym względzie ujmuje tabela 3. Zdecy-
dowana większość województw osiągnęła wspominany stan w 2007 roku, 
dwa województwa w roku następnym (mazowieckie i małopolskie), jedno 
zaś w ogóle nie osiągnęło stanu z 1998 roku (lubelskie). Charakterystycz-
nym jest, że słabo rozwinięte i najmocniej dotknięte kryzysem wojewódz-
two (warmińsko-mazurskie) najszybciej powróciło do stanu sprzed kryzy-
su (już w 2006 roku), zaś należące do najlepiej rozwiniętych i relatywnie 
o niskim spowolnieniu gospodarek, najpóźniej (wspominane wyżej, mazo-
wieckie i małopolskie).

Na zakończenie warto wskazać jeszcze jedną prawidłowość, waż-7. 
ną w przeprowadzanej analizie „wrażliwości”. Graficznie ilustruje ją rysu-
nek 2.



Wrażliwość regionów na zmiany w koniunkturze gospodarczej

249

Rysunek 2. Sumy różnic między stopą bezrobocia w kraju i kolejnych województw
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Prezentowa zmienna12 wskazuje, że w okresach dekoniunktury wzra-
sta zróżnicowanie rozwoju układu wojewódzkiego, czego dowodem 
są wyraźne załamania in minus wartości rozważanych sum, i dotyczy 
to obydwóch podokresów. Potwierdza to również rysunek 1., na któ-
rym wyraźnie widać „rozgęszczanie się linii wraz z narastaniem kry-
zysu” i mocne „zagęszczanie” w okresie poprawy koniunktury. Z tym 
wiąże się jeszcze jedna prawidłowość, a mianowicie, że wszystkie 
wartości rozważanych sum są ujemne. Świadczy to o wyraźnej asy-
metrii w układzie polskich regionów: nieliczne, ale silne, „równowa-
żą” w skali kraju słabe, które jednocześnie przeważają liczebnie.

12. Zmienna ta oznacza, że dla każdego roku wyliczono różnicę w stopie bezrobocia między danym 
województwem a średnią krajową. Otrzymane w ten sposób wskaźniki zostały zsumowane poszcze-
gólnymi latami.
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Refleksje o strategicznych wyzwaniach 
dla Polski i jej regionów

Od ponad ośmiu lat jesteśmy członkiem Unii Europejskiej – do niedaw-
na najpotężniejszego zintegrowanego organizmu gospodarczego świata, 
tracącego jednak swoją globalną pozycję. Mimo tego, że Unia Europejska 
jest wyprzedzana przez Chiny oraz USA, jednak jej tradycyjne wartości 
oraz zdobycze socjalne i wysoki poziom rozwoju zapewniają jej słabszym 
członkom – do których zalicza się oczywiście także Polska – uzyskiwanie 
przyspieszonych korzyści, m.in. dzięki zasadzie solidaryzmu między kra-
jami członkowskimi, na postawie której dokonywane są transfery z krajów 
zamożniejszych do biedniejszych.

W powszechnym społecznym odczuciu owe transfery z krajów bo-
gatszych do biedniejszych, zwiększone o płatności dokonywane w ramach 
Wspólnej Polityki Rolnej – z obydwu tych źródeł Polska obficie korzysta 
(w stopniu największym spośród wszystkich krajów członkowskich) – są 
traktowane jako najważniejsza, jeżeli nie wręcz jedyna, korzyść z naszej 
przynależności do UE. Przeświadczenie to jest wzmacniane zarówno wy-
powiedziami polityków, jak i przekazami medialnymi. Mowa w nich jest 
głównie o pieniądzach1, o absorpcji, o zagrożeniach wynikających z niewy-
dania funduszy, których możemy nie wydać w całości itd. Ocena działań 
administracji publicznej jest podporządkowana sprawności w wydawaniu 
pieniędzy unijnych, a prawie każda dyskusja o problemach rozwojowych 
Polski i jej regionów jest ograniczana do takiego tylko zakresu przedsięwzięć, 
które mogą być finansowane ze środków UE2.

1. Znane są żarty (?) premiera W. Pawlaka o „wyciskaniu brukselki”, zbieżne z bardzo niefortunnym 
spotem wyborczym, w którym czterech polityków (J. Buzek, J. Lewandowski, R. Sikorski i D. Tusk) 
przekonywało wyborców, że tylko PO jest w stanie zapewnić Polsce 300 mld zł środków unijnych 
w perspektywie lat 2013-2030.

2. Potocznie nazywa się to „grantoza”.
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Pomijane są inne, być może znacznie ważniejsze, korzyści z naszego 
członkostwa, jak zwiększone możliwości wymiany towarowej, usług, prze-
pływów (a w zasadzie napływu do Polski) kapitału i technologii, wymiany 
naukowej, akademickiej i kulturalnej, a także możliwości współdecydowania 
o losach Europy. Takie postawy, ograniczające postrzeganie Unii Europej-
skiej głównie jako dostarczyciela „łatwych” pieniędzy są głęboko szkodliwe. 
Wynika to z kilku poniższych przyczyn:

utracenie suwerenności w projektowaniu przedsięwzięć rozwojo-1) 
wych – ich podporządkowanie zasadom, priorytetom i programom (nie 
zawsze sensownym!) opracowywanym na szczeblu UE, bez uwzględnienia 
krajowej i regionalnej specyfiki,

związana z tym postawa przerzucania odpowiedzialności za rozwój 2) 
kraju czy regionu na podmioty zewnętrzne – Unię,

ograniczanie nakładów finansowych przeznaczanych na przedsię-3) 
wzięcia prorozwojowe do środków uzyskiwanych z Unii Europejskiej,

nonszalanckie podejście do wydawania środków publicznych – czę-4) 
sto wspomagane przez kryterium „sprawności absorpcyjnej”,

wykształcanie kultury „zależności od zasiłku”,5) 
dodatkowo, masowe stosowanie dopłat bezpośrednich do gruntów 6) 

rolniczych (w zasadzie niezależnie od sposobu ich wykorzystania) ma 
– w przypadku mniejszych gospodarstw rolnych – znaczenie głównie so-
cjalne, petryfikując niewłaściwą strukturę agrarną.

Jak wskazuje szerokie i długotrwałe już doświadczenie międzynarodowe, 
opieranie rozwoju na transferach zewnętrznych nie jest na dłuższą metę 
obiecującym sposobem postępowania. Zagadnienie roli pomocy zewnętrz-
nej w procesie rozwoju – wprowadzone do literatury w związku z pomocą 
udzielaną krajom rozwijającym się – jest przedmiotem wielowątkowych 
rozważań3. W odniesieniu do krajów rozwijających się oceny skuteczności 
pomocy zewnętrznej są umiarkowanie negatywne – więcej studiów wskazuje 
na to, iż nie przyczynia się ona do przyspieszenia rozwoju, choć niektóre 
przytaczają także przykłady pozytywne.

Dwa nurty rozważań nad pomocą zewnętrzną wydają się szczególnie 
interesujące: rola czynników endo- i egzogennych w rozwoju oraz możliwe 
kierunki i skutki tej pomocy.

3. Zob. np. P. Bauer, From Subsistence to Exchange, and other essays, Princeton University Press, Prince-
ton 2000; J. P. Pronk (ed.), Catalysing Development? A Debate on Aid, Blackwell Publ. 2004; również: 
P. Samecki, Zagraniczna pomoc ekonomiczna, PECAT, Warszawa 1997.
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Pomoc jest udzielana na podstawie założenia, iż jej skutkiem będzie 
stworzenie podstaw do przyspieszonego rozwoju. Pomoc ta ma na celu 
przełamanie zaklętego koła ubóstwa, dostarczenie impulsu rozwojowego, 
który, raz zaistniawszy, uruchomi samodzielny, szybki wzrost gospodarczy, 
przyczyniając się tym samym do procesu konwergencji. Pomoc ma być re-
latywnie krótkotrwała, jeżeli bowiem ma być udzielana stale, oznaczałoby 
to, że nie przyczynia się do zainicjowania lub przyspieszenia wzrostu, lecz 
że w istocie jej znaczenie jest głównie socjalne.

Powstaje w tym miejscu pytanie o warunki prorozwojowego wykorzy-
stania pomocy. Pytanie to ma dwa człony: po pierwsze, czy każda pomoc 
może mieć znaczenie prorozwojowe? Oraz po drugie – jak powinna ona 
zostać wykorzystana? 

Pomoc zewnętrzna – jak i inne czynniki egzogenne, jak np. wzrost popytu 
na surowce, którymi dany kraj czy region dysponuje – może mieć znaczenie 
prorozwojowe jedynie wtedy, gdy endogenne uwarunkowania pozwolą ją 
wykorzystać na przyspieszenie zmiany strukturalnej, na dostosowanie cech 
danego terytorialnego układu społeczno-gospodarczego do obecnych, a jeszcze 
lepiej do przyszłych mechanizmów rozwoju i wynikających z nich kryteriów 
lokalizacji. Podobne stanowisko zajmuje Pronk4, pisząc: „Korzystne efekty dla 
wzrostu mogą się pojawić dzięki efektom rozprzestrzeniania (trickle-down ef-
fect), jeżeli przyjmowaniu pomocy towarzyszą równolegle działania własne”. 

O sposobie wykorzystania korzystnego splotu czynników zewnętrznych 
decydują elity polityczne i gospodarcze. Dlatego też przesłanie jednej z naj-
ważniejszych ostatnio książek, której tytuł brzmi Kultura ma znaczenie, jest 
tak istotne5. Szczególnie istotna jest zmiana instytucjonalna, często będąca 
– głównie w krajach rozwijających się – największą barierą w modernizacji 
i pierwotnej akumulacji kapitału6.

Korzyści z pomocy zewnętrznej objawiają się w postaci dwóch efektów: 
popytowego i podażowego. Pierwszy z nich polega na działaniu mnożni-
ków popytowych, wynikających ze zwiększenia ilości środków pieniężnych 

4. J. P. Pronk (ed.), op. cit., p. 14.
5. L. E. Harrison, S. P. Huntington (red.), Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społe-

czeństw, Zysk i S-ka, Poznań 2003.
6. Por. F. de Soto, Tajemnica kapitału. Dlaczego kapitalizm triumfuje na Zachodzie a zawodzi gdzie indziej, 

Fijor Publishing, Warszawa 2002; D. C. North, Understanding the Process of Economic Change, Prin-
ceton University Press, Princeton and Oxford 2005; także: S. Ederveen, H. de Groot and S. Nahuis, 
Fertile Soil for Structural Funds? A Panel Data Analysis of the Conditional Effectiveness of European 
Cohesion Policy, “Kyklos” 2006, 59(1), 17-42.
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w gospodarce, które są kierowane na dochody firm podejmujących działal-
ność finansowaną z tych środków oraz na płace ich pracowników. Dochody 
te i płace przetwarzają się w efektywny popyt, stwarzający kolejne impulsy 
popytowe – aż do ich wygaśnięcia po pewnym okresie. Na rysunku 1. efekt 
popytowy jest obrazowany przez parabolę.

Efekt podażowy ma trwały charakter (przynajmniej w średnim okresie). 
Jest on wynikiem tego, iż podejmowanie inwestycji w kapitał materialny 
(głównie w infrastrukturę, ale także w majątek produkcyjny) oraz w ka-
pitał ludzki (edukacja, szkolenia, przeszkalania zawodowe itp.) prowadzi 
do wzrostu efektywności gospodarowania, zwiększa więc podaż dóbr 
i usług wytworzonych w gospodarce narodowej (regionalnej) przy danych 
nakładach lub też pozwala zaoszczędzić te nakłady, które mogą być wyko-
rzystane na kolejne inwestycje. Efekt podażowy raz zapoczątkowany nie 
wygasa, choć trudno jest wskazać na jego dynamikę. Dla uproszczenia 
przyjmijmy, że jest ona stała, a więc ma graficzną postać prostej.

W założeniu efekt podażowy powinien być dodatni. Literatura nie 
pozwala jednak na przyjęcie założenia, że zawsze i wszędzie ponoszone 
nakłady (szczególnie jeżeli tak znaczna ich część jest przeznaczana na in-
frastrukturę, jak ma to miejsce w przypadku polityki strukturalnej UE) mają 
dodatni wpływ na efektywność gospodarowania. Rodriguez-Pose i Fratesi7 
stwierdzają wręcz, że takie właśnie, tradycyjne podejście, skoncentrowane 
na infrastrukturze transportowej, może mieć negatywny wpływ na długofa-
lową konkurencyjność europejskich regionów słabo rozwiniętych. Analitycy 
efektów pomocy zagranicznej (np. Pronk8) wskazują, że struktura wykorzy-
stania pomocy może mieć różnorakie efekty dla rozwoju. Będą one nikłe 
(albo wręcz ujemne), jeżeli ze środków zewnętrznych będą finansowane 
przedsięwzięcia o szczególnie długim czasie zwrotu, lub gdy będą to dzia-
łania słabo ulokowane w miejscowym kontekście społeczno-gospodarczym 
– jak np. tworzenie zbyt wysoko technologicznie zaawansowanych struktur 
badawczo-rozwojowych i produkcyjnych w niedostosowanym do tego środo-
wisku społeczno-gospodarczym (było to jedną z przyczyn niepowodzenia 
strategii lizbońskiej)9.

7. A. Rodriguez-Pose, U. Fratesi, Między rozwojem a polityką społeczną – europejskie fundusze struktural-
ne w regionach Celu 1, „Studia Regionalne i Lokalne” 2004, z. 3.

8. J. P. Pronk (ed.), op. cit.
9. Dążenie do przyspieszenia rozwoju regionów słabo rozwiniętych przez lokowanie w nich parków 

technologicznych czy centrów zawansowanych technologii, wspomaganych czasami nadużywaną 
koncepcją „klastrów”, jest jednym z mitów rozwoju regionalnego.
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Rysunek 1. Efekty: popytowy, podażowy i łączny, uzyskane dzięki zasileniom zewnętrznym
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Rysunek 1. przedstawia dwie możliwe, hipotetyczne sytuacje (trzecia, w której 
efekt podażowy jest równy zeru, jest banalna i tu ją pomijamy).

Sytuacja przedstawiona na lewym rysunku jest tą, którą chcielibyśmy 
uzyskać: obydwa efekty są jednoznacznie pozytywne, a efekt łączny jest ich 
sumą (można nawet przewidywać, że efekt popytowy zostanie dodatkowo 
wzmocniony przez dodatnie skutki efektu podażowego, a więc obie parabole 
będą nieco bardziej wypukłe, niż przedstawiono to na schematycznym ry-
sunku). Po ustaniu efektu popytowego gospodarka znajdzie się na wyższym 
poziomie, niż miało to miejsce przed uzyskaniem zasileń zewnętrznych.

Rysunek prawy przedstawia sytuację wysoce niekorzystną. Ujemny 
efekt podażowy „konsumuje” przejściowe korzyści uzyskane dzięki efektowi 
popytowemu (odwrotnie, niż w poprzednim przypadku, obie parabole będą 
prawdopodobnie nieco bardziej „płaskie”, niż je tu nakreślono), a po ustaniu 
napływu zasileń zewnętrznych gospodarka znajduje się w sytuacji gorszej, 
niż przed ich uzyskaniem. 

Czy owa niekorzystna sytuacja może mieć miejsce w rzeczywistości? 
Prawdopodobnie nie, choć można wyobrazić sobie, że tak rzeczywiście się 
dzieje. W artykule z 2009 roku10 podałem taki oto przykład: gdyby np. środki 
pochodzące w Unii Europejskiej w ramach polityki spójnosci zostały prze-
znaczone na wybudowanie pomnika UE w postaci bloku z betonu o boku 
1/3 km, na który potrzeba by zużyć dwudziestokrotność obecnej rocznej 
produkcji cementu (dzięki inwestycjom w przemysł cementowy można 
by zwiększyć jego produkcję i wybudować ten „pomnik” do 2015 roku), 

10. G. Gorzelak, Fakty i mity rozwoju regionalnego, „Zarządzanie Publiczne” 2009, z. 4(6), s. 73-90, tak-
że: „Studia Regionalne i Lokalne” 2009, z. 3, s. 5-27.
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to niewątpliwie spowolniłoby to rozwój całej polskiej gospodarki. Nie można 
by podejmować żadnych innych inwestycji, transport pracowałby prawie 
wyłącznie na potrzeby tej budowy itd. Jest to oczywiście przykład zupeł-
nie nierealny, ale wskazuje on, na zasadzie dowodu przez absurd, że efekt 
podażowy nie musi być wysoce dodatni, a jego wielkość zależy od sposobu 
wykorzystania zasileń zewnętrznych.

Zjawiska obserwowane w makro- i mikroskali dają pewne przesłanki 
do obaw. Znane są przykłady gmin, które wpadły w pętlę zadłużenia po 
wybudowaniu zbyt dużych i zbyt kosztownych parków wodnych (choć takie 
przykłady nie odstraszają następnych – jedno ze średnich miast w Polsce 
Wschodniej planuje wybudowanie kolejnego aquaparku, plus galerii handlo-
wej – synonimów „nowoczesności”). Nawet niektóre wielkie miasta, które 
podjęły (lub aprobowały) inwestycje finansowane ze środków zewnętrznych, 
w dłuższej perspektywie czasowej znacznie pogorszyły swoją sytuację finan-
sową, tym samym ograniczając możliwości rozwoju.

Podobnie, choć już w innej skali, współczesne problemy członków 
UE z Europy Południowej są łączone z niewłaściwym wykorzystaniem 
funduszy europejskich, które w zbyt dużym stopniu były przeznaczane 
na budowanie „wielkiej” infrastruktury i podejmowanie przedsięwzięć 
o nikłym znaczeniu rozwojowym (nieprzynoszącym efektu podażowego). 
Sztucznie wytworzona prosperity, zwiększająca optymistyczne nastroje co 
do przyszłości (jedno ze źródeł współczesnego kryzysu najbogatszych 
krajów świata) wzmacniała tendencje życia ponad stan tak gospodarstw 
domowych, jak i sektora publicznego, co spowodowało konieczność rady-
kalnych cięć w wydatkach prowadzących do powstania nieuchronnej spirali 
recesyjnej, w jakiej znajdują się obecnie: Grecja, Portugalia, Hiszpania 
i Włochy.

Nie dysponujemy jeszcze wystarczająco pełnymi analizami, by oce-
nić skalę tych zagrożeń w przypadku Polski. Fragmentaryczne badania11 
wskazują, że – przynajmniej w wybranych regionach Polski Wschodniej 
– podejmowane przedsięwzięcia finansowane ze środków UE w dominującej 
mierze są nastawione na efekty popytowe (mają głównie znacznie socjalne), 
nie zaś na wspomaganie procesów prorozwojowych, które przyniosłyby 

11. A. Silska, Interwencja Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju obszaru peryferyjnego, praca magisterska, 
EUROREG UW, Warszawa 2012; D. Wojtowicz, T. Kupiec, Ocena wykorzystania środków UE w roz-
woju regionu 2004-2013, ekspertyza, Lublin 2012.
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trwałe efekty podażowe. W rezultacie, aktualne są ostrzeżenia zawarte 
w tzw. „Raporcie Hausnera” (Kurs na innowacje12), mówiące, iż jeżeli Polska 
nie uzyska dzięki funduszom europejskim nowych zdolności rozwojowych, 
to w obliczu radykalnego zmniejszenia wielkości tych funduszy po 2020 roku 
wytworzony dzięki nim majątek trwały stanie się obciążeniem, któremu nie 
będziemy w stanie podołać w obliczu braku środków na jego modernizację, 
nie mówiąc już o jego powiększaniu. 

Powszechnie wyznawany jest – jednak tylko w warstwie deklara-
tywnej, nie zaś realnej – pogląd, że Polska, podobnie jak inne kraje Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej, wyczerpuje swoje dotychczasowe czynniki 
konkurencyjności związane z relatywnie niskim kosztem wytwarzania, 
położeniem w Europie i przynależności do Unii Europejskiej. Są to czynniki 
uznane przez M. Portera13 za tradycyjne i bierne, dostępne wszystkim, nie-
specyficzne dla danego układu terytorialnego. Należy także wskazać na inne 
negatywne cechy takiego modelu rozwoju. Po pierwsze, konkurowanie ceną 
skazuje na relatywną biedę, ponieważ tylko biedni mogą być tani. Wzrost 
płac, który występuje we wszystkich szybko rozwijających się krajach słabiej 
rozwiniętych, musi powodować wzrost kosztów, a więc utratę konkurencyj-
ności w tych branżach, które charakteryzują sie wysoką pracochłonnością. 
Tak się obecnie dzieje w przypadku krajów Środkowej i Wschodniej Europy 
(w latach 2000-2008 wynagrodzenia wzrosły 3,5 razy). Tylko innowacyjni 
mogą być zamożni, i warto, by dotarło to do powszechnej świadomości, 
w tym do świadomości klasy politycznej. Kraje azjatyckie doskonale wskazały, 
jak można przechodzić od „wytwarzania” do „wymyślania”, taką też drogę 
– startując z wyższego oczywiście pułapu – z sukcesem obrała Finlandia. 

Po drugie, w obecnym modelu konsumpcji podporządkowanym kul-
towi nowości innowacja tworzy dla siebie popyt – produkt nowy, nawet 
relatywnie drogi, jest bardziej atrakcyjny, niż produkt już drugiej świeżości, 
jest więc bardziej rynkowo konkurencyjny. Stąd tak częsta zmiana modeli 
samochodów, telefonów, sprzętu TV, „liftingi” produktów ciągle relatywnie 
nowoczesnych – wszystko po to, by przekonać konsumenta, ze dostaje wy-
rób najnowszy – a więc najlepszy. A w gospodarce rynkowej nie jest sztuką 
wytworzyć – sztuką jest sprzedać, i to drogo.

12. Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu, Fundacja GAP, Kraków 2012.
13. M. Porter, The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York 1990; M. Porter, Porter 

o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
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I po trzecie – z reguły mówimy jedynie o technicznych i ekonomicznych 
aspektach innowacyjności, zapominając o społecznym i instytucjonalnym 
otoczeniu gospodarki. Innowacyjność to postawa, to sposób funkcjonowa-
nia instytucji publicznych – a nie tylko sam wyrób, usługa czy sposób ich 
wytwarzania oraz dystrybucji. Kształtowanie kultury innowacyjnej zaczyna 
się w szkole, a nawet w przedszkolu – ale żeby tak się rzeczywiście działo, 
to sami nauczyciele muszą być „innowacyjni” i muszą mieć możność reali-
zacji „innowacyjnych” programów nauczania, w których – wzorem krajów 
nordyckich – kształci sie umiejętności wspólnego rozwijania problemów 
kosztem wtłaczania wiedzy encyklopedycznej.

 Ważną rolę w tworzeniu klimatu innowacyjności odgrywają nauki 
społeczne i humanistyczne, a w dostarczaniu wynalazków, które jeżeli 
zostaną wprowadzone w społeczny obieg gospodarczy, stają się innowacja-
mi, nauki ścisłe, przyrodnicze i techniczne. Jednak relacje między nauką 
a innowacyjnością nie są takie proste i bezpośrednie, jak się to często 
wydaje. Zakończone właśnie badania nad relacjami między rozwojem 
regionalnym a innowacyjnością, prowadzone pod kierunkiem Roberty 
Capello z Politechniki Mediolańskiej (KIT14) wskazują, że zależności te są 
znacznie bardziej złożone, niż to się powszechnie wydaje. Jedynie regio-
ny, w których znajdują się wiodące placówki naukowo-badawcze zdolne 
do wytworzenia „masy krytycznej” badań, mogą wykorzystywać własny 
potencjał do zwiększania innowacyjności swoich gospodarek. Ponadto, 
regiony o mniejszych możliwościach badawczych, ale wykazujące wysoki 
poziom kwalifikacji oraz mające gospodarkę technologicznie zaawansowaną 
mogą wykorzystywać swoje powiązania tak z innymi regionami (zarówno 
sąsiednimi, jak i oddalonymi geograficznie, lecz o podobnym profilu spo-
łeczno-instytucjonalnym) do importu produktu naukowego i „przekuwania” 
go na własne innowacje.

W najtrudniejszej sytuacji są regiony niemające nauki na światowym 
poziomie, zamieszkiwane przez osoby o niskich lub średnich kwalifikacjach, 
których gospodarka nie jest technologicznie zaawansowana i które nie są 
silnie powiązane z regionami wyżej rozwiniętymi. Są one niejako skazane 
na modernizację zależną, przynoszoną przez korporacje transnarodowe, które 

14. KIT, Knowledge, Innovation, Territory, project, 2012, ESPON,  
http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/kit.html
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inwestując na takich obszarach peryferyjnych (nie tylko geograficznie, ale tech-
nologicznie i instytucjonalnie), przynoszą średnie technologie i wykorzystują 
miejscowe zasoby do wytwarzania gdzieś indziej wymyślonych wyrobów. Jest 
to sytuacja większości regionów Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej, 
nawet tych, których potencjały naukowy i ludzki są relatywnie wysokie.

Co więc należy czynić w sytuacji wyczerpywania się tradycyjnych czyn-
ników rozwoju, pespektywy ograniczania napływu środków z UE po roku 
2020 i zewnętrznych zagrożeń wynikających z osłabienia dynamiki rozwoju 
w skali Europy?

Można sformułować kilka rekomendacji – dość oczywistych intelektu-
alnie, lecz trudnych do wprowadzenia w życie w obliczu presji politycznych, 
często zakorzenionych w populistycznych wyobrażeniach o możliwościach 
rozwojowych naszego kraju:

przyspieszenie i utrzymywanie stałego procesu zmian struktural-1) 
nych – ograniczanie zatrudnienia w rolnictwie, racjonalizacja zatrudnienia 
w sektorze publicznym, zaprzestanie dotowania nierentownych przedsię-
biorstw,

zapoczątkowanie i prowadzenie głębokich zmian instytucjonal-2) 
nych – odbiurokratyzowanie gospodarki, uproszczenie procedur krępują-
cych przedsiębiorczość, racjonalizację systemu podatkowego oraz zasad 
zamówień publicznych itp., 

stały rozwój – jednak racjonalny, zgodny z rzeczywistymi potrze-3) 
bami15, nie zaś podporządkowany presji różnych lobbies czy będący wyni-
kiem niekompetencji – infrastruktury transportowej, teleinformatycznej, 
energetycznej itd., 

zwiększanie komplementarności działań prorozwojowych w miej-4) 
sce podejmowania ich w sposób chaotyczny (np. szkolenia niezwiązane ze 
wspieraniem przedsiębiorczości, bezsensowne często szkolenia bezrobot-
nych, budowanie dróg bez tworzenia funkcjonalnych układów sieciowych, 
wzajemnie niepowiązany, wynikający z konieczności wydania pieniędzy, 
do których szuka się dopiero problemów,

15. Jest np. zastanawiające, dlaczego autostrady są budowane najpierw w „polu”, nie są zaś zaczynane 
przy wielkich miastach. Korzyści czasu uzyskane dzięki szybszemu poruszaniu się w otwartym 
terenie są z nawiązką tracone przy wjeździe i wyjeździe do i z miast. Dramatycznym przykładem 
będzie zakorkowanie południa Warszawy w wyniku doprowadzenia A2 do środka miasta i opóźnie-
nie w jej przeprawie przez Wisłę dalej na wschód. Przykłady takie są na porządku dziennym.
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selektywne podnoszenie innowacyjności polskiej gospodarki dzię-5) 
ki ułatwianiu podejmowania ryzyka, promowaniu i wspieraniu najbardziej 
obiecujących przedsięwzięć, wspieraniu i ułatwianiu procedur międzyna-
rodowego patentowania,

 wprowadzenie konkurencji wewnętrznej do polskiej nauki, co 6) 
może zwiększyć jej nikłą obecnie konkurencyjność międzynarodową dzię-
ki przyspieszeniu jej wewnętrznej restrukturyzacji, wyeliminowaniu placó-
wek o znikomym dorobku, racjonalizacji wydawania zwiększonych środ-
ków na rzeczywiście potrzebne i obiecujące badania,

przebudowa systemu edukacyjnego w dwóch kierunkach: zwiększe-7) 
nia równości szans oraz promowania postaw proinnowacyjnych, opartych 
na umiejętnościach wspólnego rozwiązywania problemów, w miejsce zindy-
widualizowanego dostarczania wiedzy i często niepowiązanych informacji.

Są to rekomendacje dość oczywiste, czasem nawet banalne. Problem 
nie polega jednak na ich „odkrywczości”, ale na tym, że są formułowane 
od długiego już czasu. Niestety, ich wprowadzanie w życie jest powolne, 
o ile w ogóle zachodzi (w niektórych sferach widoczny jest nawet regres, jak 
np. w warstwie instytucjonalizacji życia gospodarczego czy funkcjonowania 
wymiaru sprawiedliwości). 

Tkwienie w tym, co kilka już lat temu „Raport Boniego” (Polska 203016) 
określił dryfem rozwojowym, a co zostało dalej potwierdzone wspomnianym 
już „Raportem Hausnera”, zmniejsza szanse Polski na nadgonienie dystansu 
do wyżej rozwiniętych krajów świata i Europy. Trzeba bowiem pamiętać, 
że obok kategorii strumienia (PKB, wydatki dochody) na satysfakcję z ży-
cia w danym miejscu składają się także kategorie zasobu (nagromadzony 
majątek – mieszkania, infrastruktura, a także jakość środowiska, estetyka 
krajobrazu) oraz cała sfera niematerialna – sprawność instytucji, poczucie 
bezpieczeństwa, poczucie sprawiedliwości społecznej, zaufanie do państwa 
i jego instytucji, relacje międzyludzkie. O ile w kategoriach strumienia Polska 
notuje – jak dotąd (choć dynamika wzrostu, jak to wcześniej uzasadniałem, 
może się załamać, o ile nie nastąpi zmiana modelu rozwoju) – znaczące 
sukcesy, to poprawa kategorii zasobu jest z konieczności powolna, a w war-
stwie instytucjonalno-świadomościowej być może wręcz nie zachodzi, 
albo zachodzi niezwykle powoli – co zwrotnie odbija się na zmniejszeniu 
zdolności rozwojowych. 

16. Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, KPRM, Warszawa 2009.
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Można mieć jedynie nadzieję, że nauczeni własnymi błędami, oraz wy-
ciągając wnioski z niepowodzeń innych, kolejną szansę, jaka stanie przed 
Polską w latach 2014-2020 wykorzystamy lepiej i mądrzej, przyczyniając 
się do trwałej dynamizacji rozwoju kraju i zwiększenia jego odporności 
na zakłócenia zewnętrzne, które – w turbulentnych czasach – nie będą 
prawdopodobnie maleć.
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Dylematy polityki rozwoju  
polskich regionów

Artykuł stanowi próbę krótkiej refleksji nad pewnymi uproszczeniami 
i pułapkami pojawiającymi się w myśleniu i dyskusji o polityce rozwoju 
polskich regionów. Ujęte zostały one w formie dylematów dotyczących 
przede wszystkim celów tej polityki, a w mniejszym stopniu także jej in-
strumentów1. Zarysowanie tych dylematów w krótkim tekście stanowi rzecz 
jasna pewną generalizację, a rozstrzygnięcie niektórych z nich nie polega 
na jednoznacznym i bezwarunkowym wyborze jednej z przedstawionych 
alternatyw. Rozważane dylematy dotyczą skali regionalnej, a częściowo 
także subregionalnej i lokalnej.

Czy warto wspierać obszary słabo rozwinięte?

Zacząć należy od podstawowego pytania, czy polityka państwa ukierunko-
wana powinna być przede wszystkim na szybki rozwój gospodarki narodowej 
jako całości, czy na wspieranie obszarów słabo rozwiniętych. Ujmowane jest 
ono nierzadko w formie klasycznego dylematu: wzrost (efektywność) czy 
zmniejszanie nierówności, co wiąże się z przekonaniem, że transfer środków 
w kierunku regionów o niskim poziomie rozwoju osłabiać może efektywność 
i dynamikę wzrostu gospodarczego całego kraju2. 

1. Zob. interesujące przedstawienie dylematów programowania rozwoju regionalnego i związanych 
z tym patologii przez J. Szlachtę (2010).

2. Takie ujęcie zakłada milcząco, że zmniejszanie nierówności międzyregionalnych jest równoznaczne 
z szybkim rozwojem regionów słabo rozwiniętych. W rzeczywistości nie ma jednoznacznej zależności 
między rozwojem tych regionów a wyrównywaniem nierówności przestrzennych (Domański, 2011).
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Istnieją różne uzasadnienia celowości wspierania regionów słabo roz-
winiętych. Do najważniejszych należą następujące:

wszyscy obywatele, niezależnie od miejsca zamieszkania, mają pra-1) 
wo do zaspokojenia podstawowych potrzeb (zasada solidarności w katego-
riach równości wyników),

szanse życiowe ludzi nie powinny być ograniczane przez miejsce, 2) 
gdzie przyszło im mieszkać czy pracować (zasada solidarności w katego-
riach równości szans),

nierówności oznaczają niewykorzystanie zasobów i możliwości 3) 
pewnych regionów, co ogranicza efektywność gospodarki kraju (argument 
ekonomiczny). 

Obserwujemy obecnie przesunięcie akcentów w argumentacji wspie-
rania regionów słabo rozwiniętych od uzasadnień w kategoriach równości 
wyników w kierunku argumentu równości szans i uzasadnień ekonomicz-
nych. Te ostatnie sugerują, że słaby rozwój regionów o niskim poziomie 
rozwoju hamuje wzrost gospodarczy całego kraju, czyli zdynamizowanie 
ich rozwoju służy w długim czasie rozwojowi gospodarki narodowej. Innymi 
słowy, polityka wspierania ich rozwoju nie musi być sprzeczna z dążeniem 
do efektywności gospodarki kraju.

W dalszych rozważaniach uwaga skupiona będzie przede wszystkim 
na dylematach dotyczących rozwoju obszarów słabo rozwiniętych.

Czy głównym celem polityki rozwoju w każdej skali 
przestrzennej (regionalnej, subregionalnej i lokalnej) 
powinien być wzrost gospodarczy, czy podnoszenie 
poziomu życia?

Szczególnie istotne jest w tym kontekście pytanie, czy polityka rozwoju 
powinna być ukierunkowana głównie na wzrost gospodarczy, czy na wzrost 
poziomu życia mieszkańców regionów, subregionów i układów lokalnych.

Główną tezą Raportu Banku Światowego z 2009 roku (Reshaping Eco-
nomic Geography) jest to, że postępuje proces przestrzennej koncentracji 
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aktywności gospodarczej, czemu w krajach o średnim i wysokim poziomie 
rozwoju towarzyszy zmniejszanie międzyregionalnych i lokalnych nierówno-
ści w standardzie życia. Prowadzi to do konkluzji, że celem polityki w każdej 
skali geograficznej powinno być podnoszenie poziomu życia w obszarach 
deprywacji, w znacznej mierze poprzez integrację obszarów słabiej i wyżej 
rozwiniętych, a nie przeciwdziałanie koncentracji działalności gospodarczej, 
co jest skazane na niepowodzenie.

Niewątpliwą zaletą Raportu Banku Światowego jest zwrócenie uwagi 
na dość często ignorowany fakt odmienności tendencji w przestrzennym 
rozmieszczeniu działalności gospodarczej (tj. aktywności firm mierzonej 
na przykład w kategoriach wartości dodanej) oraz poziomu życia mieszkań-
ców (rozmieszczenia ludności). Trudno natomiast zaakceptować uniwersalną 
wiarę w to, iż w każdej skali geograficznej osiągnąć można konwergencję 
w poziomie życia bez wzrostu gospodarczego obszarów słabo rozwiniętych. 
Podejście autorów Raportu Banku Światowego ignoruje długookresowe zagro-
żenia efektami wymywania i kurczenia się miejscowego rynku w regionach 
o niskiej aktywności gospodarczej. 

W skali regionalnej długookresowy wzrost poziomu życia trudno sobie 
wyobrazić bez szybkiego rozwoju gospodarczego regionów słabo rozwiniętych 
w sytuacji znacznych odległości oraz barier dla mobilności między regionami. 
Ukierunkowanie polityki rozwoju na podnoszenie poziomu życia w obszarach 
deprywacji uznać należy natomiast za uzasadnione w skali wewnątrzregio-
nalnej i lokalnej, gdzie częstym błędem jest nierealistyczne oczekiwanie 
wzrostu gospodarczego równie szybkiego jak w obszarach metropolitalnych. 
Rosnąca integracja wewnątrzregionalna i mobilność społeczna powinny 
sprzyjać wzrostowi poziomu życia w obszarach zapóźnionych przy utrzymu-
jącej się koncentracji aktywności gospodarczej w niektórych tylko częściach 
regionu. Oznacza to, że główne cele polityki rozwoju powinny być odmienne 
w zależności od skali geograficznej: rozwój aktywności gospodarczej w skali 
regionalnej oraz wzrost poziomu życia w skali lokalnej i subregionalnej3.

3. B. Domański, Czy regiony słabo rozwinięte potrzebują wyrównywania nierówności regionalnych? w: Bu-
dowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych, Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011, s. 62-70.
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Rozwój endogeniczny czy egzogeniczny?

Rozwój każdego regionu opiera się zarówno na czynnikach endogenicznych, 
jak i egzogenicznych. Ich względna rola w rozwoju poszczególnych regionów 
i układów lokalnych jest różna w zależności od lokalnych uwarunkowań i hi-
storycznej ścieżki rozwoju oraz zmienia się w czasie. Mamy więc do czynienia 
z wielością ścieżek rozwoju bazujących w różnym stopniu na czynnikach 
endogenicznych i egzogenicznych. Niebezpieczeństwo błędnego wyboru 
polityki rozwoju na tym polu wynikać może z niewłaściwego rozpoznania 
potencjału regionu lub uwarunkowań zewnętrznych, a także dotyczyć zbyt 
jednostronnego skoncentrowania się na rozwoju w oparciu o czynniki ze-
wnętrzne lub wewnętrzne.

Z jednej strony większość polskich gmin nie prowadzi aktywnej polityki 
proinwestycyjnej zmierzającej do przyciągnięcia kapitału zewnętrznego4, 
z drugiej opieranie polityki rozwoju regionów i ośrodków peryferyjnych 
przede wszystkim na instrumentach przyciągających dużych inwestorów 
zewnętrznych, czyli rozwoju egzogenicznym, może być w wielu przypad-
kach rozwiązaniem mało skutecznym oraz niosącym ze sobą zagrożenia 
dla długotrwałego, podtrzymywalnego rozwoju.

Warto w tym kontekście podkreślić, iż regiony słabo rozwinięte po-
winny wystrzegać się postawy petenta, koncentrującego swoją aktywność 
na zabieganiu o korzystną dla siebie interwencję zewnętrzną. Postawa taka 
pociąga za sobą bowiem często bierne zachowania instytucji, firm i miesz-
kańców oraz kształtuje poczucie braku odpowiedzialności za własny rozwój. 
Narzuca również myślenie w kategoriach krótkoterminowych, zaspokajania 
bieżących potrzeb, które mają uzasadniać zewnętrzne wsparcie, zamiast 
tworzenia warunków do długotrwałego rozwoju. Oznacza wreszcie akceptację 
drugorzędnej (peryferyjnej) roli regionu.

W rozwoju każdego regionu i układu lokalnego niezwykle istotne zna-
czenie ma umiejętność wykorzystania posiadanego potencjału i mobilizacja 
wewnętrznych czynników rozwoju. Niezależnie od większej czy mniejszej 

4. W. Jarczewski, Pozyskiwanie inwestorów do gmin, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
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roli rozwoju egzogenicznego, warto wspierać rozwój endogeniczny oparty 
na miejscowych zasobach.

Rozwój usług czy przemysłu?

W zakresie sektorów gospodarki, których rozwój powinien być przedmiotem 
interwencji publicznej obserwujemy dwa przeciwstawne uproszczenia. Z jed-
nej strony, w ośrodkach i okręgach, których rozwój opierał się w minionych 
stuleciach na górnictwie i przetwórstwie przemysłowym obserwujemy nie-
rzadko „naturalną” tęsknotę za przemysłowymi gigantami zatrudniającymi 
tysiące ludzi, co prowadzić może do syndromu tzw. uwięzienia na ścieżce, 
tj. ukierunkowania polityki rozwoju na próby przywrócenia lub utrzymania 
status quo z przeszłości, lub jednostronnego zorientowania polityki rozwoju 
na przyciąganie dużych zewnętrznych inwestorów produkcyjnych, którzy 
zastąpią dotychczas dominujące zakłady. Z drugiej strony, występuje uni-
wersalna wiara w gospodarkę postindustrialną, gdzie przemysł traktowany 
jest jako przeżytek i świadectwo tradycyjnego modelu gospodarki.

Oba poglądy są daleko idącym uproszczeniem. Rosnący udział usług, 
zwłaszcza na rynku pracy, nie oznacza, że działalność produkcyjna – prze-
mysłowa, budowlana czy rolnicza – przestała być istotnym elementem bazy 
ekonomicznej miast i regionów. Nie należy zapominać, że niemała część 
usług rozwija się w związku z obsługą działalności produkcyjnych i dzięki 
efektom mnożnikowym generowanym przez te działalności.

W okresie transformacji w Polsce rozpowszechnił się ponadto mit 
turystyki jako panaceum na niedorozwój gmin, a nawet całych regionów. 
Tymczasem wykreowanie na większą skalę działalności związanych z ob-
sługą ruchu turystycznego poza obszarami o utrwalonej atrakcyjności 
turystycznej jest trudne, udaje się tylko w niektórych miejscach i wymaga 
zazwyczaj długiego czasu.
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Zaawansowana produkcja i usługi 
czy tradycyjne działalności?

Innym popularnym mitem jest przekonanie o tym, że szeroko rozumiane 
tradycyjne działalności gospodarcze nie tworzą właściwych podstaw rozwoju 
lokalnego i regionalnego, w związku z tym niezbędny jest rozwój przemy-
słów wysokiej techniki i zaawansowanych usług, w tym także w obszarach 
słabo rozwiniętych. Tymczasem konieczność i możliwości oparcia rozwoju 
obszarów słabo rozwiniętych na takich działalnościach można podać w wąt-
pliwość, zwłaszcza w skali lokalnej. 

Przemysły wysokiej techniki oraz zaawansowane usługi stanowią relatyw-
nie rzadki rodzaj działalności i odznaczają się silnymi efektami aglomeracji, 
czerpiąc korzyści z sąsiedztwa innych firm danej branży, co oznacza, że 
skupiają się one w stosunkowo nielicznych miejscach w przestrzeni. Próby 
odgórnego kreowania rozwoju takich aktywności gospodarczych w miejscach, 
gdzie nie pojawiły się one wcześniej, są zazwyczaj skazane na niepowodzenie. 
Działalności te bazują na wykorzystaniu wysoko wykwalifikowanej kadry, ich 
rozwój w miejscach, gdzie zasoby tej kadry są ograniczone jest więc utrud-
niony, oznaczać także może niedostosowanie firm wspieranych ze środków 
publicznych do kwalifikacji miejscowej kadry. Znacznie bardziej realistycz-
nym scenariuszem rozwoju obszarów słabo rozwiniętych jest wykorzystanie 
potencjału obecnych już w nich firm i działalności gospodarczych, dążenie 
do wzmocnienia ich konkurencyjności i innowacyjności oraz stopniowej 
ewolucji w kierunku bardziej zaawansowanych funkcji ( functional upgrading). 
Większe znaczenie ma konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw 
w obrębie poszczególnych branż niż generalna przewaga całych branż zakla-
syfikowanych jako „nowoczesne” nad branżami uznanymi za „tradycyjne”.

Specjalizacja czy zróżnicowanie?

Korzyści skupienia w mieście lub regionie dużej liczby firm wyspecjalizo-
wanych w pewnym rodzaju działalności oraz powiązanych z nimi działal-
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nościach pokrewnych są powszechnie znane i szeroko opisane. Wiąże się 
z tym polityka wspierania rozwoju klastrów. Z drugiej strony, oczywiste są 
korzyści dywersyfikacji struktury branżowej regionu lub miasta, zapewnia-
jące im większą odporność na kryzys pojedynczych branż, a tym samym 
stwarzające lepsze perspektywy podtrzymywalnego rozwoju w długim 
horyzoncie czasowym. To właśnie zróżnicowanie bazy ekonomicznej pod 
względem branżowym, rynków zbytu i wielkości podmiotów gospodarczych 
jest jedną z podstawowych cech zapewniających przewagę regionom wysoko 
rozwiniętym, a w szczególności obszarom metropolitalnym.

Uzależnienie od pojedynczych branż może być szczególnie niebezpieczne 
w przypadku regionów i miast o niskim poziomie rozwoju, których ogólny 
potencjał gospodarczy jest niewielki. Polityka rozwoju klastrów może oka-
zać się w tych obszarach w długim czasie pułapką. Szczególnie wątpliwe, 
zarówno z punktu widzenia szans powodzenia, jak i długotrwałych efektów, 
wydają się próby odgórnego kreowania w takich obszarach rozwoju klastrów 
w zakresie działalności, które nie mają w nich żadnych tradycji.

Wspierać istniejące czy nowe działalności?

Wspomniany już wcześniej mechanizm uwięzienia na dotychczasowej ścieżce 
rozwoju oznacza, że działania miejscowych władz publicznych, podmiotów 
gospodarczych, lobby związkowego, instytucji naukowych, organizacji oto-
czenia biznesu i innych zorientowane są przede wszystkim na zachowanie 
lub przywrócenie konkurencyjności branż odgrywających w przeszłości de-
cydującą rolę w rozwoju regionalnym lub lokalnym. Polityka taka ograniczać 
może szanse pojawienia się nowych ścieżek rozwoju regionu lub miasta.

Z drugiej strony mamy do czynienia z próbami odgórnego wykreowa-
nia rozwoju całkowicie nowych działalności gospodarczych, nie mających 
żadnych tradycji w danym mieście lub regionie, zazwyczaj będące powie-
leniem wzorców rozwoju innych regionów. Polityka taka okazać się może 
równie mało skuteczna jak działania zmierzające do zachowania status quo 
dominujących branż, które znalazły się w regresie.



Prof. dr hab. Bolesław Domański

270

Zdecydowanie bardziej efektywna wydaje się polityka wspierania rozwoju 
opartego na miejscowym potencjale endogenicznym, tj. przedsiębiorstw 
i branż, które już rozwinęły się w mieście lub regionie, wykorzystując zloka-
lizowane w nim zdolności wykształcone w wyniku historycznych procesów 
rozwoju. Na zdolności te składają się umiejętności i postawy pracowników 
i przedsiębiorców oraz władz publicznych, organizacji biznesowych i poza-
rządowych. Zdolności te znajdują wyraz w relacjach firm z ich dostawcami, 
pracownikami i różnymi instytucjami otoczenia. Podmioty takie mogą 
tworzyć oddolne skupienia o cechach klastrów i ich wspieranie jest dużo 
bardziej uzasadnione i skuteczne niż próby ich odgórnego kreowania. Co 
więcej, firmy w takich branżach mają większe szanse generowania silnych 
efektów mnożnikowych w regionie, a tym samym zakorzenienia się w nim 
poprzez osadzenie w lokalnych kompetencjach i powiązaniach z innymi 
firmami, ograniczając zagrożenie relokacją do innych regionów i krajów.

Finansowe czy pozafinansowe instrumenty 
przyciągania inwestorów?

W zakresie instrumentów przyciągania inwestorów zewnętrznych największą 
rolę przypisuje się bardzo często narzędziom finansowym, między innymi 
ulgom fiskalnym. W rzeczywistości większy wpływ na decyzje lokalizacyjne 
dużych firm mają zazwyczaj inne czynniki zależne od władz publicznych, 
np. dostępność informacji, uzbrojonych terenów, sprawne działanie insty-
tucji lokalnych itd. Ulgi finansowe stanowią dla nich nierzadko dodatkową 
korzyść, a nie główny czynnik lokalizacji.

Trzeba też zwrócić uwagę, że im większa pomoc publiczna, obniżająca 
zaangażowanie kapitałowe inwestora, tym niższe koszty utopione, a tym sa-
mym mniejsze zakorzenienie firmy i większe prawdopodobieństwo relokacji 
jej działalności do innego miasta, regionu lub kraju.
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Wspieranie tworzenia miejsc pracy czy kształtowanie 
atrakcyjnych warunków zamieszkania?

Istotnym pytaniem w skali lokalnej jest to, czy lokalna polityka rozwoju po-
winna skupiać się przede wszystkim na wspieraniu tworzenia miejsc pracy, 
czy bardziej na kształtowaniu warunków przyciągających i zatrzymujących 
mieszkańców. Oba rodzaje działań są rzecz jasna ważne, ale w bardzo wielu 
miastach obserwujemy przekonanie, że absolutnym priorytetem powinno być 
dążenie do pojawienia się w mieście większej liczby miejsc pracy. Orientacja 
prorozwojowa jest niewątpliwe istotna, nie sposób jednak nie zauważyć, że 
najważniejszym deficytowym zasobem decydującym o rozwoju gmin i subre-
gionów będą w długiej perspektywie czasowej aktywni mieszkańcy. W obecnej 
sytuacji demograficznej Polski i Europy skupienie uwagi na tym, co przyciąga 
i zatrzymuje mieszkańców, czyli na warunkach kształtujących atrakcyjność 
mieszkaniową gmin i subregionów może mieć większy wpływ na ich długo-
falowy rozwój niż dzisiejszy sukces w tworzeniu nowych miejsc pracy5. 

Spójność terytorialna jako zmniejszanie nierówności 
przestrzennych czy integracja obszarów wyżej i słabiej 
rozwiniętych? 

W tradycyjnym ujęciu spójność terytorialna rozumiana jest w kategoriach 
zmniejszania nierówności przestrzennych.

Zauważyć trzeba, że wyrównywanie nierówności przestrzennych nie 
jest wcale równoznaczne z szybkim rozwojem regionów słabo rozwiniętych6. 

5. Warto zwrócić w tym kontekście uwagę na głębszy problem dylematów i zagrożeń związanych z do-
minującym w dzisiejszym świecie modelem konkurencyjności i homo oeconomicus; zob.: R. Galar, Cy-
wilizacja zakładnikiem konkurencyjności, w: A. Kukliński, K. Pawłowski, J. Woźniak (red.), Polska wobec 
wyzwań cywilizacji XXI wieku, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2009, 
s. 29-36; R. Galar, Homo oeconomicus versus homo sapiens, w: A. Kukliński, K. Pawłowski, J. Woźniak 
(red.), Polonia quo vadis?, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2010, s. 43-58.

6. B. Domański, Czy regiony słabo rozwinięte potrzebują wyrównywania nierówności regionalnych? w: Budowa-
nie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych, Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, Warszawa 2011, s. 62-70.
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Rozwój tych ostatnich postępować może równolegle z szybkim rozwojem 
regionów wyżej rozwiniętych, co oznacza, że nierówności przestrzenne nie 
będą się zmniejszały. Zmniejszenie nierówności nastąpić może natomiast 
w wyniku regresu regionów rozwiniętych przy braku dynamicznego rozwoju 
regionów słabo rozwiniętych.

Odmienne spojrzenie na spójność terytorialną to jej rozumienie jako 
integracji różnych obszarów, w tym obszarów wyżej i słabiej rozwiniętych7. 
Integracja z obszarami wyżej rozwiniętymi sprzyja rozwojowi obszarów 
słabiej rozwiniętych, ułatwiając przepływy dóbr i osób, przechwytywanie 
efektów mnożnikowych oraz dyfuzję innowacji, a tym samym rozprzestrze-
nianie się rozwoju na obszary peryferyjne.

Czy poprawa dostępności przestrzennej wzmaga efekty 
wymywania w regionach peryferyjnych, czy służy ich 
szybszemu rozwojowi i wzrostowi poziomu życia?

Argumentem wysuwanym przeciw poprawie dostępności komunikacyj-
nej z obszarów peryferyjnych do obszarów dynamicznego rozwoju jest 
przyczynianie się jej do efektów wymywania, w szczególności emigracji 
młodych, wykształconych ludzi do regionów rdzenia. Podpierane to jest 
przykładami z przeszłości, np. wpływu doprowadzenia autostrad na rozwój 
Appalachów. 

Wydaje się, że sytuacja obecnie jest jednak inna niż kilkadziesiąt lat 
temu, gdy doprowadzenie dróg, które zbiegło się w czasie z pojawieniem 
się przekazu telewizyjnego, przerywało izolację peryferyjnych regionów, 
otwierając dla wielu ich mieszkańców „okno na świat” i szanse życiowe do-
stępne w innych obszarach. W Polsce przez kilkadziesiąt lat powojennych 
regiony peryferyjne dotknięte były intensywnym odpływem migracyjnym 

7. G. Gorzelak, Rozwój polskich regionów a polityka spójności Unii Europejskiej, w: G. Gorzelak (red.), 
Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 
2007, s. 12-34; Spójność terytorialna wyzwaniem polityki rozwoju Unii Europejskiej. Polski wkład w deba-
tę, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009.
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młodych, wykształconych i przedsiębiorczych ludzi z powodu względnej 
izolacji ich miejsca zamieszkania od obszarów rozwiniętych. Słaba dostęp-
ność komunikacyjna uniemożliwiała mieszkanie w terenach peryferyjnych 
oraz korzystanie z usług wyższego rzędu i miejsc pracy w ośrodkach i regio-
nach wyżej rozwiniętych. Obecnie poprawa dostępności i skrócenie czasu 
przejazdu otwiera dostęp do bardziej odległych miejsc pracy i usług bez 
zmiany miejsca zamieszkania. Trzeba pamiętać, że mobilność indywidualna 
jest dziś zdecydowanie wyższa niż w połowie XX wieku. Poprawa dostępności 
może więc ograniczyć negatywne efekty wymywania, ułatwiając kontakty 
na większą odległość, a także powiązania między przedsiębiorstwami, co 
powinno sprzyjać rozwojowi obszarów słabo rozwiniętych.

Wnioski

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej i uzyskaniu dostępu do funduszy 
unijnych oraz reformie administracyjnej kraju polityka regionalna przestała 
być przede wszystkim domeną dyskusji w kręgach akademickich, stając się 
istotnym zagadnieniem politycznym na poziomie krajowym, regionalnym 
i lokalnym. Powstał silny podmiot odpowiedzialny za tę politykę na szczeblu 
centralnym – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, pojawiły się samorządy 
regionalne, dla których polityka rozwoju jest jednym z głównych zadań. 
Skala interwencji publicznej w zakresie polityki rozwoju sprawia, że trafne 
zdefiniowanie celów tej polityki i odpowiedni dobór jej instrumentów nabrały 
większego niż kiedykolwiek znaczenia praktycznego. 

Nowy paradygmat polityki regionalnej uzasadnienie wspierania rozwoju 
regionów słabych widzi w wykorzystaniu ich potencjału rozwojowego8, a nie 
dążeniu do ograniczenia nierówności międzyregionalnych. Oznacza to od-
rzucenie tradycyjnego przeciwstawienia równości i efektywności a zarazem 

8. Investing for Growth. Building Innovative Regions. Policy Report, OECD, Paris 2009; J. Szlachta, Dok-
tryna OECD w sferze polityki rozwoju regionalnego, w: A. Kukliński, K. Pawłowski, J. Woźniak (red.), 
Polska wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 
Kraków 2009, s. 141-150.
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sprzeczności między polityką interwencji zmierzającą do zdynamizowania 
rozwoju regionów słabo rozwiniętych i polityką ukierunkowaną na wzrost 
efektywności całej gospodarki narodowej.

Cele polityki rozwoju na poziomie regionalnym oraz poziomie sub-
regionalnym i lokalnym nie muszą i nie powinny być takie same. W skali 
regionalnej niezbędna jest polityka prorozwojowa ukierunkowana na wzrost 
gospodarczy. W skali wewnątrzregionalnej i lokalnej najważniejszym celem 
może być natomiast w wielu obszarach peryferyjnych wzrost poziomu życia 
mieszkańców, który może nierzadko zachodzić bez dynamicznego wzrostu 
gospodarczego, między innymi poprzez poprawę dostępności i silniejsze 
powiązania z ośrodkami koncentracji usług i aktywności gospodarczej. 
W długim horyzoncie czasowym rosnący poziom życia i związana z nim 
atrakcyjność rezydencjonalna sprzyjają także rozwojowi lokalnej aktywno-
ści gospodarczej. Oczekiwanie, że tempo wzrostu gospodarczego słabo 
rozwiniętych obszarów peryferyjnych dorówna tempu wzrostu obszarów 
metropolitalnych jest bardzo rzadko uzasadnione, towarzyszy temu często 
nadmierny nacisk kładziony w polityce rozwoju na działania mające przy-
ciągać inwestorów zewnętrznych (rozwój egzogeniczny) a nie na docenianie 
znaczenia rozwoju endogenicznego.

Poważnym błędem w polityce rozwoju obszarów słabo rozwiniętych 
jest, oparte na nieuzasadnionej generalizacji historycznych doświadczeń 
niektórych miast i regionów, przekonanie, że współczesny rozwój gospo-
darczy dynamizowany jest przez nieliczne rodzaje aktywności gospodar-
czej, na przykład przemysły wysokiej techniki czy zaawansowane usługi. 
Prowadzi to do kopiowania wzorców rozwoju innych regionów z przeszłości 
i skupiania się w polityce rozwoju na wspieraniu działalności (branż), które 
w wielu obszarach słabo rozwiniętych mają w rzeczywistości ograniczone 
możliwości rozwoju i zakorzenienia. Wiązać to można z szerszym problemem 
podejścia imitacyjnego oraz zjawiskiem określonym przez A. Kuklińskiego 
jako „ślepota strategiczna”9 (Kukliński 2010, 2011).

9. A. Kukliński, Polonia quo vadis? Problematyka Trzeciej Konferencji Krakowskiej, w: A. Kukliński, 
K. Pawłowski, J. Woźniak (red.), Polonia quo vadis?, Urząd Marszałkowski Województwa Małopol-
skiego, Kraków 2010, s. 27-37; A. Kukliński, Unia Europejska. Dylematy XXI wieku – tezy dyskusyjne, 
w: A. Kukliński, J. Woźniak (red.), Unia Europejska. Dylematy XXI wieku, Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego, Kraków 2011, s. 117-125.
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Największe szanse powodzenia w regionach słabo rozwiniętych ma, jak 
się wydaje, polityka wspierania przedsiębiorstw, które już w nich działają, 
a więc firm miejscowych, podmiotów, które zainwestowały tu wcześniej, 
oraz nowych przedsiębiorstw pojawiających się w branżach, które już w da-
nym miejscu się rozwijają. Innymi słowy, polityka rozwoju ukierunkowana 
powinna być w znacznym stopniu na wspieranie działalności gospodar-
czych, które już osiągnęły w danym miejscu dynamikę rozwojową w oparciu 
o miejscowe zasoby i zlokalizowane zdolności. Efekty aktywności takich 
firm mogą być także bardziej korzystne dla regionu w wyniku silniejszych 
regionalnych i lokalnych powiązań produkcyjnych i usługowych, lepszego 
wykorzystania miejscowych zasobów kapitału ludzkiego i generalnie więk-
szego zakorzenienia regionalnego, niż w przypadku nowych inwestorów 
w zupełnie nowych branżach. Oznacza to, że w polityce rozwoju obszarów 
słabo rozwiniętych niedostatecznie wykorzystywane są często instrumenty 
wspierające rozwój endogeniczny. W przypadku instrumentów rozwoju 
egzogenicznego nadmierna rola przypisywana jest nierzadko narzędziom 
finansowym. Nie należy równocześnie zapominać o zagrożeniach dla długo-
trwałego, podtrzymywalnego rozwoju miast i regionów związanych z silną 
specjalizacją ich bazy ekonomicznej.

Warto na koniec podkreślić, że ważnym przedmiotem interwencji po-
winny być relacje (zależności) między obszarami rozwiniętymi (rdzeniem) 
a słabo rozwiniętymi (peryferiami). Drogą do szybszego rozwoju regionów 
słabo rozwiniętych jest w znacznej mierze ich integracja z regionami wyżej 
rozwiniętymi. Będzie ona sprzyjała przenoszeniu impulsów rozwojowych 
z jednych regionów do drugich, ułatwiając kontakty społeczne i gospodar-
cze, przepływy ludzi, idei, dóbr i kapitału10. W skali wewnątrzregionalnej 
integracja z ośrodkami skupiającymi aktywność gospodarczą i usługi wyż-
szego rzędu prowadzić powinna do tego, że ich szybki wzrost gospodarczy 
przyczyniał się będzie do wzrostu poziomu życia także w otaczających 
obszarach peryferyjnych, ograniczając potrzebę odpływu młodych ak-
tywnych ludzi i związane z tym efekty wymywania. Oznaczało to będzie 

10. Jest to zgodne ze współczesną tendencją do ujmowania gospodarki w kategoriach przepływów 
i powiązań (ekonomia przepływów), w odróżnieniu od tradycyjnego skupiania uwagi na obszarach, 
zwłaszcza w granicach administracyjnych. 
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wzrost spójności terytorialnej kraju rozumianej w kategoriach integracji 
ekonomicznej i społecznej, a nie wyrównywania nierówności międzyregio-
nalnych i wewnątrzregionalnych, w szczególności nierówności w poziomie 
i dynamice wzrostu gospodarczego.
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Więcej specjalizacji, więcej 
odpowiedzialności

Prawdziwy, funkcjonalny ustrój Rzeczpospolitej wykuwa się w działaniu. 
Nie został on w 100% zaprojektowany przez obowiązującą konstytucję i jej 
autorów, jest pochodną praktyki społecznej wielu aktorów, zarówno insty-
tucjonalnych, jak i indywidualnych. Można to opisać analogicznie do so-
cjologicznych teorii społecznego „stawania się”, choćby teorii strukturacji 
Anthony Giddensa, w której jednostki działając w określonej strukturze 
cały czas tworzą ją na nowo, przekształcając zastane reguły i zasoby w nowe 
reguły i zasoby. W ten sposób przy niezmiennych, stabilnych ramach praw-
nych, praktyka ustrojowa państwa cały czas się zmienia. To z kolei definiuje 
podmioty, które wpływają i będą wpływały na strukturę i logikę działania 
polskiej polityki rozwoju. Przez pierwsze kilkanaście, może nawet dwadzie-
ścia lat transformacji niekwestionowanym królem na tym polu gry był rząd 
centralny, jednak w ostatnich latach sytuacja ta zaczęła się w coraz szybszym 
tempie zmieniać. 

Moja teza jest prosta: z całym szacunkiem dla powiatów i gmin, regio-
ny to obok metropolii jedyny podmiot mogący samodzielnie formułować 
politykę rozwoju, biorąc pod uwagę zasoby własne oraz funkcjonalną skalę 
działania. Wynika to w szczególności z:

zakresu spraw, którymi się zajmują (ich funkcji),a) 
zasobów i kompetencji: „głębokości” własnych instytucji oraz ilości b) 

kapitału społecznego wiążącego je z zapleczem badawczo-analitycznym 
i aktorami gospodarczymi,

skali budżetów, a zwłaszcza ich części rozwojowych (głównie, choć c) 
nie tylko w rozumieniu twardych inwestycji infrastrukturalnych).



Wojciech Przybylski

280

Zarówno miasta, jak i samorządy wojewódzkie dysponują tu dużym 
(i rosnącym) zestawem narzędzi, czy też – jak by chciał Giddens – zasobów, 
z których mogą korzystać do przekształcania struktur, w których działają. 
Jednak w oczywisty sposób miasta mają ograniczone pole manewru przez 
ilość zobowiązań oraz wydatków bieżących, równocześnie ich wpływ na po-
litykę gospodarczą jest mocno ograniczony. 

Sytuacja województw jest tutaj lepsza, również dzięki ich roli w procesie 
wydatkowania środków unijnych. Oznacza to jednak nie tylko zdolność od-
działywania strumieniem pieniędzy na wiele obszarów oraz wielu aktorów 
w regionie, ale i rosnący potencjał własnych instytucji: od agencji rozwoju 
regionalnego, parków przemysłowych i technologicznych i innych spółek 
celowych, po nowe, często potężne instytucje kultury. Wielość tych narzę-
dzi, stosunkowo duża swoboda jaką dysponują one w swoich działaniach 
oraz wynikający z ich coraz większego majątku potencjał finansowy, który 
znajduje się w rękach zarządów województw pozwalają – przynajmniej 
w teorii – na prowadzenie autorskiej, oryginalnej polityki rozwoju. 

Problemem jest jednak to, że wszystkie lub prawie wszystkie regiony 
w Polsce (jak i na swoim boisku metropolie, które w tym tekście zostawię 
na boku) prowadzą stosunkowo podobne polityki rozwoju – w praktyce 
rozwijają podobne funkcje, inwestują w podobną infrastrukturę i podobne 
usługi publiczne. Wszyscy, co jeszcze zrozumiałe, wspomagają małą i średnią 
przedsiębiorczość. Właściwie wszyscy, co już mniej zrozumiałe, na dużą 
skalę promują turystykę. Całkiem – i to już najbardziej kuriozalne – stawiają 
na podobne w duchu innowacje oraz prace badawczo-rozwojowe. W temacie 
innowacyjności nie ma chyba polskiego województwa, które nie stawiało by 
na ICT, ze szczerą ambicją stania się „polską doliną krzemową”. Przynajmniej 
połowa regionów stawia równocześnie na biotechnologię i nauki pokrewne, 
a także nanotechnologię. Tylko w tym ostatnim obszarze powstały lub po-
wstają m.in. Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej, Centrum 
Nanobiomedyczne w Poznaniu, Akademickie Centrum Materiałów i Na-
notechnologii AGH w Krakowie, Centrum Zaawansowanych Materiałów 
i Technologii CEZAMAT w Warszawie, laboratoria nanotechnologiczne 
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w ramach wrocławskiego centrum EIT+ czy Centrum Mikroelektroniki 
i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Biorąc na warsztat Re-
gionalne Strategie Innowacji zauważymy frapujące zbieżności. Inteligentna 
specjalizacja Dolnego Śląska przewiduje cztery obszary: nauki medyczne 
i biologiczne, nauki chemiczne, informatykę i komunikację, oraz matematykę 
i fizykę. Inteligentna specjalizacja Małopolski, regionu o zdecydowanie innej 
strukturze gospodarczej i specjalizacji naukowej, zawiera… life-science, 
chemię, ICT i energetykę. 

W jakiejś mierze wynika to z braku dobrych i oryginalnych pomysłów 
regionalnych elit naukowych oraz braku odwagi decydentów do podjęcia 
politycznego ryzyka. Są jednak przynajmniej dwie obiektywne przyczyny 
takiego stanu rzeczy:

Do tej pory kluczowe było nadgonienie zapóźnień cywilizacyjnych, 1. 
które w całej Polsce są podobne. Po prostu wszędzie trzeba było wybudo-
wać sieć kanalizacyjną i oczyszczalnie ścieków, sprowadzając rzecz do bru-
talnego banału. 

W sytuacji istotnych, jednak dalej ograniczonych zasobów przy 2. 
olbrzymiej ilości funkcji i obszarów prowadzenia koniecznych polityk 
(edukacja, zdrowie, polityka społeczna, infrastruktura itd.), zwyczajnie 
brakowało pieniędzy, żeby którekolwiek polityki potraktować realnie prio-
rytetowo – nie bardzo jest na czym oszczędzić, nie ma gdzie uwolnić ko-
niecznych do tego rezerw. 

Warto zauważyć, że aktualność przeszkody pierwszej powoli dobiega 
końca. Z pewnością do 2020 roku regiony będą jeszcze wydawały dużo środ-
ków na infrastrukturalne bariery w dostępie do podstawowych usług publicz-
nych, szczególnie w obszarze komunikacji i transportu, ale wiele wskazuje 
na to, że nie będzie to już absolutny priorytet. Przeszkoda druga leży zaś 
w obszarze decyzji politycznej i odpowiedzi na pytanie, co dalej z reformą 
samorządową Polski. Można rozważać pomysł wzmacniania współpracy 
pomiędzy poszczególnymi jst, jak czyni to mocno krytykowany i obecnie 
chyba już zapomniany projekt prezydencki („ustawa o wzmocnieniu udziału 
mieszkańców w działaniach samorządu terytorialnego, o współdziałaniu 
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gmin, powiatów i województw oraz o zmianie niektórych ustaw”). Współ-
pracę zawsze warto wzmacniać, pamiętając jednak, że skuteczna polityka 
potrzebuje silnych aktorów.

W tej sytuacji narzuca się pytanie, czy nie warto rozważyć zmian o cha-
rakterze tak dalece funkcjonalnym, że już właściwie ustrojotwórczym. Ich 
celem powinno być uruchomienie realnej konkurencji pomiędzy regionami 
(obecnie konkurencja międzyregionalna – jak pokazuję powyżej – ma w dużej 
mierze charakter imitacyjny). W jakimś sensie byłoby to dopasowanie struktur 
na „fasadzie” rzeczywistości społecznej do realnie działających zależności 
funkcjonalnych opisanych w pierwszej części tego tekstu. Należałoby to zrobić 
przez dużo silniejsze niż dotychczas upodmiotowienie regionów jako pod-
stawowych aktorów polityki rozwoju, zarówno w rozumieniu zwiększenia ich 
zasobów (nowa ustawa o finansach samorządów), jak i zwiększenia elastycz-
ności w dysponowaniu tymi zasobami. To drugie dotyczy również – a może 
nawet przede wszystkim – środków z nowej perspektywy budżetowej UE 
na lata 2014-2020. Oznaczałoby to rzecz jasna stopniowe ograniczanie roli 
państwa w wybranych obszarach polityk publicznych, obecnie zdominowa-
nych (i często przeregulowanych) przez polityki resortowe. 

Tego rodzaju ruch wiązałby się oczywiście równocześnie z dużo większą 
odpowiedzialnością regionów. Polskie regiony udowodniły przez ostatnie 
lata, że takiej odpowiedzialności podołają (co nie znaczy, że wszystkie będą 
równie kreatywne i skuteczne – ale o to przecież w końcu chodzi!). Skoro więc 
Komisja Europejska stawia na większą podmiotowość regionów, co widać 
w nowym pakiecie legislacyjnym, to może warto odważyć się na podobną 
strategię na poziomie krajowym. Ważne, żeby ramy prowadzenia polityki 
regionalnej były spójne i konsekwentne. Co więcej, regiony powinny mieć 
zapewnioną swobodę w budowaniu rozwiązań makroregionalnych, postu-
lowaną m.in przez Jacka Woźniaka. Można wręcz pomyśleć o preferencji 
dla tego typu myślenia – już w latach 2007-2013 uczyniono tak z Polską 
Wschodnią i warto wykorzystać doświadczenia tego programu. Są tam 
widoczne działające synergie, mimo że program został de facto narzucony 
odgórnie, w odróżnieniu od innych inicjatyw współpracy makroregionalnej, 
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na czele ze śląsko-małopolską strategią Polski Południowej oraz koalicją 
województw Polski Zachodniej. 

Co to może znaczyć dla ustroju państwa polskiego? Nieco większe we-
wnętrzne zróżnicowanie – bo to rzecz jasna wybór bardziej polaryzacyjnej, 
a mniej dyfuzyjnej ścieżki rozwoju – ale zarazem bezwzględnie szybsze 
tempo wzrostu, szansa na prawdziwe (a nie jedynie wizerunkowe) innowacje 
oraz dobre perspektywy w unijnym (i globalnym) wyścigu regionów. Trzeba 
bowiem pamiętać, że przesadnie unitarne i egalitarne myślenie o rozwoju 
Polski zdaje się nie dostrzegać faktu, że prawdziwa konkurencja ma charak-
ter globalny i że zasadnym punktem odniesienia dla polskich regionów nie 
jest średnia krajowa (a odwołuje się do niej absolutna większość rankingów 
i wskaźników ewaluacyjnych dla województw), a osiągi najlepszych, naj-
bardziej innowacyjnych i efektywnych gospodarczo i społecznie regionów 
świata: w USA, Kanadzie, Niemczech, Japonii czy Chinach. Dynamika 
dyskusji podczas V Konferencji Krakowskiej wskazywała, że ten tok my-
ślenia jest dalej obcy wielu analitykom. Wydaje się, że daliśmy się zwieść 
zewnętrznym efektom oddziaływania funduszy unijnych z dobiegającej 
końca perspektywy oraz przyzwoitym na tle europejskim statystykom go-
spodarczym, nie widząc kryzysu stojącego u bram. Teraz kryzys wreszcie 
do nas zapukał i nie bardzo wiemy, co z tym fantem zrobić. Zacieśnienie 
fiskalne i deregulacja gospodarki są konieczne, ale one same w sobie nie będą 
wystarczającym „driverem” dla nowego skoku rozwojowego Polski. Funkcję 
tę może natomiast spełnić kompetentny i wyposażony w odpowiednie na-
rzędzia samorząd regionalny. Polska jest w przededniu wejścia do pierwszej 
ligi światowej gospodarki i to od regionów w ogromnej mierze zależy, czy 
uczynimy kolejny krok, czy zakotwiczymy się na średnio-niższym poziomie 
specjalizacji i rozwoju, podobnie jak niektóre kraje Europy. Polską ambicją 
nie powinno już być dogonienie Hiszpanii czy Portugalii, nie powinno być 
nią jednak również kopiowanie Niemiec. Stać nas na własną drogę, część 
inspiracji przy świadomości wszystkich różnic znajduje się pewnie w Azji, 
jednak zasadniczy pień tego pomysłu powinien mieć korzenie swojej ory-
ginalności w żyznej glebie nad rzeką Wisłą. 
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Polskie województwa jako 
potencjalne ośrodki regionalnej 

myśli strategicznej

Wszystkie polskie województwa są już intensywnie zaangażowane w przy-
gotowania do uczestnictwa w nowej perspektywie finansowej Unii Europej-
skiej na lata 2014-2020. Jak zawsze w polskich warunkach, taki zewnętrzny 
bodziec okazuje się sprawnym i skutecznym katalizatorem debaty na temat 
jakości funkcjonowania polskiej, w tym regionalnej administracji, efektyw-
ności interwencji publicznej, kierunków polityki rozwoju itp. Przygotowanie 
warunków udziału w europejskiej polityce spójności niezawodnie wymusza 
także refleksję na temat efektów dotychczasowych działań, przyjętego modelu 
zarządzania rozwojem, także – ewentualnych zmian i reform, w wymiarze 
regulacyjnym, podmiotowym, instrumentów realizacji polityk. 

Autor poniższego artykułu analizuje kierunki ewolucji modelu funkcjo-
nalnego prowadzenia polityki rozwoju regionalnego, w tym model nazywany 
przez autora negocjacyjno-koordynacyjnym, w kierunku którego – zdaniem 
autora – powinny zmierzać polskie regiony, w przeciwieństwie do aktual-
nie dominującego, opartego głównie na stosunkowo prostej dystrybucji 
funduszy Unii Europejskiej. Na tym tle stawiane są pytania o kompetencje 
strategiczne ‘ulokowane’ w regionie, które mogą sprzyjać lub ograniczać 
aktywności regionów. Autor stawia w tym kontekście tezę, że model nego-
cjacyjno-koordynacyjny nie będzie mógł działać efektywnie bez wykreowania 
regionalnych ośrodków myśli strategicznej i włączenia ich w główny nurt 
zarządzania rozwojem regionu. Autor omawia także wybrane warunki, 
które powinien spełniać ośrodek myśli strategicznej w regionie. Punktem 
odniesienia do rozważań są doświadczenia związane z pracami nad Krajową 
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Strategią Rozwoju Regionalnego, opracowaniem Strategii Rozwoju Woje-
wództwa Małopolskiego – Małopolska 2020 oraz stworzeniem Małopolskiego 
Obserwatorium Polityki Rozwoju.

Kierunki ewolucji polskich województw

Starając się odpowiedzieć na pytanie o kierunek ewolucji polskich regionów, 
należy wziąć pod uwagę dwa aspekty: ustrojowy i funkcjonalny. W odnie-
sieniu do modelu ustrojowego należy raczej spodziewać się w najbliższej 
przyszłości zachowania status quo. Wydaje się, że nie ma aktualnie przy-
zwolenia politycznego ani oczekiwania społecznego, aby polskie regiony 
zyskały większą ‘władzę’, rozumianą jako istotna decentralizacja zasobów, 
w tym finansowych i kompetencji. Teza, że kryzys finansów publicznych 
w państwie, a także w strukturach ponadnarodowych jest wyjątkowo złym 
momentem na decentralizację władzy i zasobów finansowych, została sze-
roko uzasadniona1. Znamienne, że jedyna propozycja ustawodawcza, jaka 
pojawiła się w ostatnich latach, która może być postrzegana jako ‘ustrojo-
wa’, to propozycja Prezydenta RP, projekt Ustawy o wzmocnieniu udziału 
mieszkańców w samorządzie terytorialnym, współdziałaniu gmin, powiatów 
i województw oraz o zmianie niektórych ustaw, z 2011 roku. Jest ona jednak 
zorientowana głównie na rozwiązania zwiększające zaangażowanie obywateli 
w sprawowanie władzy na poziomie lokalnym, w tym poprzez wpływanie 
na proces legislacyjny2.

Być może warto byłoby zaadaptować na naszym gruncie rozwiązania 
wzmacniające władzę wykonawczą samorządu województwa. Rozwiązania 
takie są stosowane w niektórych krajach w Europie o ustroju unitarnym, jak 
Włochy czy Hiszpania. Mam tu na myśli koncepcje określane jako ‘rząd 
regionalny’3. Wymagałoby to dosyć istotnych zmian, nie tylko w ustawie 

1. T. G. Grosse, Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej wpływ na rozwój gospodarczy: przykład Grecji, 
Włoch, Irlandii i wnioski dla Polski, Wydawnictwo ISP, Warszawa 2000.

2. http://www.prezydent.pl/dialog/fdp/samorzad-terytorialny-dla-polski/inicjatywa-ustawodawcza
3. J. Woźniak, O nowy model rządzenia w polskich regionach, w: J. Szomburg (red.), Jak uczynić regiony 

motorami rozwoju i modernizacji Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2009.
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o samorządzie województwa, w tym powierzenia wicemarszałkom i członkom 
zarządu kompetencji ministrów regionalnych oraz wzmocnienia pozycji 
marszałka, którego relacje w zarządzie województwa określa obecnie zasada 
primus inter pares. Wymagałoby to także przyjęcia m.in. regionalnej ustawy 
o działaniach, przyporządkowującej odpowiedzialność za poszczególne za-
dania samorządu województwa ministrom regionalnym, zmiany w zasadach 
finasowania samorządów województwa i wielu innych rozwiązań prawnych. 
Z punktu widzenia wzmocnienia efektywności i skuteczności sprawowania 
władzy wykonawczej na poziomie regionalnym wydaje się, że warto byłoby 
jednak wprowadzić te wątki do debaty publicznej4. 

Modele zarządzania funduszami europejskimi 
na poziomie regionalnym

Wprowadzony w Polsce w 2007 roku zdecentralizowany model dystrybucji 
funduszy Unii Europejskiej stał się przyczyną ogromnego sukcesu polskich 
województw oraz wywołał istotne zmiany na scenie regionalnej o charakterze 
ustrojowym5. Od tamtej pory najbardziej absorbującą aktywnością samorzą-
dów wojewódzkich w Polsce jest dystrybucja funduszy UE wśród różnych 
podmiotów w regionie. To zjawisko dobrze oddaje określenie profesora Pawła 
Swaniewicza, który nazwał województwa „szafarzami darów europejskich” 6. 
Wydaje się, że w tej kwestii do roku 2020 niewiele się zmieni. Jednak po tej 
dacie możemy się już spodziewać znaczących zmian, po pierwsze – ze względu 
na oczekiwane globalne ograniczenie środków przeznaczonych na politykę 

4. Oczywiście najgorszą sytuacją byłoby sprowadzenie takiej dyskusji do tematu niebezpieczeństwa 
‘landyzacji’ naszego państwa.

5. Polska wprowadziła najbardziej zdecentralizowany system dystrybucji funduszy UE ze wszystkich 
nowych krajów członkowskich, przekazując najwięcej kompetencji na poziom regionalny. Więcej 
na ten temat: konferencja „Efektywne instrumenty rozwoju terytorialnego - doświadczenia regionów 
w zakresie realizacji polityki regionalnej w krajach V4”, zorganizowana przez Ministerstwo Rozwo-
ju Regionalnego w Krakowie w dniach 18-19.10.2012 (http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/polityka_
rozwoju/Strony/O_doswiadczeniach_w_realizacji_polityki_regionalnej_w_ramach_polskiego_
przewodnictwa_w_Grupie_Wyszehradzkiej_140912.aspx).

6. P. Swianiewicz, J. Herbst, M. Lackowska, A. Mielczarek, Szafarze darów europejskich, Wydawnictwo 
Scholar, Warszawa 2008. 
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spójności, po drugie – z racji przekroczenia w części polskich regionów po-
ziomu 75 proc. PKB przypadającego na mieszkańca w relacji do średniej Unii 
Europejskiej i co się z tym wiąże w obecnych regulacjach, przejścia z kategorii 
regionów „słabo rozwiniętych” (korzystających z większego wsparcia w ramach 
celu ‘konwergencja’ polityki spójności) do kategorii „regionów przejściowych” 
(o ile kategoria taka zostanie utrzymana po 2020 roku). Wspomniany model 
„szafarzy darów europejskich” przyczynia się do tego, że konstytucyjna, for-
malna zasada niezależności poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego 
de facto nie obowiązuje7. Dominacja samorządu województwa w stosunku 
do samorządów lokalnych, właśnie ze względu na aktualnie obowiązujący 
model dystrybucji funduszy UE, jest ogromna. Dochodzi zatem do bardzo 
znaczącego dysonansu pomiędzy pozycją ustrojową polskich samorządów 
terytorialnych a ich rzeczywistą pozycją8. 

Na tym tle interesującą propozycją jest koncepcja profesora Antoniego 
Kuklińskiego, zgodnie z którą mniejsze znaczenie mają prerogatywy wła-
dzy, a większe – relacje w zarządzaniu regionem9. Trudno nie zgodzić się 
ze spostrzeżeniem profesora Kuklińskiego, że współczesny model sztuki 
rządzenia (corporate governance) zmienia relacje pomiędzy schematem 
prostego funkcjonalizmu a ujęciem bardziej elastycznym, idącym w kie-
runku decentralizacji. Region jako korporacja czerpie swoją siłę z relacji 
z wewnętrznymi udziałowcami. Są nimi przede wszystkim samorządy 
terytorialne, ale także sektor biznesu, środowiska naukowe, organizacje 
pozarządowe. Wydaje się, że nową jakością jest to, że polskie samorządy 
nastawione dotąd przede wszystkim na konkurencyjność zaczynają dostrzegać 
wagę i rolę współdziałania. Profesor Janusz Czapiński mówił w Krakowie 
podczas debaty na temat kapitału społecznego, że „za kilka lat zbliżymy się 

7. A. Noworól, Kierunki i zmiany niezbędne do stworzenia docelowego systemu zarządzania polityką rozwoju 
na poziomie regionalnym, ekspertyza wykonana dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Kraków 2011, 
http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/KSRR_2010_2020/Ekspertyzy/
Documents/Noworol_System_zarzadzania_rozwojem_kierunki%20i%20zmiany.pdf 

8. J. Woźniak, Legal System of Polish Regions – Implications for the Regional Policy, in: P. Churski, 
W. Ratajczak (eds), Regional Development And Regional Policy in Poland: First Experiences and New 
Challenges of the European Union Membership, „Studia Regionalia KPZK PAN”, Vol. 27, Warszawa 
2010, p. 194-202.

9. P. Jakubowska, A. Kukliński, P. Żuber, Problematyka przyszłości regionów. W poszukiwaniu nowego 
paradygmatu, Forum Rozwoju Regionalnego i Polityki Regionalnej Regio Forum, Ministerstwo Roz-
woju Regionalnego, Warszawa 2008. 
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do progu gospodarki opartej na wiedzy, gdzie o sukcesie zacznie decydować 
nie indywidualna zaradność, lecz zdolność do innowacyjnej współpracy”10. 
W dłuższej perspektywie o skuteczności polskich województw przesądzi 
to, jaką będą miały zdolność do zawiązywania koalicji. 

Jest to ważne także w relacjach wewnątrzregionalnych. Przykładem mogą 
być województwa małopolskie i śląskie, które wyodrębniły struktury subre-
gionalne11. Ma to przyczynić się z jednej strony do uruchomienia oddolnych 
inicjatyw służących wykorzystaniu potencjału miejsca i stworzenia subregio-
nalnej specjalizacji, a z drugiej strony do zbudowania szerokiej współpracy 
na bazie wspólnych interesów i korzyści. Takie podejście jest odpowiedzią 
na występujący deficyt współpracy w ramach sektora publicznego oraz we 
współpracy samorządów z partnerami społecznymi i gospodarczymi. Nie 
jest nam potrzebny aquapark czy oczyszczalnia ścieków w każdej gminie 
– co z pewnością realizuje ambicje lokalnych liderów, ale często nie jest 
racjonalne ekonomicznie – tylko takie uzgodnione projekty, które będą 
wspólnym przedsięwzięciem wielu podmiotów, dzięki czemu łatwiej będzie 
zapewnić ich utrzymanie, a inwestycje służyć będą szerszej społeczności.

Zdolność do kooperacji staje się widoczna także w ujęciu makrore-
gionalnym. Pomysły tworzenia makroregionów w Polsce pojawiały się już 
ponad dziesięć lat temu. Wówczas jednak brakowało jeszcze zrozumienia 
wśród polskich samorządów dla idei współpracy, która często jest większą 
wartością niż konkurowanie. Wydaje się, że polskie samorządy wycho-
dzą z tej ‘dziecięcej choroby’, jaką była dotychczas rywalizacja wszystkich 
z wszystkimi, na każdej płaszczyźnie12. Mamy już Strategię Rozwoju Spo-
łeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do 2020 roku. Od sierpnia 2010 roku 
trwają prace nad Strategią Rozwoju Polski Zachodniej, a od maja 2011 roku 
województwa małopolskie i śląskie prowadzą prace nad Strategią dla Rozwoju 
Polski Południowej. W lipcu 2012 roku marszałkowie województw mazowiec-
kiego i łódzkiego zainicjowali prace nad stworzeniem Makroregionu Polski 

10. J. Czapiński, Kapitał do pomnożenia, „Tygodnik Powszechny”, 13.12.2009, nr 50 (3153).
11. http://www.malopolskie.pl/RozwojRegionalny/Subregiony
12. J. Woźniak, Spójność czy konkurencyjność – polityka rozwoju polskich regionów, w: Rozwój regionalny 

Polski w warunkach reformy europejskiej polityki spójności w latach 2007-2013; J. Szlachta, J. Woźniak 
(red.), „Biuletyn PAN KPZK”, Zeszyt 231, Warszawa 2007.
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Centralnej. Co ważne, poza Strategią Polski Wschodniej mamy do czynienia 
z inicjatywami oddolnymi, które są dowodem coraz większej dojrzałości 
polskich regionów.

Podsumowując, możemy zaobserwować, że coraz wyraźniej zmienia 
się podejście do prowadzenia polityki rozwoju regionalnego i że jesteśmy 
„skazani” na takie działania, jak: współpraca, poszukiwanie kompromisów, 
budowanie partnerstwa, łączenie interesów, dialog strategiczny. Można 
zaryzykować twierdzenie, że właśnie takie aktywności i umiejętności będą 
określały nowy paradygmat polityki rozwoju regionalnego w Polsce po 
2020 roku. Warunkiem sukcesu takiego podejścia jest wykreowanie regio-
nalnych ośrodków myśli strategicznej. 

Taka też powinna być, jak sadzę, po roku 2020 zasadnicza domena 
aktywności samorządu województwa. Do osiągnięcia tego celu z całą pew-
nością są potrzebne nowe kompetencje strategiczne. 

Z powyższym wiąże się kwestia podejścia do modelu dystrybucji fun-
duszy unijnych. Wydaje się, że w tym obszarze powinno dojść do pewnego 
przewartościowania. Dotychczas mieliśmy do czynienia na ogół z bardzo 
sformalizowanym podejściem. Ogłaszaliśmy konkursy, z maksymalnie 
szczegółowymi kryteriami, i czekaliśmy na to, jakie projekty do nas spłyną. 
Ocenialiśmy je według ściśle określonych wskaźników w systemie zero-jedyn-
kowym, co jest bezpieczne z punktu widzenia aparatu administracyjnego. 
Niestety w takim trybie mamy bardzo ograniczone możliwości realnego 
sterowania strumieniem projektów, a więc kreowania polityki rozwoju. Jest 
to podejście reaktywne. Mam nadzieję, że w kolejnym okresie programo-
wania coraz większą rolę będzie odgrywało podejście strategiczne, które 
nazywam modelem negocjacyjno-koordynacyjnym. Bazuje on na dwóch 
przesłankach. Pierwszą z nich jest znacznie szersze wykorzystanie projek-
tów strategicznych. Nie muszą to być przedsięwzięcia własne samorządu 
regionalnego, ale na przykład takie, w których województwo jest inicjatorem 
lub liderem, nie będąc nawet dominującym udziałowcem finansowym. Muszą 
to być jednak przedsięwzięcia o charakterze strategicznym, wybrane jako 
najważniejsze. Drugim elementem tego nowego podejścia jest ograniczanie 
i zastępowanie dominującego dotąd sposobu selekcji projektów – poprzez 
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konkursy – trybem zakładającym negocjacje z projektodawcami. Wydaje 
się, że podejście takie stwarza znacznie większe możliwości zarządzania 
interwencjami publicznymi, m.in. poprzez unikanie realizacji projektów 
formalnie poprawnych, lecz o niewielkiej wartości dodanej, dublujących 
się aktywności, łączenie projektów w struktury systemowe lub sieciowe, 
zagospodarowywanie ‘białych plam’ itp. 

Rysunek 1. Nowe kompetencje strategiczne w relacji do zadań regionalnej polityki rozwoju

Źródło: Opracowanie własne.

Model negocjacyjno-koordynacyjny nawiązuje do pojęcia ‘rządzenie’, 
odwołując się do formuły new public management13, koncepcji zarządzania 
sprawami publicznymi, ukierunkowującej działania sektora publicznego 
na rezultaty, wprowadzającej takie elementy jak kwantyfikacja celów i we-
ryfikacja założeń. 

13. J. Górniak, S. Mazur (red.), Zarządzanie strategiczne rozwojem, Ministerstwo Rozwoju Regionalne-
go, Warszawa 2012.
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Zakłada także zapewnienie koncentracji tematycznej na tych obszarach 
i instrumentach interwencji, które zapewniają największą efektywność, 
rozumianą w kontekście uzgodnionych celów polityki rozwoju. 

Konieczność stosowania zintegrowanego terytorialnie i tematycznie 
podejścia do planowania rozwoju implikuje wdrażanie interwencji w po-
staci komplementarnych i spójnych wewnętrznie ‘pakietów’. Wiąże się 
to z odchodzeniem od sektorowego postrzegania problemów, integracja taka 
powinna mieć miejsce szczególnie w warstwie instrumentów wdrażania, 
w tym dopuszczenia zintegrowanych projektów i programów (co, dzięki 
programom wielofunduszowym, stanie się rzeczywistością już w perspek-
tywie 2014-202014).

Aby postulowany tu model negocjacyjno-koordynacyjny był efektywny 
i skuteczny, tzn. w szczególności aby nie ugrzązł w niekończącej się debacie, 
konsultacjach społecznych itd.15, niezbędne jest jednoczesne zapewnie-
nie realnego przywództwa programowego, rozumianego jako posiadanie 
i realizacja spójnej i precyzyjnej wizji rozwoju regionu. Wizja taka musi 
jednoznacznie definiować cele, ale też – podlegać weryfikacji, bazującej 
na monitoringu i ewaluacji. 

Bieżące działania zazwyczaj dominują nad refleksją, ale warto zastanowić 
się, czy suma tych działań na pewno prowadzi nas we właściwym kierunku. 
Kierunek w polityce regionalnej powinny wytyczać strategie rozwoju. Ja-
kich strategii zatem potrzebują regiony? Przede wszystkim takich, które są 
efektem realnego wyboru jednego rozwiązania kosztem rezygnacji z innego, 
nie ograniczają się do rozwiązywania bieżących spraw, czy zaspokajania 
doraźnych zobowiązań, są ambitnym, lecz realnym planem działania. Po-
trzebne są strategie, które tworzą wspólnie uzgodnioną mapę drogową dla 
administracji publicznej, ale też sygnalizują oczekiwania co do podziału ról 
pomiędzy partnerów społecznych i gospodarczych 

Oczywiście warto sobie także zadać pytanie, jaka jest rzeczywista ran-

14. Zob. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Założenia Umowy Partnerstwa, Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego, Projekt z dnia 30 października 2012 r.

15. Przykładem takiego podejścia była próba wdrażania Strategii Lizbońskiej, w oparciu o preferowaną 
ówcześnie przez Komisje Europejską tzw. metodę otwartej koordynacji. Próba ta okazała się niesku-
teczna ze względu na brak mechanizmów dyscyplinowania krajów członkowskich.
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ga planistycznych dokumentów regionalnych, takich jak strategia rozwoju 
regionalnego czy plan zagospodarowania przestrzennego województwa. 
Umocowanie formalne, w które ustawodawca wyposażył polskie województwa, 
jest bardzo słabe. Strategie i programy wiążą wprost tylko aparat samorządu 
województwa. Wszystkie inne podmioty region musi do swojej strategii 
przekonać. A więc – musi zebrać argumenty i negocjować.

Patrząc przez pryzmat doświadczenia osoby koordynującej przygoto-
wanie dwu strategii regionalnych, w tym obowiązującej aktualnie Strategii 
Rozwoju Województwa Małopolskiego uważam, że nie można „zadekreto-
wać” ich rangi. Tylko w wyniku wspólnych, czasochłonnych prac nad tymi 
dokumentami, w które włączymy wielu partnerów (formuła znacznie prze-
kraczająca formalne ‘konsultacje społeczne’) można zapewnić im faktyczną 
legitymizację i realne znaczenie.

Kompetencje strategiczne w regionach

Kompetencje strategiczne to określone aktywności, związane z tworzeniem 
i zarządzaniem wiedzą, które tworzą specyficzny zasób, niezwykle istotny 
dla możliwości efektywnego prowadzenia polityki rozwoju regionu. Powinny 
być postrzegane łącznie:

analizy, • 
debata publiczna,• 
decyzje dotyczące polityki regionalnej. • 

Analizy są generowane przez obserwatoria polityki rozwoju, wykony-
wane przez personel lub zlecane na zewnątrz. Ważne, aby odbywało się 
to przy zachowaniu odpowiednich standardów metodologicznych, nie zaś 
tylko formalnych, ograniczających się do wymagań ustawy o zamówieniach 
publicznych, jak to często w praktyce ma miejsce.

Debata publiczna wprowadza wnioski i rekomendacje z analiz w obieg 
szerszej refleksji, docierając do opinii publicznej oraz decydentów. Wydaje 
się, że dobrą formułą debaty w wymiarze strategicznym może być m.in. 
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forum terytorialne, którego koncepcja została naszkicowana w Krajowej 
Strategii Rozwoju Regionalnego16. 

Skutki podjętych decyzji powinny być z kolei przedmiotem monito-
ringu i ewaluacji, ukierunkowanych na uzyskanie odpowiedzi na pytanie, 
jak w wyniku interwencji publicznych zmieniła się rzeczywistość oraz czy 
kierunek zmian jest zgodny z założeniami i celami.

Wszystkie elementy w powyżej zarysowanym układzie stanowią swego 
rodzaju kontinuum – żaden z nich nie powinien funkcjonować autonomicz-
nie, gdyż nie będzie to wystarczająco efektywne. Właśnie takie podejście 
odróżnia prezentowaną tu koncepcję regionalnego ośrodka myśli strategicznej 
od większości działających obecnie w polskich województwach struktur, 
ograniczających się głównie do zamawiania ewaluacji. 

Rysunek 2. Konteksty dla nowych kompetencji strategicznych

Źródło: Opracowanie własne.

16. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, MRR, Warsza-
wa 2010.
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Zarysowany powyżej zasób kompetencji strategicznych bezpośrednio 
koresponduje z trzema ważnymi wyzwaniami, aktualnymi dla współczesnej 
polityki regionalnej17: 

wielopoziomowym zarządzaniem (• mulitilevel governence),
podejściem terytorialnym (• territorial approach), 
polityką opartą na dowodach (• evidence-based policy). 

Polityka oparta na dowodach, czyli systemowe wykorzystanie diagnoz, 
analiz, badań, ewaluacji pozwala na zwiększenie efektywności realizowanych 
zadań w polityce regionalnej, lepsze planowanie działań i precyzyjniejsze 
określanie celów18. Podejście terytorialne w polityce spójności stanowi 
odpowiedź na zróżnicowany rozwój regionów i „mogłoby być skutecznym 
sposobem osiągania celów Unii Europejskiej poprzez połączenie podej-
ścia odgórnego z unikalnym potencjałem zróżnicowanych terytoriów UE 
oraz interesów społeczności lokalnej”19. W wielopoziomowym zarządzaniu 
niezwykle istotna jest, przywoływana wcześniej, zdolność do tworzenia 
aliansów, ale również – co należy mocno podkreślić – kapitał społeczny, 
który z punktu widzenia polityki rozwoju jest czynnikiem nie do przece-
nienia. Robert D. Putnam20 dowodzi, że gigantyczna interwencja publiczna 
w południowej części Włoch zakończyła się fiaskiem i „nożyce rozwoju” 
pomiędzy Północą a Południem kraju rozwierają się coraz bardziej właśnie 
ze względu na niedostatek kapitału społecznego. 

17. J. Szlachta, Odniesienia europejskie nowej generacji programowania rozwoju regionalnego w Polsce, w: 
J. Szlachta, J. Woźniak (red.), Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego do roku 2020 a strategie rozwoju 
społeczno-gospodarczego województw, „Studia KPZK PAN”, T. CXXXVII, Warszawa 2011, s. 21-37.

18. Należy podkreślić, że sytuacja wyjściowa polskich regionów jest w tym zakresie lepsza niż admi-
nistracji rządowej. Zdecydowana większość polityk realizowanych przez polskie województwa jest 
współfinasowana z funduszy polityki spójności, a przecież właśnie ta polityka stanowi wzorzec dla 
innych polityk krajowych w zakresie standardów zarządzania strategicznego, opartego na koncep-
cji evidence-based policy. Więcej na ten temat: K. Olejniczak, M. Kozak, B. Ledzion (red.), Teoria 
i praktyka ewaluacji interwencji publicznych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Sp. z o.o., 
Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2008.

19. Konkluzje polskiej prezydencji dotyczące wymiaru terytorialnego polityk UE i przyszłości polityki spójno-
ści – http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Prezydencja/Documents/3_Konkluzje_polskiej_
prezydencji_PL.pdf

20. R. D. Putnam, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Społeczny 
Komitet Wydawniczy ZNAK, Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków 1995. 
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Dlaczego warto budować w regionie potencjał myśli strategicznej? Funk-
cjonujemy w otoczeniu nieprzewidywalnym, według profesora Antoniego 
Kuklińskiego jesteśmy u progu ‘epokowej transformacji sceny globalnej’21. 
Rozwój polskich regionów coraz bardziej zależy od mega-trendów: globalnych 
zmian demograficznych, presji na cyfryzację, innowacje, procesów metropo-
lizacji, kryzysu energetycznego, niekorzystnych zmian w środowisku natural-
nym itd. Scenariusze, które jeszcze niedawno były niemożliwe, dziś wydają 
się możliwe, jak choćby opuszczenie Unii Europejskiej przez Grecję, rozpad 
strefy euro czy powrót niektórych krajów UE do walut narodowych. Kryzys 
gospodarczy przewartościował scenę polityczną Europy, ale i sposób myślenia 
polityków o rozwoju. Polskie regiony, jak być może nigdy wcześniej w takim 
zakresie, muszą dysponować realnymi możliwościami, aby odpowiednio 
reagować. Aby być partnerem merytorycznie przygotowanym do negocjacji. 
Zinstytucjonalizowany, np. w postaci obserwatorium regionalnego, zasób 
strategicznych kompetencji staje się więc obecnie warunkiem brzegowym 
faktycznej podmiotowości regionalnej. Podmiotowości definiującej się w re-
lacjach zarówno do podmiotów wewnątrzregionalnych, jak i zewnętrznych: 
innych regionów, rządu centralnego, Komisji Europejskiej. Oczywiście, także 
w relacji do polityk, które każdy z tych ośrodków generuje. 

Sposobem na organizację kompetencji strategicznych w województwach 
mogą być obserwatoria regionalne. Poniżej – kilka propozycji w zakresie 
zadań i trybu pracy obserwatoriów22. 

Założeniem powinno być, że analizy i ewaluacje, tworzenie systemu 
zarządzania wiedzą na poziomie województwa są integralną częścią pro-
wadzenia polityki rozwoju.

Tylko takie systemowe, strukturalne rozwiązanie pozwoli uzyskać realny 
wpływ na proces decyzyjny. Odrębną kwestią jest odpowiedz na pytanie, 

21. A. Kukliński, Nowa scena globalna XXI wieku. Wizja Piątej Konferencji Krakowskiej Anno Domini 
2012. Artykuł dyskusyjny, w: A. Kukliński, J. Woźniak (red.), Unia Europejska. Dylematy XXI wieku, 
Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, Kraków 2011, s. 265-281.

22. Szerzej na ten temat: J. Woźniak, Obserwatoria polityki rozwoju jako element strategicznego zarządza-
nia regionem, w: Koncepcja nowej polityki regionalnej. Ekspertyzy, Ministerstwo Rozwoju Regionalne-
go, Warszawa 2009, dostępne na: http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_regionalna/
ksrr_2010_2020/ekspertyzy/strony/ekspertyzy.aspx
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jak zagospodarowywać wyniki prac obserwatoriów. Jest to związane z pro-
cesem zarządzania rekomendacjami, wymaga zaprojektowania systemo-
wych dostosowań w administracji danego regionu, takich które włączają 
rekomendacje bezpośrednio, na każdym poziomie zarządzania, w procesy 
przygotowywania decyzji. 

Podstawowym celem funkcjonowania obserwatorium regionalnego 
powinna być realizacja prac analitycznych i badawczych, wspierających 
zarówno bieżące procesy decyzyjne, jak i długofalowe działania samorządu 
województwa w obszarze polityki rozwoju. Sformułowany w ten sposób cel 
wskazuje na praktyczny aspekt funkcjonowania obserwatorium. Nie powin-
no ono zatem generować konkurencyjnych aktywności badawczych wobec 
istniejących ośrodków naukowych, lecz służyć bezpośrednio wzmacnianiu 
kompetencji administracji regionalnej.

Działalność obserwatorium powinna być systematyczna, w oparciu 
o system precyzyjnie zaprojektowany jako spójna struktura, obejmujący 
tworzenie bazy wiedzy, ale także warunków dla wprowadzania efektów prac 
w nurt debaty publicznej.

Działania obserwatoriów powinny być skoncentrowane na realnych 
i istotnych problemach polityki rozwoju regionów.

Ostania rekomendacja: działania obserwatoriów muszą być przydatne 
dla użytkowników. Należy pamiętać, że ewaluacje będą pomagać przy 
podejmowaniu decyzji o ile będą użyteczne. Oznacza to między innymi 
konieczność synchronizacji prac obserwatorium z procesami podejmowania 
decyzji. Krytyczną zmienną jest tu czas, którego decydenci z reguły nie 
mają w nadmiarze.

Małopolska buduje od 2005 roku zaplecze dla zarysowanego powyżej 
modelu23. Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju zrealizowało do-

23. J. Woźniak, Aspiracje i awans cywilizacyjny regionu. Przykład Małopolski, w: Polska myśl strategiczna 
– na spotkanie z enigmą XXI wieku, „Biuletyn PTE” nr 2 (52), Polskie Towarzystwo Ekonomicz-
ne, Warszawa 2011, s. 75-81; J. Woźniak, A. Mlost, Małopolskie Obserwatoria Rozwoju Regionalnego 
– wizja, misja, działania, efekty, w: Analizy regionalne jako narzędzie wspierające procesy programowania 
i monitorowania rozwoju regionalnego, „Przegląd regionalny” nr 4, Ministerstwo Rozwoju Regionalne-
go, Warszawa 2010, s. 86-99.
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tychczas kilkadziesiąt projektów badawczych, od pięciu lat przygotowuje 
cykl Konferencji Krakowskich24 25, wydaje serię wydawniczą „Biblioteka 
Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju”, stworzyło bazę informacji 
regionalnych26.

24. I Konferencja Krakowska „Kreatywna i innowacyjna Europa wobec wyzwań XXI wieku”, Kraków 
5-6 czerwca 2008; II Konferencja Krakowska „Polska wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku”, Kra-
ków 18-19 czerwca 2009; III Konferencja Krakowska „Polonia quo vadis?”, Kraków 17-18 czerwca 
2010; IV Konferencja Krakowska „Unia Europejska. Dylematy XXI wieku”, Kraków 13-14 czerwca 
2011; V Konferencja Krakowska „Transformacja sceny europejskiej i globalnej XXI wieku. Strategie 
dla Polski”, Kraków 25-26 maja 2012.

25. www.konferencjekrakowskie.pl
26. www.politykarozwoju.obserwatoria.malopolska.pl
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Perspektywy rozwoju regionów 
u progu XXI wieku

Artykuł ten podejmuje próbę poszukiwania nowych sposobów myślenia 
o problematyce V Konferencji Krakowskiej. W trakcie procesu przygoto-
wania V Konferencji Krakowskiej pamiętano o trwałym i ciągle aktualnym 
dorobku Konferencji Krakowskich z lat 2008-2011. W tym duchu chciałbym 
sformułować sekwencję tematyczną tego artykułu:

Trwała wartość Biblioteki Małopolskiego Obserwatorium Polityki 1. 
 Rozwoju

Kalendarzowe i rzeczywiste progi XXI wieku 2. 
Wizja niereformowalnego świata u progu XXI wieku 3. 
Perspektywy cywilizacyjne XXI wieku 4. 
Regiony wobec nowej sceny globalnej XXI wieku 5. 
Megaprzestrzenie jako nowy instrument interpretacji pomostów 6. 

 łączących sceny regionalne ze sceną globalną 
Dramatyczne wyzwania dla regionów Unii Europejskiej7. 
Autonomia regionów – doświadczenia i perspektywy 8. 

Trwała wartość Biblioteki Małopolskiego I. 
Obserwatorium Polityki Rozwoju

Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju obejmuje zbiór, 
a może nawet system stu opracowań podejmujących wielkie pytania na-
szych czasów:

Mundus quo vadis?
Europa quo vadis?
Polonia quo vadis?
Małopolska quo vadis?



Prof. dr hab. Antoni Kukliński

300

Trzeba skłonić autorów tomu piątego, aby nie zapominać o trwałej 
wartości opracowań zawartych w poprzednich tomach. 

Trzeba uruchomić system wewnętrznego cytowania, który będzie inte-
grować całą zawartość Biblioteki. Przykładowo rzecz biorąc, niniejszy artykuł 
jest kontynuacją i rozwinięciem myśli zawartych w tomie II Biblioteki – Pol-
ska wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku. Warto w kontekście V Konferencji 
Krakowskiej zanalizować bogatą treść charyzmatycznego artykułu Romana 
Galara1 Regiony dla przyszłych pokoleń. Jest to jeden z najlepszych artykułów 
w polskiej, a może nawet światowej literaturze przedmiotu. Warto sięgnąć 
do tego artykułu w kontekście interpretacji II generacji strategii rozwoju.

Warto wynotować złote myśli Romana Galara. Zacytuję tylko jedną 
z tych myśli2:

„Ważniejsze od pościgu za mirażami sprawdzonych w świecie rozwią-
zań jest utrzymanie trwałej zdolności do wyszukiwania własnych”. To jest 
nowe sformułowanie dramatycznego problemu imitacje versus innowacje 
w rozwoju regionalnym. Trzeba pamiętać, że procesy imitacji mogą być nie 
tylko bodźcem w procesie powstawania rozwiązań innowacyjnych, imitacja 
może być również barierą procesów innowacji.

* * *

Drugim opracowaniem zawartym w tomie drugim, które trzeba przypomnieć 
w kontekście V Konferencji Krakowskiej jest artykuł Jacka Woźniaka3 O nowy 
model rozwoju polskich regionów. Należy podjąć spór o decentralizację i jej 
granice w kontekście III generacji strategii rozwoju polskich regionów. 

* * *

Trzecim opracowaniem zawartym w tomie drugim, które trzeba przy-
pomnieć w kontekście V Konferencji Krakowskiej jest artykuł Antoniego 
Kuklińskiego4. To jest nowy sposób oglądania doświadczeń XXI wieku, 

1. R. Galar, Regiony dla przyszłych pokoleń, w: Polska wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku, Biblioteka 
Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, tom II, Kraków 2009, s. 265.

2. R. Galar, ibidem, s. 304. 
3. J. Woźniak, ibidem, s. 307.
4. A. Kukliński, Polska wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku. Problematyka Drugiej Konferencji Krakow-

skiej. Próba otwarcia dyskusji, w: Polska wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku, Kraków 2009, s. 23; 
Druga Konferencja Krakowska. Panel piąty. Głos w dyskusji, ibidem, s. 237.
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do którego jeszcze wrócimy w kontekście niniejszego artykułu. 

* * *

Te trzy przykłady arki przymierza między II a V Konferencją Krakowską są 
tylko ilustracją ogólnej sugestii, aby uznać V Konferencję za istotny element 
całego systemu Konferencji Krakowskich.

Struktura intelektualna i pragmatyczna V Konferencji Krakowskiej nie 
powstała na surowym korzeniu in crudo radice, struktura ta powstała na fun-
damencie czterech Konferencji Krakowskich z lat 2008-2011.

Ten fragment mojego artykułu kończy się tezą, że Biblioteka Małopol-
skiego Obserwatorium Polityki Rozwoju jest trwałym dokumentem rozwoju 
nauk społecznych w Polsce oraz dziełem uzasadniającym pogląd, że Kraków 
jest jedną z ważnych metropolii polskiej myśli strategicznej.

Kalendarzowe i rzeczywiste progi II. XXI wieku

Dość powszechnie przyjmuje się pogląd, że wiek XIX był wiekiem długim, 
obejmującym lata 1815-1914, a wiek XX był wiekiem krótkim, obejmującym 
lata 1914-1989. Formułujemy tezę, że wiek XX był również wiekiem dłu-
gim obejmującym lata 1914-2008. Dekady lat 1990-2010 nie są otwarciem 
XXI wieku, są zamknięciem wieku XX. 

Progiem XX wieku nie była kalendarzowa data roku 1900, tym progiem 
był rok 1914 – rok wybuchu I wojny światowej, która zniszczyła wspaniałą 
konstrukcję XIX wieku. Progiem XXI wieku nie była kalendarzowa data 
2000 roku. Tym progiem był rok 2008 rok – data wybuchu wielkiego penta-
gonalnego kryzysu. Ten wielki kryzys jest megahistorycznym laboratorium 
zamknięcia bilansu XX wieku i jednocześnie otwarcia bilansu XXI wieku. 

Jesteśmy świadkami i uczestnikami jednego z największych punktów 
zwrotnych w historii ludzkości. W klimacie burzy i naporu wielkiego 
pentagonalnego kryzysu powstaje nowy świat XXI wieku. 

Percepcja skali i głębokości tego procesu powoli dociera do świata naszej 
wiedzy i wyobraźni. Musimy jednak zauważyć, że hinc et nunc „stoimy” 
na rzeczywistym progu XXI wieku. Załamuje się stary porządek świata. 
Czy możemy przewidywać procesy tworzenia nowego porządku, czy też 
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wchodzimy w nowy okres globalnego chaosu? To są wielkie, a może nawet 
tragiczne pytania rzeczywistego progu XXI wieku. Musimy skonstruować 
nowy model progowego myślenia o przyszłości, obejmującej również świat 
myślenia o przyszłości regionów.

Wizja niereformowalnego świata u progu III. XXI wieku

Niereformowalność światowego systemu decyzji jest najbardziej dramatycz-
nym, a może najbardziej tragicznym zagrożeniem naszych czasów5.

Pierwszym polem tej niereformowalności jest niereformowalność 
globalnej polityki ekologicznej – w obecnym kształcie stwarza ona realne 
zagrożenie katastrofy ekologicznej, która zniszczy przyrodnicze podstawy 
rozwoju ludzkości.

 Chciałbym wymienić tylko trzy zagrożenia, które mogą być elementem 
światowej katastrofy ekologicznej.

Pierwszym zagrożeniem są przyspieszone procesy niszczenia lasów 
tropikalnych oraz lasów tajgi syberyjskiej.

Drugim zagrożeniem jest społeczeństwo USA, które nie chce zmienić 
antyekologicznej struktury konsumpcji. 

Trzecim zagrożeniem są społeczeństwa Chin i Indii, które mają skłon-
ność do imitowania wzorów konsumpcji Ameryki i Europy. Jeśli „tylko” jeden 
miliard Chińczyków i Hindusów przyjmie zachodnie wzory konsumpcji, 
to ekologiczna katastrofa świata jest nieunikniona.

Jedyną instytucją wielkiej skali, która widzi katastrofalne zagrożenia 
ekologiczne jest Unia Europejska. Jednak proekologiczna działalność Unii 
jest za słaba, aby zmienić sytuację globalną. Bez udziału USA, Chin i Indii 
system globalny polityki ekologicznej jest niereformowalny.

Drugim polem niereformowalności jest niereformowalność porządku 
światowego. Stary porządek globalny zdominowany przez Wspólnotę Atlan-
tycką umiera na naszych oczach. Doświadczenia ostatniego dwudziestolecia 
wykazują, że stary porządek globalny wybierze raczej drogę śmierci niż 
reformy. Innymi słowy, stary porządek globalny jest niereformowalny.

5. A. Kukliński, Identyfikacja zagrożeń w skali światowej. Notatka dla Komitetu Polska 2000 Plus, Warsza-
wa, styczeń 2012.
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Umiera supermocarstwo USA jako dobrotliwy hegemon porządku glo-
balnego. Chiny nie dysponują potencjałem koniecznym do odegrania roli 
nowego, dobrotliwego hegemona. Niereformowalność starego porządku 
globalnego stwarza zagrożenie, że wkroczymy w nową epokę chaosu. Z tej 
epoki w ciężkich cierpieniach wyłoni się nowy porządek globalny.

Trzecim polem niereformowalności jest niereformowalność kapitali-
zmu. Doświadczenia ostatnich czterech lat wykazują, że system kapitali-
styczny nawet pod presją dramatycznego wielkiego kryzysu nie przejawia 
skłonności do autoreformy. 

Decyzje wielkich gremiów tego świata są różnymi próbami obrony 
obecnej substancji kapitalizmu, są próbami stworzenia warunków powrotu 
do status quo ante. Z punktu widzenia wielkiej reformy światowego syste-
mu kapitalistycznego okres ostatnich czterech lat jest czasem straconym. 
Niereformowalność kapitalizmu jest zagrożeniem długookresowej stagnacji 
gospodarki światowej.

Czwartym polem niereformowalności jest demokracja liberalna, która 
zupełnie utraciła zdolność do autoreformy. 

Demokracja liberalna jako ustrój polityczny utraciła zdolność wyłaniania 
kompetentnej elity dysponującej umiejętnością i wolą myślenia strategicznego. 
Obecny system demokracji liberalnej staje się słabym aktorem sceny globalnej 
niezdolnym do podjęcia wyzwania nowego chińskiego autorytaryzmu. 

* * *

W moim przekonaniu największym problemem XXI wieku jest utrata 
zdolności do autoreformy przez wielkie, globalne gremia strategiczne. 
Przed pięćdziesięciu laty żywym problemem była niereformowalność Im-
perium Sowieckiego. W tej chwili spotykamy się ze znacznie większym 
wyzwaniem niereformowalności Wspólnoty Atlantyckiej, a może nawet 
niereformowalności całego świata. 

Oczywiście uwagi te są zbiorem sądów nieskoordynowanych i uprosz-
czonych. Wydaje się jednak, że niereformowalność światowego systemu 
decyzyjnego jest zagrożeniem, które zasługuje na dalszą dyskusję.

W dyskusji tej można zmienić metaforę tej notatki i naszkicować po-
ruszane w niej problemy jako problematykę węzłów gordyjskich i rozwią-
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zań aleksandryjskich. W takim kontekście moglibyśmy mówić o czterech 
węzłach gordyjskich:

ekologicznym,• 
porządku światowego,• 
kapitalizmu,• 
liberalnej demokracji.• 

Zagrożenia w skali światowej byłyby równoznaczne z brakiem zdolności 
do operowania koniecznymi rozwiązaniami aleksandryjskimi.

Ta wizja nieformowanego świata jako kumulacji węzłów gordyjskich 
brzmi katastroficznie i nierealnie. W historii ludzkości zawsze znajdo-
wano wyjście z sytuacji bez wyjścia. Niereformowalny świat okazywał się 
reformowalny poprzez mechanizm punktów zwrotnych, który zmieniał 
trajektorię długiego trwania. Wydaje się, że również na progu XXI wieku 
świat powinien znaleźć wyjście z sytuacji bez wyjścia. Dramatyczny wę-
zeł gordyjski naszych czasów polega jednak na tym, że obecny światowy 
system podejmowania wielkich, globalnych decyzji strategicznych jest 
sparaliżowany, system ten nie może podjąć i zrealizować myśli światowej 
reformy ergo hinc et nunc świat jest niereformowalny. 

Trzeba stworzyć nowy, globalny system decyzyjny, który zreformuje 
świat.

Zupełnie nie wiemy, jak ma wyglądać proces powstawania nowego syste-
mu w warunkach, gdy obecnie funkcjonujący stary system stracił potencjał 
wewnętrzny tworzenia nowego systemu. Jak na horyzoncie XXI wieku znaleźć 
aleksandryjski podmiot przecięcia tego węzła gordyjskiego?

* * *

Krytyczny czytelnik tego opracowania może odrzucić mój styl myślenia 
tworzony w klimacie wyolbrzymionego dramatyzmu. Myślę jednak, że 
niereformowalność świata u progu XXI wieku jest problemem rzeczywi-
stym, który może stać się polem kontrowersyjnej dyskusji.

W tym kontekście warto sięgnąć do pięknego dzieła Witolda Orłow-
skiego Świat do przeróbki6. Dzieło to było przedmiotem szczególnej uwagi 
panelistów i uczestników V Konferencji Krakowskiej. To jest wnikliwa 

6. W. Orłowski, Świat do przeróbki, Agora, Warszawa 2011.
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analiza transformacji sceny globalnej XXI wieku. Chciałbym jednak za-
stanowić się nad tytułem dzieła. Czy wystarczy sformułowanie „Świat 
do przeróbki”? W powszechnym odczuciu językowym termin „przeróbka” 
implikuje istotne zmiany, które jednak nie transformują fundamentalnej 
struktury danego zjawiska.

Jestem przekonany, że hinc et nunc trzeba mówić nie tylko o „przeróbce” 
świata, lecz także, a może przede wszystkim o rzeczywistej rekonstrukcji 
świata. A może trzeba mówić o konstrukcji nowego świata XXI wieku? 

To są pytania, które podjęła V Konferencja Krakowska w klimacie 
kontrowersyjnej dyskusji falsyfikującej tezę o niereformowalności świata 
u progu XXI wieku. 

 Perspektywy cywilizacyjne IV. XXI wieku

Proponuję ponownie spojrzeć na treści części IV drugiego tomu naszej Bi-
blioteki. W doktrynie OECD regiony są przede wszystkim światem rozwoju 
ekonomicznego i instytucjonalnego. Nie negując ważności tej perspektywy, 
trzeba podkreślić, że region XXI wieku będzie przede wszystkim przestrze-
nią rozwoju cywilizacji w ujęciu pluralistycznym. Konstrukcja wielocywili-
zacyjnego świata będzie jedną z przełomowych innowacji XXI wieku7. 

Ten świat nie będzie już zdominowany przez Cywilizację Atlantycką. 
Ten świat będzie systemem równorzędnych cywilizacji połączonych więzami 
konkurencji, współpracy i konfliktu. W takim ujęciu trzeba interpretować 
perspektywy cywilizacyjne rozwoju regionów XXI wieku. 

W tym kontekście wyłania się nowe pole pionierskich studiów nad 
cywilizacyjnymi modelami procesu rozwoju regionalnego. Powstaje py-
tanie, czy Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju nie powinno 
podjąć inicjatywy przekształcenia Krakowa w globalny ośrodek studiów 
nad cywilizacyjnymi modelami procesów rozwoju regionalnego. Ośrodek 
ten może tworzyć studia, które muszą być zauważone przez Komisję Eu-
ropejską, OECD i Bank Światowy.

7. P. Artymowska. A. Kukliński, P. Żuber, Rozwój regionalny, polityka regionalna, studia regionalne – nowe 
interpretacje, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011. W dalszym ciągu tom ten cyto-
wany będzie jako „tom brązowy”.
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 Regiony wobec nowej sceny globalnej V. XXI wieku

Nie wiemy jeszcze, czy wiek XXI będzie wiekiem chaotycznej destrukcji 
starej sceny globalnej, czy też będzie wiekiem racjonalnych procesów two-
rzenia nowej sceny globalnej. 

W scenariuszu pesymistycznym będziemy szukali odpowiedzi na py-
tanie, jak przygotować regiony na spotkanie z nową epoką chaosu. 

W scenariuszu optymistycznym będziemy szukali odpowiedzi na pyta-
nie, w jakim stopniu regiony jako przestrzenie rozwoju cywilizacji mogą być 
współautorem i współaktorem procesów tworzenia nowej sceny globalnej. 
Warto w tym kontekście jeszcze raz wrócić do lektury opracowania Romana 
Galara zawartego w drugim tomie naszej Biblioteki.

  VI. Megaprzestrzenie jako nowy instrument interpretacji 
pomostów łączących sceny regionalne ze sceną globalną

Paneliści V Konferencji Krakowskiej otrzymali tom pod tytułem The future 
of regions. The megaspaces of XXI century8, opublikowany w roku 2011 przez 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Tom ten prezentuje definicje me-
gaprzestrzeni oraz krótkie monograficzne studia empiryczne obejmujące 
doświadczenia Unii Europejskiej, USA, Chin, Indii oraz Rosji i Brazylii9. 

Spotkanie V Konferencji Krakowskiej z treścią tego tomu wzmocni 
dyskusję drugiego i trzeciego panelu Konferencji. Tom The Megaspaces jest 
wyzwaniem dla organizatorów V Konferencji, aby rezultaty tej Konferencji 
opublikować nie tylko w wersji polskiej, lecz także z wersji angielskiej. 

Dorobek V Konferencji Krakowskiej budującej pomosty pomiędzy 
sceną regionalną a sceną globalną powinien zainteresować szerokie grono 
czytelników w skali europejskiej, a może nawet w skali globalnej. 

8. P. Artymowska, A. Kukliński, P. Żuber (eds), The future of Regions. The Megaspaces of the XXI centu-
ry, Warszawa 2011.

9. Ibidem, s. 69-164.
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Dramatyczne wyzwania dla regionów Unii EuropejskiejVII. 

Na progu XXI wieku możemy myśleć o pięciu dramatycznych wyzwaniach 
dla regionów Unii Europejskiej. Pierwszym wyzwaniem jest upadek kul-
tury eksperymentu analizowany w artykule Romana Galara10. Rozkwit tej 
kultury był najważniejszym źródłem globalnego sukcesu Europy w XVIII 
i XIX wieku. Upadek tej kultury eksperymentu jest głównym źródłem sła-
bości Europy XX i XXI wieku.

Drugim wyzwaniem jest słabnąca dynamika rozwoju gospodarki euro-
pejskiej, która znalazła się w pułapce niskiej stopy wzrostu.

Trzecim wyzwaniem jest skala i dynamika rosnącej konkurencji glo-
balnej, która bezpośrednio uderza w fundamenty rozwoju bardzo wielu 
regionów europejskich. 

Czwartym wyzwaniem jest słabnąca ideologia solidarności krajów i re-
gionów Unii Europejskiej, która może doprowadzić do dramatycznego 
obniżenia instytucjonalnej i finansowej siły polityki kohezyjnej. 

Piątym wyzwaniem jest perspektywa tworzenia na obszarze Unii Euro-
pejskiej enklaw chińskich, które de facto będą funkcjonowały poza systemem 
Unii Europejskiej. To jest bardzo delikatny problem dnia dzisiejszego, 
który może stać się za trzydzieści lat tragicznym problemem Europy. Tego 
poglądu nie należy interpretować jako negatywnej oceny chińskiej ekspan-
sji w Europie. Co innego jednak ekspansja, a co innego tworzenie de facto 
eksterytorialnych enklaw w przestrzeni europejskiej. 

To są rzeczywiście poważne wyzwania, które mogą tworzyć klimat pe-
symistycznej oceny perspektyw rozwojowych regionów Unii Europejskiej. 
Wyzwania te są groźne zwłaszcza dla słabej Unii Europejskiej rozdartej 
konfliktami wewnętrznymi. Silna, zintegrowana, odrodzona Unia XXI wieku 
znajdzie nowe źródła potencjałów pozwalających konstruować i realizować 
scenariusze optymistyczne, które wyeliminują zagrożenia generowane przez 
wspomniane wyzwania. Powstaje jednak pytanie, czy obecna Unia jest 
strukturą jeszcze reformowalną, dysponującą zdolnością operowania wielkim 
manewrem strategicznym. W takim kontekście warto zastanowić się nad 

10. R. Galar, Transformacja Europy w perspektywie adaptacyjnej – rozkwit i upadek kultury eksperymentu, w: 
Unia Europejska. Dylematy XXI wieku, Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, 
tom IV, Kraków 2011, s. 19. 
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bilansem siły i słabości Unii Europejskiej, który wyłania się na stronach 
tomu czwartego naszej Biblioteki11.

 Autonomia regionów – doświadczenia i perspektywyVIII. 

Trzeba stworzyć paradygmat studiów nad autonomią regionów. Jest to przede 
wszystkim próba sformułowania zbioru pytań problemowych, które mają 
być przedmiotem studiów empirycznych. Aby uruchomić procesy myśle-
nia w tej dziedzinie, podejmiemy próbę naszkicowania trzech trajektorii 
rozwoju autonomii regionów. Pierwszą trajektorią jest trajektoria poli-
tyczna. W tym kontekście autonomia regionów jest elementem struktury 
politycznej państwa. 

W państwach federalnych takich jak USA, Niemcy i Kanada przejmuje 
się bardzo szeroki zakres autonomii regionu, który jest quasi-państwem. 
W państwach unitarnych takich jak Francja zakres autonomii regionu jest 
stosunkowo wąski. Struktury regionalne są silnie podporządkowane struk-
turom państwa unitarnego. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że we Francji 
w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat występował bardzo powolny, a jednak 
rzeczywisty proces rozszerzania domeny autonomii regionalnej. 

Warto zastanowić się nad istotą funkcjonowania polskiego modelu po-
litycznej autonomii regionów, który można ocenić jako mniej lub bardziej 
udaną adaptację modelu francuskiego z pewnymi ingrediencjami modelu 
niemieckiego. Powiedziano tyle pustych słów o współpracy naukowej państw 
Traktatu Weimarskiego. Może warto podjąć pogłębione studia porównawcze 
nad blaskiem i cieniem autonomii regionów w doświadczeniach Francji, 
Niemiec i Polski12. 

* * *

Drugą trajektorią jest trajektoria globalizacyjna. Jest to próba odpowiedzi 
na pytanie, w jakim stopniu region jest autonomicznym podmiotem sceny 

11. Ibidem, s. 19-125.
12. Ten typ myślenia można znaleźć w tomie brązowym na s. 137-166.
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globalnej. Czy polityka rozwoju regionu dysponuje domenami, które nie są 
bezpośrednio uwarunkowane przez dominacje procesów globalizacji.

Trzecią trajektorią jest autonomia regionalnej myśli strategicznej. Czy 
myśl strategiczna regionu może podejmować wyzwania myślenia innowa-
cyjnego nieobciążonego imitacyjnym zgiełkiem sceny globalnej?

* * *

Uwagi te nasuwają wnioski w zakresie rekonstrukcji procesów globalizacji 
XXI wieku. Trzeba szukać nowego modelu globalizacji, który wyzwoli siły 
twórcze sceny regionalnej. Warto pomyśleć o tym kierunku poszukiwań 
w kontekście V Konferencji Krakowskiej. 





Kultura myśli 
strategicznej: Europa 
– świat. Jaka będzie 

odpowiedź na zmiany?

Część V





313

dr hab. Krzysztof Szczerski
Uniwersytet Jagielloński  

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Europa wielu prędkości 
a hierarchizacja państw 

członkowskich Unii Europejskiej. 
Konsekwencje dla Polski

Pojęcie „Europa wielu prędkości” nie jest nowe. Pojawiło się ono w dyskursie 
politycznym, a następnie w literaturze naukowej dotyczącej integracji euro-
pejskiej, już na stosunkowo wczesnym etapie integracji1, niemniej znaczenia 
zaczęło nabierać wraz ze zmianą polityczną lat 90., kiedy to jednocześnie 
następował proces pogłębienia integracji, co zaowocowało powstaniem Unii 
Europejskiej, oraz zdawano sobie sprawę z konieczności przygotowania „wiel-
kiego zjednoczenia Europy”, czyli włączenia w cykl integracyjny najpierw 
neutralnych państw buforowych okresu Zimnej Wojny (Finlandia, Austria, 
także Szwecja), a następnie krajów Europy Środkowej i Wschodniej, znajdu-
jących się poprzednio za Żelazną Kurtyną. Stąd też pojawiające się wówczas 
przekonanie, iż przyszłością integracji europejskiej, wobec tak pogłębiające-
go się zróżnicowania politycznego i gospodarczego państw członkowskich 
przy jednoczesnym zacieśnianiu stopnia integracji, musi być jakaś forma 
wewnętrznego, odpowiadającego mu, zróżnicowania stopnia zintegrowania 
przy zachowaniu generalnej wspólnotowości systemu europejskiego jako 
takiego. Tego typu koncepcje szczególnie często prezentowane były przez 
tych polityków, którzy uznawali, że ich kraje z pewnością tworzyć będą 
„pierwszą europejską prędkość”, a zatem staną się pionierami poszerzonej 
i pogłębionej Europy. Nie jest więc przypadkiem, że pojęcie „Europa wielu 

1. Niektórzy autorzy powołują się m.in. na wystąpienie kanclerza W. Brandta z 1974 roku lub tzw. 
Raport Tindemansa z 1975 roku, w których pojawił się postulat umożliwienia silniejszej integracji 
wybranym państwom w ramach Wspólnot Europejskich; por.: K. Popowicz, Dynamika integracji eu-
ropejskiej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004, J. Ruszkowski, Wstęp do studiów europejskich, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
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prędkości” pojawiało się w wystąpieniach polityków niemieckich (Lamers, 
Schauble – później zwolennicy „twardego rdzenia”) oraz francuskich (Chi-
rac), przybierając niekiedy formę otwartych deklaracji: „W Unii dwudziestu 
pięciu, a później dwudziestu siedmiu i więcej [państw], niektórzy będą chcieli 
pójść szybciej i dalej. To będą grupy pionierów, którzy pozostając otwarci 
na współpracę z innymi, wskażą drogę dalszej integracji”2. Z czasem, obok 
definiowania zróżnicowania integracyjnego przez pojęcie zmiennych pręd-
kości, pojawiły się konkurencyjne (do pewnego stopnia) koncepcje, takie jak: 
„Europa zmiennej geometrii”, „Europa twardego rdzenia”, „Europa kręgów 
koncentrycznych”, czy wreszcie „Europa à la carte”.

Cechą wspólną wszystkich tych modeli systemu europejskiego jest 
odwołanie się do zjawiska różnicowania się stopnia integracji państw człon-
kowskich Unii i – w konsekwencji – przekształceń systemu w kierunku 
elastyczności. 

Różnicuje je jednakowoż sposób pojmowania owej elastyczności. Jest 
to szczególnie istotne w obecnej sytuacji Unii Europejskiej, gdy idea ta po-
wraca do debaty politycznej. O ile bowiem pierwotne pojmowanie Europy 
wielu prędkości można wpisać w neofunkcjonalistyczny nurt myślenia o in-
tegracji, to znaczy różnicowanie państw jest wynikiem wielopoziomowych 
powiązań funkcjonalnych pomiędzy określonymi elementami systemu 
i oznacza de facto „zagęszczenie integracji” bez zrywania nadrzędnych wię-
zów kooperacyjnych wewnątrz systemu jako takiego, to już idea „twardego 
rdzenia” zdaje się wprowadzać element zróżnicowań statusowych, a zatem 
uruchamia proces hierarchizacji wewnętrznej w ramach systemu, podczas 
gdy model „Europa à la carte” zdaje się system ten liberalizować w kierunku 
norm konkurencyjnych. 

Inaczej mówiąc, koncepcja Europy wielu prędkości w ujęciu funkcjonal-
nym daje się pogodzić z zasadą wspólnotowości tylko wówczas, gdy przej-
ście między poziomami zintegrowania jest otwarte, a łączność w ramach 
systemu pozostaje zachowana, nie ma też miejsca – inne niż operacyjne 
– zróżnicowanie formalnych pozycji państw członkowskich w ramach Unii 
Europejskiej: reguła decyzyjna pozostaje jednolita i nadrzędna w stosunku 
do zmiennych prędkości. Oznacza to, że niezależnie, czy chcemy uczestni-

2. J. Chirac, Wystąpienie podczas uroczystości podpisania Traktatów Akcesyjnych, Ateny, 16 kwietnia 2003, 
cyt. za: J. Ruszkowski, op. cit., s. 149.
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czyć w tej czy innej formie pogłębionej współpracy, nasza pozycja w procesie 
politycznego decydowania wynika z reguł stanowionych poza kontekstem 
różnicującym (wynika z traktatowego podziału głosów ważonych i zasady 
równości państw w obszarze decydowania jednomyślnego).

W przypadku gdy różny stopień zintegrowania przekładać by się miał 
także na zakres praw i obowiązków członkowskich, szczególnie w zakresie 
praw politycznych, a zatem różnicowałby status państw członkowskich, wedle 
zasady – zintegrowani pionierzy wyznaczają kierunek integracji nie poprzez 
„przewodzenie stawce”, ale poprzez decydowanie o obranych celach, co ma 
potwierdzenie w ich formalnym statusie w ramach Unii – wówczas to, jak 
w modelu twardego rdzenia, system europejski zaczyna zmierzać w stronę kon-
certu mocarstw lub hierarchicznej proto-federacji państw narodowych3. 

Odwrotnością tej sytuacji jest anarchizująca koncepcja Europy à la carte, 
w której każdy z uczestników systemu wybiera zakresy uczestnictwa w pracy 
systemu. Ciekawe jest, że metafora „karty dań” powraca także w dzisiejszej 
debacie politycznej, ale w zgoła odmiennym charakterze – mówi się o groź-
bie „bycia umieszczonym w karcie dań”, to znaczy spożywanym przez tych, 
którzy siedzą przy stole decyzyjnym. Ta zmiana postrzegania „europejskiego 
menu” – pierwotnie jako listy państw z możliwością wyboru, a obecnie jako 
listy państw bez wpływu na politykę europejską może także posłużyć jako 
symboliczna zmiana nastrojów w Unii od czasów Johna Majora (który mówił 
o „Europie à la carte” w 1994 roku). 

Dziś uważa się, a ma to związek z procesami, o których będzie mowa 
w dalszej części tekstu, iż państwa pozostające poza głównym nurtem in-
tegracji (to znaczy poza rdzeniem pierwszej prędkości) nie tylko stają się 
biernymi obserwatorami wydarzeń, ale – co gorsza – mogą stać się ich ofiarą 
(znaleźć się w karcie dań). Gdyby zastanowić się głębiej nad tą metaforą 
(nawet jeśli nie była ona stworzona w przypływie głębszej refleksji, to jednak 
niewątpliwie oddaje w jakimś stopniu intelektualny klimat debaty europej-
skiej), to jej sens wskazuje na dramatyczną zmianę kierunków integracji. 
Oto bowiem Unia Europejska jawi się nie jako zróżnicowana wewnętrznie 
wspólnota, w której wszyscy uczestniczą na równych prawach, a ci, którzy 
chcą pozostać luźniej powiązani, uzyskują prawo do opt-out, lecz jako zwarta 

3. O modelu federacji dla Unii Europejskiej mówił J. M. Barosso w wystąpieniu State of the Union 
w Strasbourgu w dniu 12 września 2012.
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struktura decyzyjna, gdzie można albo starać się uzyskać wpływ na decyzje, 
albo być jedynie przedmiotem tych decyzji, bez możliwości bezpiecznego 
pozostania poza szybko integrującym się układem (np. strefą euro). Warto 
jednakże pamiętać, że istnieje zakres integracji, który nadal decydowany jest 
na zasadzie jednomyślnej (dotyczy to zwłaszcza zmian w prawie pierwotnym, 
czyli w traktatach). Wówczas zasada „karty dań” nie obowiązuje i „Europa à 
la carte” powraca do pierwotnego znaczenia. W rezultacie następuje wówczas 
zwykle zjawisko „obejścia formalnego” traktatów poprzez porozumienia 
zewnętrzne, z czasem (przy sprzyjających okolicznościach politycznych) 
ewentualnie włączane do prawa wspólnotowego. Najnowszym przykładem 
takiego zjawiska jest Pakt Fiskalny, który nie uzyskał jednomyślnej zgody 
wszystkich państw członkowskich (sprzeciw Wielkiej Brytanii i Czech), 
został więc zawarty poza systemem acquis communautaire z opcją włączenia 
go do prawa pierwotnego w późniejszym czasie. Sam Pakt jest o tyle inte-
resujący, że jego treść także zakłada Europę wielu prędkości w rozumieniu 
statusowym, albowiem różnicuje prawa decyzyjne sygnatariuszy paktu 
w zależności od ich relacji względem strefy euro (państwa w ramach strefy 
mają więcej praw niż te pozostające poza unią walutową). 

Rozważania powyższe, stanowiące wprowadzenie do zasadniczej tezy niniej-
szego tekstu, mają jedynie charakter kontekstowy. Unia Europejska wobec 
kryzysu podlega bowiem tak daleko idącemu przeobrażeniu, iż pierwotne 
pojęcia ulegają obecnie zasadniczej redefinicji. Stąd też, jak zostało to już 
zasygnalizowane, gdy dziś mówi się o „wielu prędkościach integracji”, to nie 
oznacza to tego samego, o czym mówił Raport Tindemansa. 

Powtórzmy zatem: pojęcie „prędkości” od samego początku odnosiło 
się do zmiennej, jaką było „zaawansowanie stopnia zintegrowania”. Prędkość 
w tym pojęciu oznaczała dobrowolne przyjmowanie kolejnych elementów 
uwspólnotowienia. Ponieważ zaś zjawiskiem charakterystycznym dla procesu 
integracji europejskiej jest kwestia podziału/współużytkowania suwerenno-
ści, można powiedzieć, że prędkość integracji można kojarzyć ze stopniem 
pokrywania się pola podmiotowości Unii z polem suwerenności państwa 
członkowskiego. 

W tym przypadku warto zwrócić uwagę, że możliwe są dwa warianty. 
Po pierwsze, możemy mówić o „suwerenności dzielonej” lub „współużyt-
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kowaniu suwerenności”4. Rozważania te nie mają, bynajmniej, charakteru 
czysto akademickiego. 

Jeżeli bowiem uznamy, że w wyniku integracji europejskiej dochodzi 
do podziału suwerenności, to taka koncepcja bliższa jest modelowi federa-
cyjnemu w Unii, wedle którego Unia jako całość (na kształt poziomu fede-
ralnego) zyskuje na podmiotowości niejako „kosztem” państw członkowskich 
(części składowych federacji). Wedle tej koncepcji suwerenność stanowi 
swoisty skończony „zasób”, który zostaje rozdzielony pomiędzy poziomy 
systemu politycznego. Wraz z przekazywaniem kompetencji na poziom 
wspólnotowy, przekazujemy także część naszej suwerenności, uszczuplając 
własny potencjał podmiotowości. Warto w tym miejscu dodać, iż dla takiej 
wizji szczególnego znaczenia nabiera tryb decydowania w danej sprawie 
na poziomie Unii jako całości. Można bowiem powiedzieć, że dopóki kom-
petencje decyzyjne przekazane na poziom unijny decydowane są w trybie 
jednomyślności, dopóty podział suwerenności jest zabezpieczony przez 
możliwość zablokowania decyzji niekorzystnych z punktu widzenia intere-
sów pojedynczego nawet państwa. Na tym zresztą polega demokratyczny 
i konsensualny charakter procedury liberum veto – na wprowadzeniu poczucia 
partycypacji i bezpieczeństwa decyzyjnego dla każdego uczestnika syste-
mu. Rzecz ma się całkiem inaczej w przypadku, gdy mamy do czynienia 
z głosowaniem większościowym. Wówczas podział suwerenności pomiędzy 
państwo członkowskie i Unię jest pełen, to znaczy można zostać decyzją 
większości zmuszonym do lojalnego wypełniania powinności członkowskich 
nawet wówczas, gdy sami byliśmy przeciwko danej regulacji. Wedle koncepcji 
podziału suwerenności prędkość integracji wiąże się zatem ze stopniem 
przekazanej suwerenności na poziom ponadnarodowy, przy czym istotne 
jest, czy odbywa się to na rzecz procedury jednomyślnej (wtedy to kraje 
o mniejszej prędkości wyznaczają tempo integracji), czy też większościowej 
(wówczas państwa wolniejsze pozostają w tyle, zachowując więcej zasobów 
podmiotowości, ale niektórzy mogą postrzegać te zasoby jako swoisty „ba-
last” nie pozwalający na dołączenie do „grupy pionierów”). 

Opozycyjnym wobec tak ostro zarysowanej koncepcji suwerenności 
dzielonej jest model współużytkowania suwerenności, który z kolei wychodzi 

4. J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Wydawnictwo Nauko-
we PWN, Warszawa 2007, s. 357-358.
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z założenia, iż w ramach procesu integracji europejskiej dochodzi niejako 
do „interferencji suwerenności”, czyli wzajemnego wzmocnienia poprzez 
połączenia potencjałów poszczególnych państw członkowskich. W tym 
rozumieniu, bliższym modelom funkcjonalnym, państwa nie tyle dzielą 
się suwerennością z Unią, co oddają swoją podmiotowość do wspólnej puli 
i wzajemnie mogą korzystać z całości skumulowanego potencjału. Tym 
samym zyskiwać mają wszyscy – Unia uzyskuje zdolność do działania, 
państwa zyskują nowe możliwości realizacji swoich celów, a na zewnątrz 
zyskujemy siłę oddziaływania wynikającą z jednolitej reprezentacji. Ten 
typ rozumowania nie przewiduje więc powstania sfederalizowanej Unii, 
lecz zakłada pogłębianie integracji w tych obszarach, w których działanie 
wspólne może być korzystniejsze z punktu widzenia uczestników systemu. 
Oczywiście otwartym pozostaje pytanie, kto dysponuje takim wspólnym 
zasobem podmiotowości. Wydaje się, iż koncepcja współużytkowania suwe-
renności sprawdza się najpełniej wówczas, gdy „panami traktatów” pozostają 
państwa członkowskie i to na dodatek z zachowaniem zasady „równości 
wspomaganej”, czyli takiej, w której to mniejsze i słabsze państwa zyskują 
dodatkowe prawa decyzyjne kosztem przewagi najsilniejszych. Dzisiejsza 
Unia Europejska porzuca jednak ten sposób wewnętrznego równoważenia 
potencjałów i skłania się do ustanowienia wyraźnej wewnętrznej hierarchii 
odzwierciedlającej wprost proporcjonalnie siłę poszczególnych państw, 
co likwiduje rdzeń modelu współużytkowania suwerenności i powoduje, 
że zamienia się on w receptę jeszcze gorszą niż suwerenność dzielona, 
bo oto przekazując naszą podmiotowość do wspólnej puli, jednocześnie 
przekazywalibyśmy ją „pod zarząd” najsilniejszych, którzy dysponowaliby 
nią wedle ich wizji dobra Unii jako całości. Dlatego tak ważne jest, by śle-
dzić – opisane poniżej – ruchy hierarchiczne w Unii Europejskiej, gdyż ich 
zwycięstwo oznaczać będzie stworzenie nowego wzorca integracji, który 
z punktu widzenia podmiotowości państw członkowskich, takich jak Polska, 
może być znacznie bardziej niekorzystny nawet od modelu federacyjnego 
z czytelnym podziałem pomiędzy suwerenność krajową i unijną, pozornie 
jedynie stanowiąc dla niego mniej ostrą alternatywę. 

Warto dodatkowo zwrócić uwagę, że to pierwotne założenie, iż „prędkość” 
w procesie integracji europejskiej oznaczać ma stopień zaawansowania tego 
procesu, wynika z jednego ogólnego założenia mówiącego o liniowym charak-
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terze integracji oraz o jej ruchu postępowym z jednym wektorem kierunku. 
Inaczej bowiem całość pierwotnych rozważań nie miałaby sensu. „Dalsze 
zintegrowanie”, „postęp integracji” – pojęcia te w dorozumiany sposób kojarzą 
się nam bowiem z hasłem „więcej Europy!”, czyli z zaawansowaniem linio-
wym integracji. Skoro integracja europejska jest ruchem ciągłym w jednym 
kierunku (dalszego pogłębiania), to ci, którzy uzyskują większą „prędkość”, 
wyprzedzają innych na tej samej drodze. Wolniejsi po prostu pozostają z tyłu, 
nie zmieniając kierunku ruchu. Trzeba przyznać, że tego typu metafora opi-
sująca proces integracji europejskiej jest głęboko zakorzeniona w wyobraźni 
wielu decydentów politycznych, do pewnego stopnia stała się też oficjalną 
wersją opisu natury integracji europejskiej promowaną w licznych publikacjach 
informacyjnych wydawanych przez same instytucje europejskie.

Najwyższy czas poddać ten sposób myślenia intelektualnej krytyce. 
Główna teza niniejszego tekstu brzmi: obecnie wszystkie te założenia mu-

szą zostać poddane zasadniczej rewizji. Zmianie uległ bowiem sam paradygmat 
integracji – z liniowego na przestrzenny, z egalitarnego na strategiczny. 

Unia Europejska, która wyłania się z okresu kryzysowego, będzie bowiem 
w dużo większym stopniu „spółką strategiczną” o nastawieniu konkuren-
cyjnym, a nie wspólnotą o celach spójnościowych. Poziom wspólnotowy 
w systemie politycznym Unii Europejskiej zmienia sens swego działania. 
Wprowadza się do niego nowe elementy, takie jak centralny nadzór, ścisłą 
warunkowość makroekonomiczną dostępu do wspólnego budżetu i hierar-
chię będącą przełożeniem siły gospodarczej na uprawnienia decyzyjne. 

Proponuję zastąpienie myślenia liniowo-postępowego myśleniem prze-
strzenno-strategicznym. W tym rozumieniu „prędkość” nie będzie oznaczała 
zaawansowania w procesie integracyjnym, lecz usytuowanie w hierarchicznym 
porządku geoekonomicznym w Unii, które wpływa na zdolności do realizacji 
podmiotowych interesów w zintegrowanym środowisku politycznym. 

Usytuowanie ma wiele wymiarów, tak jak współczesna sieciowa geopolity-
ka, na dodatek powiązana z uwarunkowaniami ekonomicznymi. Ten nowy ro-
dzaj rywalizacji między państwami powoduje, że w analizach geopolitycznych 
coraz częściej bierze się pod uwagę kwestię przygotowania oraz stosowania 
instrumentów ekonomicznych do osiągnięcia celów geopolitycznych5. 

5. Por. C. Jean, Geopolityka, Ossolineum, Wrocław 2003, s. 235.
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Jeśli złożyć w całość neogeopolityczną naturę współczesnych stosun-
ków międzynarodowych (czyli rywalizację o status, zasoby, powiązania, 
zależności, postrzeganie i wpływ kulturowy) ze specyfiką systemową Unii 
Europejskiej (w ramach której głównymi czynnikami różnicującymi pozostają 
zasoby gospodarcze i umiejętność konkurencji na zintegrowanym obszarze 
rynku), to w rezultacie otrzymujemy wielowymiarową grę skutkującą geo-
ekonomiczną naturą stratyfikacji wewnętrznej Unii. 

Pojęcie geoekonomii upowszechnił Edward Luttwak dla określenia 
strukturalnych zależności pomiędzy przestrzenią, polityką i ekonomią. 
W jego założeniach ma to być „nowy sposób odwiecznej rywalizacji między 
państwami”6, w ramach którego „odpowiednikiem siły ognia jest kapitał 
inwestycyjny zgromadzony lub kontrolowany przez państwo; odpowiedni-
kiem udoskonaleń rodzajów broni jest subsydiowany przez państwo rozwój 
nowych produktów; wspierana przez państwo penetracja rynku zastępuje 
bazy militarne i garnizony stacjonujące za granicą, jak również wpływy 
dyplomatyczne”7.

Można pokusić się także o stwierdzenie, iż Unia Europejska stanowi 
dziś regionalny odpowiednik środowiska działania państw, które Immanuel 
Wallerstein nazywał systemem-światem8. Europejska „prędkość” wpisywa-
łaby się tym samym w zaproponowaną przez niego logikę funkcjonowania 
gospodarki, która także ma wpływ na strukturę przestrzenną świata, gdyż 
jednostki polityczne są uporządkowane hierarchicznie zgodnie ze swoim 
miejscem i rolą, jaką odgrywają w podziale pracy i produkcji dokonującej 
się w ramach gospodarki Unii Europejskiej. U Wallersteina istnieje po-
dział na trzy kategorie (dla potrzeb tego tekstu nazwać je możemy trze-
ma prędkościami): prędkość centralna, prędkość peryferyjna i prędkość 
półperyferyjna. 

Rdzeń nowej Unii stanowić będą państwa bogate, które uzyskały pozycję 
monopolisty w sferze surowców, technologii lub organizacji procesów pro-
dukcyjnych. Peryferie natomiast to państwa biedne, które są eksploatowane, 
gdyż są to strefy, które w procesie dystrybucji bogactwa tracą wypracowane 

6. Por. E. Luttwak, From Geopolitics to Geo-Economics Logic of Conflict, Grammar of Commerce, “The Na-
tional Interest”, lato 1990.

7. E. Luttwak, Turbokapitalizm. Zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki, Wydawnictwo Dolnośląskie, 
Wrocław 2000, s. 154.

8. Por. I. Wallerstein, Analiza systemów-światów, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 
2007.
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nadwyżki. Widać wyraźnie, że specyfika wewnętrznej dynamiki strefy euro 
powoduje, że państwa prędkości peryferyjnej – w ramach tej strefy – wpadają 
powoli w zależność subordynacyjną od rdzenia, stając się trwałymi obsza-
rami eksploatacji. Ma to także miejsce np. w odniesieniu do rynku pracy 
i to na szerszą, ogólnoeuropejską skalę, gdzie obywatele państw biedniej-
szych stają się rezerwuarem wykwalifikowanej siły roboczej. W pierwotnej 
koncepcji Wallersteina szczególnie ważną rolę w systemie geoekonomicz-
nym odgrywają półperyferie, które mogą zarówno eksploatować, jak i być 
eksploatowane. To ta prędkość jest, moim zdaniem, cechą obecnej polskiej 
pozycji w przestrzenno-hierarchicznym modelu systemu europejskiego. 
Zadaniem takich aktorów systemu jest stabilizowanie całości, gdyż system 
zbyt mocno spolaryzowany z niewielkim sektorem państw wysokiego statusu 
i z niskim sektorem państw niskiego statusu byłby niestabilny. Jak tłumaczy 
J. Potulski, „[p]ółperyferie, znajdując się pomiędzy centrum a peryferia-
mi, mają możliwość awansu lub degradacji. Państwa te wykorzystują swą 
energię i zasoby, intensywnie dążąc do tego, aby przynajmniej utrzymać 
się na swoim pośrednim miejscu, jednocześnie mając nadzieję, że uda im 
się wspiąć na górę”9. 

Pojęcie „prędkości” oznacza zatem dzisiaj nie stopień funkcjonalnego 
zintegrowania (zagęszczenia powiązań), ale miejsce w porządku rywali-
zacyjnym (pozycję, status, przewagę i liczbę dostępnych instrumentów 
oddziaływania na pozostałych uczestników systemu). Temu też sprzyja 
nowy model prawno-instytucjonalny. Tworząca się obecnie koncepcja, 
którą przedstawił przewodniczący Herman van Rompuy, zakłada wyraźną 
strukturyzację systemu europejskiego wedle idei tak właśnie rozumianych 
prędkości. Jedyne co ma łagodzić ostrość tej zmiany, to próba odwołania się 
do idei demokratycznych. Jest ona jednak, w wypadku Unii Europejskiej, 
tezą fałszywą i instrumentalizującą ideę demokracji.

Do powyższych dylematów dołożyć należy, na koniec, kwestie współcze-
snej dynamiki zmian zachodzących w Unii Europejskiej. Prowadzą one 
do postawienia nowych pytań dotyczących kwestii suwerenności, zwłasz-
cza dlatego, że nowe koncepcje przyszłości Unii Europejskiej zasadniczo 
zrywają z dotychczasowymi, nienaruszalnymi – zdawałoby się – zasadami 

9. Por. J. Potulski, Geopolityka w świecie ponowoczesnym, Instytut Geopolityki, Częstochowa 2010.
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europejskiej konstrukcji: wspomaganą równością państw, neutralnością 
regulacji oraz samoograniczeniem integracji do kwestii nie obejmujących 
spraw o zasadniczym znaczeniu dla racji stanu państw członkowskich. 

Pierwszym z nowych procesów integracyjnych jest powstawanie w Unii 
Europejskiej konstrukcji nośnej w celu ustanowienia „centralnej władzy 
dyscyplinującej”. Zrywa się tym samym z zasadą neutralności regulacji 
europejskich, a w ich miejsce wprowadza się nadzór nad państwami człon-
kowskimi ze strony instytucji unijnych w zakresie wdrażania przez nie 
ustalonych wzorców polityki finansowej i gospodarczej, zgodnych z zasa-
dami ustanowionymi przez najsilniejsze państwa i najbardziej wpływowych 
graczy rynkowych. Tym samym, kosztem demokracji w Europie, poddaje 
się politykę państw członkowskich dyscyplinie, której źródła są niejasne, 
jasne jest natomiast komu one służą. Unia Europejska kapituluje przed siłą 
agencji ratingowych oraz przed wymogami narzuconymi przez politykę go-
spodarczą i potrzeby największych państw. Takie instrumenty jak np. Pakt 
Fiskalny są bezprecedensową w historii integracji formą regulacji, w ramach 
której – przybite kryzysem wewnętrznym – państwa decydują się poddać swą 
politykę finansową dyscyplinującej władzy centralnej i narzuconemu przez 
nią zestawowi wskaźników „dobrego budżetu”, których nikt z obywatelami 
nawet nie dyskutował. Mało tego, centralna władza dyscyplinująca, prawem 
kaduka, przyznała sobie de facto prawo do zmiany rządów w krajach człon-
kowskich na takie, które przyjmują jej wytyczne. Podważa się tym samym 
rdzeń suwerenności wewnętrznej, czyli prawo narodów do swobodnego 
wyboru osób sprawujących władzę w państwie. 

Drugim nowym procesem jest kwestia hierarchizacji państw człon-
kowskich. Zjawisko to najlepiej opisuje metafora przejścia od „Europy jako 
wspólnoty” do „Europy jako spółki”. We wspólnotowej Europie najważniejsze 
były dwie zasady wyprowadzone z idei solidarności: jesteśmy tak silni jak 
najsłabszy z nas, jesteśmy tak bogaci jak najbiedniejszy z nas. To znaczy 
dążymy do tego, by wyrównać potencjały polityczne krajów członkowskich 
(lojalna współpraca) oraz by zniwelować różnice w poziome rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego na terenie całej Unii (spójność). Tak też działały 
instytucje wspólnotowe (zwłaszcza Komisja Europejska) i na to nastawione 
były działania funduszy strukturalnych. Dawało to słabszym i biedniejszym 
państwom i regionom, wspomniane wcześniej, poczucie „współużytkowa-
nia suwerenności” w ramach całej Unii. Przekształcenie Unii Europejskiej 



Europa wielu prędkości a hierarchizacja państw członkowskich Unii Europejskiej. Konsekwencje...

323

w twór przypominający Spółkę Europejską zmienia te reguły o 180 stopni. 
W spółce jesteśmy tak bogaci jak najbogatszy udziałowiec i władza decy-
dowania rozdzielona jest wedle „udziałów”, czyli proporcjonalnie do siły. 
W przypadku Unii Europejskiej oznacza to, i ma to powoli miejsce w coraz 
bardziej widoczny sposób, kierowanie strumieni pieniędzy nie do najsłabiej 
rozwiniętych regionów, ale do „lokomotyw rozwoju”, a w sensie władzy 
– kumulowanie jej w rękach kilku największych graczy politycznych. Taki 
rozwój wypadków radykalnie zmienia kontekst suwerenności dzielonej, bo 
oznacza, że dzielimy się nią nierówno. Słabsi oddają jej więcej i to na doda-
tek nie w ręce instytucji ponadnarodowych, tylko w ręce silniejszych graczy 
z poziomu państw członkowskich. 

Z powyższego wynika dla strategicznego myślenia o polskiej polityce jeden 
najistotniejszy nakaz. Jest nim potrzeba konsolidacji własnego potencjału 
w tych obszarach, gdzie decydować się będzie kwestia geoekonomicznych 
prędkości w Unii.

 
Obszarami szczególnie istotnymi z punktu widzenia stratyfikacji geoeko-
nomicznej są10: 

historyczne uwarunkowania rozwojowe mające wpływ na układ za-1) 
leżności i hierarchii gospodarczych w Europie,
różnorodność wzorców rozwojowych w gospodarkach europejskich,2) 
rozbieżności w poziomie rozwoju i standardach życia w krajach eu-3) 
ropejskich, 
modele energetyczne państw europejskich i poziom ich zależności 4) 
od importu surowców,
dezindustrializacja i kształt rynku pracy w państwach europejskich,5) 
nowa geografia produkcyjna w Europie – delokalizacja przemysłu,6) 
europejska sieć transportowa decydująca o dostępności terytorialnej 7) 
oraz szlakach komunikacji i wymiany handlowej,
przepaść technologiczna wewnątrz Europy, 8) 
układ metropolitalny w Europie i wzorzec przestrzenny gospodarki 9) 
z dominacją tradycyjnych centrów rozwoju.

10. Por. P. Verluise, Geopolitique de l’Europe, Paris, Ellipses, 2005.
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Na koniec warto zadać pytanie: czy Polska przesuwa się w polu geoekonomicz-
nym? Raport Kurs na innowacje opublikowany pod kierunkiem J. Hausnera 
stawia sprawę podmiotowości rozwojowej jako podstawowe wyzwanie dla 
Polski w najbliższych latach i, niestety, odpowiada negatywnie na pytanie 
o kondycję współczesnego polskiego państwa w zakresie jego zdolności 
do odegrania istotnej roli w dynamice geoekonomicznej, mimo posiadanego 
potencjału prędkości pół-peryferyjnej. Jak konkluduje wspomniany raport, 
„Polska nie jest głównym graczem na politycznej i ekonomicznej mapie świata. 
Jest jednak krajem ważnym, liczącym się – choć gospodarczo zależnym od 
ekonomicznych potęg. Zależność ta, jeżeli prowadzi do rozwoju przez imitację, 
może jednocześnie spowodować osłabienie lub nawet utracenie podmioto-
wości. Podmiotowość zaś stanowi klucz do uzyskania korzyści w warunkach 
współzależności pozytywnej. Podmiotowość tę trzeba rozumieć jako zdol-
ność do określania kierunku własnego rozwoju w korespondencji z rozwojem 
podmiotów współzależnych oraz wywierania wspływu na reguły i mechani-
zmy współzależności (…). Podmiotowość w warunkach międzynarodowej 
współzależności jest przede wszystkim pochodną wewnętrznej siły danego 
państwa narodowego, czerpanej przez nie z dynamiki krajowej gospodarki, 
aktywności i kreatywności obywateli oraz własnej sprawności i zdolności 
do skutecznego podejmowania przedsięwzięć strategiczno-rozwojowych. (…) 
Niestety polityka publiczna w Polsce nie odnosi się właściwie do współcze-
snych tendencji rozwojowych i nie respektuje nowego podejścia do polityki 
rozwoju. To praktyczny przejaw ogólnej niskiej sprawności państwa”11. 

W pewnym sensie symbolicznego znaczenia nabiera w tym kontekście 
uchwała Sejmu RP przyjęta w rocznicę COP-u, która podkreśla, że program 
inwestycyjny podjęty wówczas zasługuje na szczególne uznanie, gdyż charak-
teryzowała go „racjonalna lokalizacja nowych inwestycji, oparcie produkcji 
na nowoczesnej technologii, opracowanej przez inżynierów Politechniki 
Lwowskiej, Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczej w Krakowie, 
Zakładów Cegielskiego z Poznania i zakładów hutniczo-metalurgicznych 
Górnego Śląska”12. 

Czyż my dzisiaj nie próbujemy ledwie dogonić samych siebie sprzed 
75 lat? 

11. Por. J. Hausner i in., Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu?, Fundacja Go-
spodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2012, s. 10 i 11.

12. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie uczczenia 75. rocznicy 
rozpoczęcia budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego.
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Co to znaczy kultura myśli 
strategicznej w świecie XXI wieku?

Wprowadzenie

Przez kulturę myślenia strategicznego w świecie XXI wieku rozumiem wystę-
pujące współcześnie wzorce myślenia o przyszłości, w szczególności myślenia 
ukierunkowanego na zmiany o charakterze cywilizacyjnym. Formułowane 
tu uwagi uzasadniają zaniepokojenie aktualnym stanem procesów rozwojo-
wych, tych które stworzyły cywilizację industrialną i przez dłuższy czas były 
w stanie finansować ekscesy cywilizacji postindustrialnej. 

Moja wypowiedź ogranicza się do wzorców występujących w cywilizacji 
zachodniej. Jeszcze niedawno takie zastrzeżenie byłoby zbyteczne. Na po-
czątku XXI widać już jednak, że przyszłość świata może być w większym 
stopniu formowana przez wzorce myślenia innych cywilizacji. To historyczna 
zmiana, którą myślenie strategiczne Zachodu będzie musiało się nauczyć 
uwzględniać.

Kilka stron wystarczy ledwie na muśnięcie tematu. Ograniczam się 
do zarysu kilku punktów widzenia na mające dziś miejsce próby strategicz-
nego myślenia o przyszłości i do skomentowania widoków. Nie mam ambicji 
ani ujęcia całościowego, ani wyważenia proporcji tematu. Układ treści jest 
następujący:

 I. Perspektywa sarkastyczna, czyli jak rozbawić Pana Boga
 II. Perspektywa milenarystyczna, czyli jak skończyć historię
 III. Perspektywa oświeceniowa, czyli jak wyręczyć ewolucję
 IV. Perspektywa nowoczesna, czyli jak urządzić świat wiedząc już 

wszystko
 V. Perspektywa magiczna, czyli jak wykorzystać usłużność natury
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 VI. Perspektywa manipulacyjna, czyli jak narzucać własne priorytety
 VII. Perspektywa probabilistyczna, czyli jak okiełznać dzikie ryzyko
 VIII. Perspektywa ewolucyjna, czyli jak poszukiwać lepszych optimów
 IX. Perspektywa gatunkowa, czyli jak zaakceptować niezmienniki 

biologiczne
 X. Perspektywa cywilizacyjna, czyli o jakie wartości chodzi.
Niniejszy tekst rozwija wątki zaprezentowane na V Konferencji Kra-

kowskiej1. Wpisuje się w ocenę sytuacji wyrażoną tam przez Profesora 
Antoniego Kuklińskiego, że „świat potrzebuje głębokiej rekonstrukcji, żeby 
nie nastąpiło załamanie”.

Perspektywa sarkastyczna I. 

Rozpatrywane w dłuższej perspektywie efekty prób zarządzania przyszłością 
wpisują się systematycznie w wielką księgę Komedii Ludzkiej. Głoszącym 
egzaltowane projekcje ludzkich możliwości rzeczywistość raz po raz udziela 
lekcji pokory. 

Człowiek panem swojego losu? Z okazji roku milenijnego przypo-• 
mniano opinie zwiedzających Wystawę Światową w Chicago w roku 
1893 na temat postępu w nadchodzącym stuleciu. Postęp technicz-
ny okazał się jeszcze większy, niż sądzono. Jego konsekwencje, czyli 
postęp społeczny, zdecydowanie nie spełniły oczekiwań.
Człowiek istota rozumna? Warto przypomnieć, co darwiniści zro-• 
bili z genialną teorią Darwina. Opisuje ona mechanizmy równowa-
gi mutacyjno-selekcyjnej odpowiedzialne za ewolucję. Darwiniści 
nie pojęli jakoś znaczenia różnorodności i ulegli obsesji zaostrza-
nia selekcji. Stworzyli pseudonaukowe podstawy ideologiczne dla 
zbrodni totalitarnych pierwszej połowy XX wieku i dla niszczącej 
kapitał społeczny konkurencyjności z końca XX wieku.
Człowiek istota racjonalna? Czy rozsądnie było odrzucać Boga, • 
aby uwierzyć w optymizm? Sprawdzony model kondycji ludzkiej, 
obsługujący cały cykl życia i dający ludziom wsparcie i wskazówki 

1. V Konferencja Krakowska „Transformacja sceny europejskiej i globalnej XXI wieku. Strategie dla 
Polski”, panel 5: „Kultura myśli strategicznej: Europa – Świat. Jaka będzie odpowiedź na zmiany?”, 
Kraków, 26.05.2012.
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w radości i w cierpieniu, zastąpiono kompletnie irracjonalną wiarą, 
że będzie świetnie. Religia bardzo wygodna, bo niewymagająca, dla 
młodych i zdrowych w okresach powodzenia. 
Człowiek istota efektywna? Czy opłacało się zwiększać wydajność, • 
aby wydłużać czas pracy? Jeśli przyjąć, że szczęście subiektywne 
jest ważniejsze niż obiektywne, to jakość życia zbiorowości można 
by mierzyć odwrotnością poziomu frustracji (wskaźnik marudze-
nia). Czyż miernikiem efektywności cywilizacyjnej nie powinien 
być tak zdefiniowany wskaźnik jakości życia podzielony przez PKB 
per capita (efekt społeczny do kosztów środowiskowych)? Gdzie się 
plasuje Zachód? 
Człowiek istota przewidująca? Zgodnie z przewidywaniami mieli-• 
śmy mieć energię termojądrową, sztuczną inteligencję, leki nowej 
generacji, bazy na Księżycu itd. Eksperci snuli też wizje trwałego 
wzrostu, gdy gospodarka była już w ostrej fazie kryzysu.

Mówi się: Chcesz rozbawić Pana Boga? Opowiedz mu o swoich 
planach…

Perspektywa milenarystycznaII. 

Uporczywie powracającym motywem historii są próby ostatecznego urzą-
dzania świata, podyktowane wiarą w możliwość zaprowadzenia trwałego 
ładu, pokoju i szczęśliwości na Ziemi. W oczach wielu tak wzniosła wiara 
usprawiedliwiała liczne ofiary z niewiernych.

Idea „Ostatecznego Porządku” odżywała w wielości wcieleń, od sekt 
religijnych do eko-religijnych. Żywiły się nią totalitaryzmy różnej maści. 
Ostatnio jej ofiarą padł neoliberalizm. Wkrótce po proklamowaniu końca 
historii wpadł w kłopoty, które mogą go zepchnąć ze sceny. Obecne trudności 
UE można również przypisać zaawansowanym próbom wprowadzania ładu 
ultymatywnego w Europie.

Elementy milenaryzmu silnie wystąpiły w III RP. Myślenie o przeszłości 
zdominowały przeświadczenia, że UE i NATO to opoki, i że Polska będzie 
już na zawsze bezpieczna, na zawsze wśród przyjaciół, jeśli tylko przejdzie 
jasno określoną ścieżkę zmian.
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W tym stanie ducha Polska wkroczyła na drogę modernizacji przez imi-
tację. Zlekceważono atuty krajowej specyfiki (np. talent do improwizacji, etos 
solidarności), bo nie pasowały do logiki systemu. Odrzucono eksperymenty, 
bo czyż nie było już wiadomo, jakie są właściwe rozwiązania? Zapanowało 
przekonanie, że nasze priorytety ustalają lepsi od nas. Zdemontowano 
względnie sensowny system edukacyjny. Nawet w banalnej rozrywce stosuje 
się zasadę „zero oryginalności” (chcesz nowości – zakup „format”).

Obecny kryzys daje asumpt do krytycznych przemyśleń. Relatywnie 
niezła pozycja Polski zdaje się wynikać z pewnej opieszałości w reformowa-
niu. Konstrukcja europejska okazuje się mniej doskonała i mniej odporna 
na perturbacje, niż zakładano. Reformująca się Europa będzie musiała 
zapewne wrócić do wielu tradycyjnych rozwiązań, od których my właśnie 
odchodzimy. 

Perspektywa oświeceniowaIII. 

Perspektywa oświeceniowa wyraża pychę umysłów, którym udało się zrozumieć 
zasady funkcjonowania maszyn prostych i korzystnie je wykorzystać. Uznano, 
że cały świat to maszyneria deterministyczna, którą obok praw fizyki rządzą 
równie obiektywne prawa społeczne i ekonomiczne (dość charakterystyczne 
ignorowanie biologii)2. Uwierzono, że można swobodnie formować trajektorie 
przyszłości, odpowiednio sterując właściwymi wskaźnikami syntetycznymi, 
potrzebna jest tylko wiedza i sprawne narzędzia oddziaływania.

A gdy po raz kolejny nie wyszło? Ponowne niepowodzenia nie skłaniały 
programistów przyszłości do zakwestionowania samej zasady. Wskazywali 
oni, że potrzeba więcej danych i więcej narzędzi. Idee spontanicznego po-
rządku trzymano, w najlepszym przypadku, w klatce mikroekonomii. 

Ten głód szczegółowej informacji, którego zaspokojenie miało uczynić 
świat przewidywalnym, odpowiada za bezprecedensowy rozwój biurokracji 
i inwigilacyjnych zastosowań informatyki i inne związane z tym nonsensy. 
W latach 80. minionego stulecia pojawiła się np. wizja biura bez papierów 

2. „…istnieje inne zjawisko tak niepojęte, jak niezrozumiała skuteczność matematyki w fizyce, zauwa-
żona przez Wignera, a jest nim niezrozumiała nieskuteczność matematyki w biologii”, W. I. Arnold, 
O nauczeniu matematyki, „Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego”, Seria II: „Wiado-
mości Matematyczne XXXVII”, 2001.
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(sic!). To piękny przykład predykcji kompletnie chybionej, choć zarazem 
technicznie łatwej w realizacji.

Deterministyczny obraz przewidywalnego świata został już dawno za-
kwestionowany przez nauki ścisłe. To tylko idealizacje procesów są determi-
nistyczne, a i tak tylko najprostsze z nich są przewidywalne. Mechanicyzm 
jest współczesnym wcieleniem ciemnoty.

Ani praktyczne niepowodzenia, ani teoretyczne wywody nie mają jednak 
większego wpływu na sektę oświeceniową, która dziś rządzi Europą. Dla człon-
ków tej sekty chaos zastępuje pojęcie Szatana, a procedura – Anioła Stróża.

Perspektywa nowoczesnaIV. 

Ten najpopularniejszy zapewne ogląd przyszłości bazuje na przekonaniu, 
że w odróżnieniu od naszych prymitywnych poprzedników, którzy żyli jak 
zwierzęta i nie mieli nawet telefonów komórkowych, wiemy już wreszcie 
wszystko co trzeba, aby podejmować jedynie słuszne decyzje. 

Tradycja jawi się jako bagaż przesądów i zabobonów, azyl nienowo-
czesnych i ostoja nietolerancji. Przeszłości nie należy poświęcać uwagi, 
„wybierając przyszłość”. Możliwość, że tradycja zawiera zasoby wyprakty-
kowanej wiedzy ukrytej – niewytłumaczalnej jeszcze, ale skutecznej (tacit 
knowledge) – wydaje się nowoczesnym absurdalna.

Skoro ludzkie poznanie osiągnęło szczyt, to można zaniechać prób 
dalszej eksploracji. Ludzka inteligencja nie jest już potrzebna, można ją 
zastąpić gotowymi na każdą okazję przepisami. Nie ma co silić się na ory-
ginalne rozwiązania; zapóźnieni niech się modernizują, a liderzy niech 
kreują atrakcyjne „formaty”.

Ekspansja proceduralizacji jest w istocie symptomem wejścia w fazę 
zastoju. Jeśli nie bierze się po uwagę istotnych czynników zmiany, to moż-
na zafiksować istniejące sposoby postępowania. Tak zafiksowany system 
istotnie nie może się rozwijać.

Nowoczesnym wydaje się, że kondycja ludzka daje się zdefiniować prawnie. 
Wykształciło się przekonanie, że realność zniesie każdą formalnie uchwaloną 
ekstrawagancję. W rezultacie bezprecedensowe w historii bogactwo zużyto 
na amortyzowanie skutków niemądrych zachowań jednostek. Wycofywanie 
się państw z zobowiązań emerytalnych zapowiada koniec tej baśni.
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Nieprzyswojenie lekcji historii skłania do starych błędów. Chrześcijań-
stwu trzeba było prawie dwu tysięcy lat, aby wyeliminować niewolnictwo 
ze struktur społecznych. Dziś wraca ono w wersji korporacyjnej. Spętani 
kredytami, jak niewolnicy na plantacjach, funkcjonują w cyklu od potulnej 
dyspozycyjności do dzikiego imprezowania. Nawet muzyka jest podobna.

W nowoczesnych projekcjach przyszłości świadomość istnienia cyklu 
życia praktycznie nie występuje. Nie przygotowuje się świata dla następ-
nych pokoleń, zanika nawet chęć ściągania na świat następnego pokolenia. 
Nowocześni, uwięzieni w celach: konsumpcja, sukces, władza3, projektują 
przyszłość wyłącznie dla siebie, wiecznie młodych. 

„Prawdziwym skarbem człowieka są jego błędy, gromadzące się kamień 
po kamieniu przez tysiące lat… Zrywanie ciągłości z przeszłością, chęć 
rozpoczynania wszystkiego od początku oznacza zniżenie się człowieka 
do poziomu orangutana”4.

Perspektywa magicznaV. 

Strategiczne myślenie o przyszłości w wykonaniu współcześnie nowoczesnych 
epatuje racjonalizmem, ale ma wyraźne ukorzenienie magiczne. 

Mamy do czynienia z mistycznym ateizmem zakładającym nadopiekuń-
czość Natury. Ma ona, obiektywnie i bezosobowo, gwarantować zaspokajanie 
„ciągle rosnących potrzeb”. Jak i dlaczego Natura to robi, i jak się dowiaduje 
o tym, czego nam potrzeba, nie jest jednak jasne. Ponadto fakty bywają kłopo-
tliwe, czemu np. nie mamy wciąż odpowiednio pojemnych baterii do komórek 
i laptopów? Niemniej, ludowa wiara, że „potrzeba jest matką wynalazku” 
pozostaje bazą ideologiczną europejskich strategii innowacyjnych.

Religią mistycznych ateistów jest Optymizm. „Nie martw się, bądź 
szczęśliwy”5 to psalm epoki, która uwierzyła, że wszystko i zawsze będzie się 
samo z siebie dobrze kończyć. Rzezie plemienne i holokaust należą przecież 
do czasów barbarzyństwa, które nie mają nic wspólnego z nowoczesnością. 

3. Jak zwrócił mi uwagę Jan Waszkiewicz (Politechnika Wrocławska), osiągnięciem tych trzech celów 
kusił diabeł Jezusa na pustyni. 

4. J. O. y Gasset, Toward a Philosophy of History, New York 1941.
5. Don’t worry, be happy, tytuł popularnej piosenki jazzowej, autorstwa Bobby’ego McFerrina.
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To przez omamienie optymizmem przegapiono, między innymi, oczywiste 
objawy nadciągającego kryzysu.   

Prymitywnie magiczny charakter nowoczesności Zachodu potwierdza 
gwałtowne rozszerzanie się sfer tabu w rzekomo racjonalnych społecznościach. 
Czyż nie jest tak, że rzeczy, o których się nie mówi, nie istnieją? Ta „oczywi-
stość” uzasadnia koncept poprawności politycznej. Jej to zawdzięczamy, że 
wobec strategicznych trendów kulturowych epoki stoimy ślepi i niemi.

W ramach optymistycznej wizji Natury zaspokajającej potrzeby (za-
chcianki?) konsumenta, doszło do przedefiniowania znaczenia „dążenia 
do normalności”. Nie idzie tu o wyrównanie do istniejącego stanu prze-
ciętnego, ale o „życie na topie”, w stanie błogości, przypisywanej zdrowym 
i pięknym bogaczom. W tym ujęciu blednie oferta minionego systemu, 
obiecująca jedynie, że wszyscy będą żyć powyżej średniej…

Szamanami nowej magii są ludzie wymiernego sukcesu. Sławią konku-
rencyjność bez zasad jako generator harmonii i dobrobytu. Adam Smith, 
postrzegający wolny rynek jako emanację rygorystycznych moralnie spo-
łeczeństw, byłby zdziwiony. Co gorsza, próby wdrażania tego przesłania 
demontują podstawowy napęd cywilizacyjny, bazujący na swoistej równo-
wadze dynamicznej między kooperacją i konkurencją.

Założenie, że to konsumenckie potrzeby kreują postęp, prowadzi do imi-
tacyjnych prób sterowania rozwojem, nastawionych na zmniejszenie dystansu 
dzielącego naśladowców od „normalności”. Ignoruje się fakty wskazujące, 
że istotny rozwój następował raczej przez zaskoczenie i bardziej tworzył 
potrzeby, niż je zaspakajał. Działania imitacyjne są tylko w tym sensie 
skuteczne, że wraz z ich nasileniem zanikają zaskakujące innowacje…

Ekspansja magiczności była reakcją na niesłychany wzrost dobrobytu, 
wywołany skutkami rewolucji naukowo-technicznej. W zdecydowanej więk-
szości ludzie nie zrozumieli tego, co się wydarzyło, ale chętnie uwierzyli, że 
to normalne i że się należy6. Przez dwa stulecia wzrost dobrobytu ograni-
czał się głównie do sfery cywilizacji zachodniej. Budowało to przekonanie 
o naturalnej wyższości Zachodu, jaki by nie był. A jest on, po dekadach 
podkopywania jego fundamentów kulturowych, wielce różny od tego, który 
zrodził rewolucję naukowo-techniczną.

6. J. O. y Gasset, Bunt Mas, Warszawa 2012. 
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Perspektywy manipulacyjneVI. 

Na rynku strategicznych wizji przyszłości znaczące miejsce zajmują pro-
dukty „strategiopodobne”. Służą one nie tyle formowaniu przyszłości, co 
obsługiwaniu konkretnych bieżących interesów wpływowych grup. Można 
wyróżnić szereg opcji:

Opcja „obiektywizująca” podporządkowuje strategiczne wybory • 
systemowi mierzalnych wskaźników (wielorakie kryteria sumowane 
z arbitralnymi wagami). Maluczcy widzą bezstronny system, do któ-
rego wymogów muszą się dostosować, aby odnieść sukces. Wpły-
wowi gracze wiedzą, że sukces uzyskuje się, selekcjonując kryteria 
i dobierając wagi. Mało kto zauważa, że mierzy się zwykle nie to co 
trzeba, tylko to, co można zmierzyć, ani też, że sama logika takiego 
podejścia jest ułomna7.
Opcja prewencyjna to narzucanie priorytetów blokujących alterna-• 
tywne ścieżki rozwoju. Okres postępu charakteryzował się sponta-
nicznym wysypem innowacji przełomowych, kreujących nowe, ale 
też niszczących stare sektory gospodarki. Skanalizowanie innowa-
cyjności potencjalnych konkurentów do kierunków, w których dys-
ponuje się przewagą, jest efektywną strategią aktualnych liderów. 
W tym sensie imitacyjna Strategia Lizbońska8 może służyć jako 
kosztowny przykład mało inteligentnego podejścia do kwestii prze-
wagi innowacyjnej.
Opcja promocyjna wyraża się podporządkowaniem całościowej • 
wizji rozwoju interesom jednej branży. Spektakularnym przy-
kładem jest casus Nowej Ekonomii, która obiecywała rozwój bez 
kryzysów przynajmniej do roku 2050, a to dzięki rozwojowi tech-
nologii informacyjnych. Kryzys 2000 roku nie przyniósł niestety 
otrzeźwienia. Do roku 2007 konsumentom serwowano wizję ro-
snących w nieskończoność cen nieruchomości.

7. Przy wielości niezależnych kryteriów nie ma zwykle jednoznacznego rozwiązania optymalnego. 
Istnieje jedynie zbiór rozwiązań, należących do tzw. frontu Pareto, które są lepsze od innych pod 
jakimś względem. 

8. Przyjęta w 2010 roku, miała w ciągu dziesięciu lat uczynić Europę najbardziej dynamicznym i konku-
rencyjnym regionem gospodarczym na świecie, rozwijającym się szybciej niż Stany Zjednoczone. 
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Opcja serwilistyczna to stare jak świat wspieranie władzy przez eks-• 
ponowanie dobrodziejstw, które jej decyzje mają przynieść w przy-
szłości. Do tej kategorii należą projekcje społeczeństw obfitości, 
gdzie dobra władza ochroni prostych ludzi przed skutkami ich nie-
odpowiedzialności. Pozwalało to wygrywać wybory i doprowadziło 
do obecnego kryzysu gospodarki i demokracji.
Opcja sportowa redukuje dylematy przyszłości do poziomu Księgi • 
rekordów Guinnessa. Przy generalnej nieufności wobec integrują-
cych ludzi systemów wartości, to jedność budowana na kibicowaniu 
wyczynom musi zaspakajać atawistyczne instynkty wspólnotowe. 
Motywacje typu, że: „jak somsiad zobocy to mu gula skocy” tracą 
jednak na znaczeniu, gdy pojawiają się poważne problemy.
Opcja stadna, a precyzyjniej opcja stadna elit, polega na potwier-• 
dzeniu własnego statusu autorytetu przez powtarzanie poglądów 
innych autorytetów. Ten niewinny, zdawałoby się, wyraz próżności 
ma poważne konsekwencje praktyczne. Odpowiada np. za straty po-
niesione w reakcji na zdumiewająco zgodne opinie ekspertów w oce-
nie katastrofalnych zagrożeń niesionych przez wirusa milenijnego9 
oraz jeszcze bardziej zdumiewający brak ostrzeżeń związanych ze 
zbliżaniem się obecnego kryzysu finansowego.

Rzymska maksyma: is fecit cui prodest powinna być również odnoszona 
do przyszłych zamierzeń. 

Perspektywa probabilistycznaVII. 

Historia ma swoje tory i zwrotnice. Myślenie o przyszłości zwykło skupiać się 
na torach i ignorować zwrotnice. Narasta wprawdzie zrozumienie znaczenia 
punktów zwrotnych, ale dla wizjonerów planistycznych takie koncepty są 
bezużyteczne, bo nie mają potencjału prognostycznego. Niemniej, choć 
ważne jest, czy po torach jedziemy szybciej czy wolniej, to zwrotnice decy-
dują o tym, gdzie jedziemy. 

9. Iluzoryczne globalne zagrożenie wynikające z systemu zapisu daty w starszych komputerach. Dało 
branży informatycznej kolosalny impuls dochodowy, następnie wpędziło ją w kryzys. 
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Fundamentalna rola rzadkich i nieoczekiwanych zdarzeń została zgrab-
nie i inteligentnie wyeksponowana przez Taleba10. Nazywane „czarnymi 
łabędziami” wydarzenia, takie jak katastrofalne powodzie, bunty społecz-
ne, krachy finansowe, radykalne innowacje itp. burzą codzienne kalkulacje 
i narzucają nowe priorytety. 

Taleb wskazuje na ułomności ludzkiego mózgu w ocenie prawdopodo-
bieństwa niecodziennych zdarzeń. Wrodzone odchylenie optymistyczne, 
przydatne w grupie łowieckiej, okazuje się nieraz fatalne w rozszerzonym 
społeczeństwie. Zwraca też uwagę na zalety wyceny pesymistycznej w sytuacji 
asymetrii potencjalnych zysków i strat. Podkreśla potrzebę myślenia poza 
stereotypami, podkreślając, że lepiej z grubsza mieć rację niż precyzyjnie 
się mylić. 

Perspektywa probabilistyczna wydaje się szczególnie istotna, gdy idzie 
o długofalowe konsekwencje zarządzania ryzykiem. Neoliberalna awersja 
do ryzyka powoduje, że bieżące, lokalne i możliwe do zamortyzowania ry-
zyka usuwa się z pola widzenie poprzez ubezpieczenia, sztuczki inżynierii 
finansowej, systemy opiekuńcze itp. Promuje się w tym samym nieodpo-
wiedzialne i karkołomne zachowania, co kumuluje drobne ryzyka w ryzyko 
kolosalne, zagrażające fundamentom systemu.

Materializacji „czarnych łabędzi” nie daje się przewidzieć i uwzględnić 
w planach. Można jednak, i coraz bardziej trzeba, podchodzić do przy-
szłości w sposób adaptacyjny. W narastająco niepewnym otoczeniu traci 
sens drobiazgowe programowanie kolejnych sukcesów. Należy skupić się 
na budowaniu potencjału szybkich reakcji na zmiany i nie dopuszczać 
do kumulowania ryzyk. 

10. N. N. Taleb, Fooled by Randomness: The Hidden Role of Chance in Life and in the Markets, New York 
2004; The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable, New York 2007.
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Perspektywa ewolucyjnaVIII. 

Modele, wykorzystywane w strategicznym myśleniu o przyszłości, tworzone 
są zwykle na zasadzie czarnej skrzynki. Zaobserwowanym prawidłowościom 
ekonomicznym, politycznym i socjologicznym nadaje się status obiektyw-
nych „praw”. Te uogólnienia abstrahują jednak od zachowań jednostek, które 
uogólniane prawidłowości wywołują. Próby praktycznego stosowania tego 
typu praw dość szybko zawodzą, bo społeczeństwa reagują na nie zmianami 
rozkładu zachowań jednostkowych.

Na tym tle wyróżnia się podejście ewolucyjne, które zjawiska na poziomie 
populacyjnym wyprowadza z poziomu interakcji jednostkowych. W szcze-
gólności daje ono wgląd w procesy powstawania innowacji przełomowych, 
warunkujących inicjację nowych cykli rozwoju11.

Procesy rozwoju w fazie zaawansowanej mają charakter masowy, prak-
tycznie zdeterminowany i nieodwracalny, co umożliwia prognozowanie. 
Natomiast w fazie początkowej, w fazie krystalizacji fundamentalnych 
innowacji przełomowych, decydujące są ciągi zdarzeń w skali mikro, 
silnie uzależnione od zbiegów okoliczności. Ciągi te można interpreto-
wać w terminach losowych procesów mutacji i selekcji, które penetrują 
multimodalny krajobraz adaptacyjny, w poszukiwaniu obszarów lepszych 
przystosowań.

W takim ujęciu ujawnia się podstawowy dualizm ewolucji, która dążąc 
do szczytu w znalezionym już obszarze dostosowań, poszukuje jednocześnie 
lepszych obszarów dostosowań. To delikatny proces, w którym zbyt silna 
selekcja może doprowadzić do zastoju w optimum niskiej jakości, a zbyt słaba 
nie pozwala na wykorzystanie potencjału już osiągniętego optimum.

Wyjaśnia to przyczyny niepowodzeń pragmatycznych strategii innowa-
cyjnych. Z reguły zaostrzają one selekcję, co przyśpiesza wprawdzie docho-
dzenie do lokalnych szczytów perfekcji, ale utrudnia zarazem przekraczanie 
siodeł adaptacyjnych, prowadzących do szczytów wyższych. W efekcie, co 
łatwo zaobserwować w praktyce, strategie takie, po krótkim okresie powo-
dzenia, intensyfikują jedynie dreptanie w miejscu.

11. R. Galar, Evolutionary search with soft selection, “Biological Cybernetics”, 60, 1989.
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Główną zaletą modeli ewolucyjnych wydaje się możliwość zrozumienia:
jakie aspekty procesów rozwoju można przewidywać i procedurali-• 
zować, a jakie nie poddają się tym zabiegom,
jakie korzyści daje utrzymywanie równowagi dynamicznej między • 
doskonałością i wolnością, konkurencją i kooperacją, porządkiem 
i chaosem,
na czym polega pozytywna rola miękkiej selekcji, interakcji ograni-• 
czonej do małych grup i zasobów różnorodności,
jak nierozważne forsowanie postępu może ten postęp blokować.• 

Z perspektywy ewolucyjnej widać też wyraźnie, że kreatywność jest 
nie cechą organizacyjną, tylko kulturową. Widać też, że rozwoju innowa-
cyjnego nie sposób programować – można jedynie tworzyć warunki, które 
go ułatwiają bądź utrudniają. 

 Perspektywa gatunkowaIX. 

Elementarne prawdy (świeckie) dotyczące rozwoju można by wyrazić na-
stępująco:

rozwój ma służyć ludziom, a ludzie to gatunek biologiczny,• 
ludzie pragną szczęścia, a szczęście to stan organizmu,• 
wydzielane w mózgu „molekuły szczęścia” to waluta genetyczna • 
– ewolucja płaci nią jednostkom za potrzebne jej zachowania, 
potrafimy już fałszować tę „walutę” na szeroką skalę i kupować so-• 
bie szczęście bez sensu.

Jak twierdzą biolodzy, kluczem do błyskawicznej globalnej kariery 
naszego gatunku było przesunięcie motywacji z korzyści na ciekawość12. 
W historii cywilizacji innowacje wynikające z ciekawości okazywały się 
kamieniami milowymi rozwoju. Zdumiewa tempo, w jakim ciekawość 
degeneruje się dziś do żądzy sensacji. Przejedzenie śmieciową informacją, 
wytwarzaną przez informacyjne hamburgerownie, zabija apetyt na pokarm 
bardziej wartościowy.

12. L. Kuźnicki, Przyszłość intelektualnej ewolucji człowieka, w: Wyzwania przyszłości: Szanse i zagrożenia, 
Komitet Prognoz PAN, 2010.
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Jesteśmy gatunkiem społecznym, funkcjonującym między konformi-
zmem a indywidualizmem. Możliwe są jedynie działania indywidualne, ale 
motywacje tych działań tkwią w sferze społecznej. Można mówić o psycho-
logicznej daremności egoizmu – nawet skrajny egoista potrzebuje innych 
ludzi, aby uzyskać nad nimi przewagę. Działać można tylko w teraźniejszości, 
ale sens tych działań weryfikuje przyszłość, nieraz odległa, rozstrzygająca 
o ich konsekwencjach. 

Z perspektywy gatunkowej to rodzina jest bytem kluczowym. Osobniki nie 
przekazujące swoich genów wyłączają się z procesu ewolucyjnego. Obserwując, 
jak dążenie do kariery koreluje się negatywnie z dzietnością, obserwujemy 
zarazem, jak selekcja naturalna wycina geny ludzi sukcesu.

W perspektywie zakreślonej przez obecny stan wiedzy nie ma dostępnych 
opcji przyszłości negujących biologię i antropologię. To może jedyny pewnik 
prognostyczny w czasach niepewności i rozmywania się trendów. Ścieżki 
zmian negujące ten pewnik wcześniej czy później zostaną zamknięte.

Perspektywa cywilizacyjnaX. 

U podstaw myślenia o przyszłości leży pytanie, czy świat jest już statyczny, 
czy jeszcze w drodze? Czy pożądany system relacji w układzie człowiek–spo-
łeczeństwo–natura został już znaleziony, czy wciąż należy go poszukiwać. 
W pierwszym przypadku ustalony już ostateczny model świata należy upo-
wszechniać przez modernizację i utrwalać przez proceduralizację. W tym 
drugim należy doceniać różnorodność i rozwijać kulturę eksperymentu13. 
Niestety, myślenie nowoczesne bazuje na tej pierwszej opcji.

Myślenie bezprzymiotnikowe powinno uwzględniać doświadczenia 
historyczne związane z rozwojem i upadkiem poszczególnych cywilizacji. 
Ukazują one rozmaitość paradygmatów organizacji społecznej zapewnia-
jących długookresowe trwanie oraz ich wrażliwość na zmiany w dostępie 
do zasobów i na presje zewnętrzne. Współistniejące cywilizacje odpowia-
dają różnym optimom adaptacyjnym i są w pewnym sensie równoważne 
w swojej niedoskonałości. 

13. R. Galar, Transformacja Europy w perspektywie adaptacyjnej – rozkwit i upadek kultury eksperymentu, 
w: A. Kukliński, J. Woźniak (red.), Unia Europejska. Dylematy XXI wieku, Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego, Kraków 2011.
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Można mówić o systemie cywilizacji, który uczy się na popełnianych 
błędach i kopiuje udane rozwiązania. Rozmaitość cywilizacji to źródło napędu 
rozwojowego, a zarazem alternatywa na wypadek katastrofy (przypadek pol-
skiej transformacji ustrojowej). Pomysł, że właśnie w naszych czasach proces 
ten dobiegł końca i można już wprowadzić bezalternatywny ład globalny, jest 
zarozumiale prostacki. Widać jak upadek ZSRR wpuścił na scenę globalną 
Chiny i jak po długim okresie marginalizacji odżywa islam.

Wprowadzanie porządku globalnego daje zrazu wymierne korzyści, 
wynikające ze skonsumowania różnorodności. Koszty transakcyjne są niższe, 
bo znikają granice i ujednolicają się procedury. Otwarcie rynków lokalnych 
uwalnia potencjał ekonomii skali. Rośnie porządek i zamożność. Potem 
ujawniają się wady. Różnorodność jest bazą innowacyjności. Skonsumowanie 
kapitału różnorodności oznacza zastój. 

Proceduralnie zabezpieczona rzeczywistość nie potrzebuje już cało-
ściowych wspólnot, które ułatwiały jednostkom przetrwanie w warunkach 
kryzysu. Jednostki mogą prowadzić wygodne życie w enklawach swoich 
preferencji, bo przecież przyszłość niczym już nie grozi. Nie muszą dokładać 
się do jakiegoś tam „dobra wspólnego”, bo chroni je prawo i ubezpieczenia. 
Postępuje atomizacja społeczeństw podzielonych na „zindywidualizowane 
stada lewego i prawego skrzydła”14. 

Współczesne procedury zarządzania rozwojem ogromną wagę przywią-
zują do określenia „wskaźników monitorujących” zmianę. Warto sobie uświa-
domić, że w kwestiach strategicznego projektowania przyszłości te wskaźniki 
istnieją i są dobrze znane. Są nimi wartości przyświecające poszczególnym 
cywilizacjom, bo to one zapewniają im trwałość. Rzuca to pewne światło 
na kwestie tożsamości i wielkokulturowości; sugeruje, że podejście ekume-
niczne ma sens, synkretyzm nie. Optima przystosowawcze odpowiadające 
różnym zestrojeniom parametrów mogą istnieć. Idea uzyskania optimum 
przez dowolnie wymieszanie parametrów różnych optimów jest naiwna. 

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

Wątpliwości dotyczące kultury myśli strategicznej Zachodu wpisują się 
w ogólne wątpliwości związane ze stanem współczesnej kultury (postkul-
tury?) spadkobierców Zachodu u progu XXI wieku.

Rozważanie przyszłości Polski i Europy może prowadzić na manowce. 
Oba byty tak szybko się dziś marginalizują, rezygnując ze strategicznej 
podmiotowości i kulturowej tożsamości, że przedmiotem rozważań powinna 
być raczej przyszłość całego nowoczesnego Zachodu.

Zapowiada się surowa ocena dokonań współczesnych. Kroi się refleksja 
typu: „Miałeś chamie złoty róg”. Olbrzymie szanse rozwoju ludzkości stwo-
rzone przez rewolucję naukowo-techniczną zostały „przebalowane”. Zasoby 
kapitału finansowego zjadły długi, zasoby kapitału społecznego zniszczyła 
„etyka” sukcesu, zasoby kapitału innowacyjnego padły ofiarą „procedura-
lizacji”. Wszystko po to, aby pokolenie dzieci kwiatów mogło się pławić 
w konsumpcji i nie ponosić konsekwencji swojej nieodpowiedzialności.

Mnożą się głosy przestrzegające przed katastrofą ekonomiczną porów-
nywaną z katastrofą Titanica. Ale to będzie raczej Costa Concordia niż 
Titanic. Czy myśl strategiczna Zachodu zdąży jeszcze przestawić stery? 
Czy zdoła się odrodzić, spoważnieć, uzyskać posłuch? Działajmy, próbujmy; 
tylko nie oczadzajmy się optymizmem…

Zgodnie z przekonaniem optymistów sprawy się niewątpliwie w końcu 
poukładają, pytanie: komu? Narasta potrzeba alternatywnych strategii 
rozwoju, akcentujących jakościowe, nie ilościowe atrybuty egzystencji. Mało 
jednak wskazuje, aby to Zachód miał być liderem tej przemiany. Można 
próbować pocieszać się myślą, że ofiarom imperializmu, kolonializmu 
i wyzysku należy się rewanż.

Przedstawiony tekst jest zapewne naiwny. Prostoduszni, do których autor 
lubi się zaliczać, traktują na serio hasła, które dla bardziej pozbieranych mają 
znaczenie czysto marketingowe. Pozbierani z łatwością odróżniają „pijarową” 
panierkę od mięska konkretów. Problem w tym, co robią z tą wiedzą? Czy 
aby nie odpiłowują gałęzi, na której razem siedzimy?
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Kryzys, wypalenie czy szansa na nowy 
początek? Kultura strategiczna 

Europy w czasach kryzysu 

Mimo mozolnego budowania strategii europejskiej, nie tylko na poziomie 
opisu celów, ale i ich realizacji, słabość Europy w polityce międzynarodowej 
jest jej stałą cechą, a osiągnięcia nigdy nie są w stanie dorównać wyzwaniom. 
Stąd zawsze prawdziwe wydaje się twierdzenie, że wspólna Europa rozwija 
się przez kryzys, i że każdy kryzys jest szansą na lepszą przyszłość. 

Wywołany załamaniem finansowym i gospodarczym kryzys polityczny 
w Europie jest jednak czymś więcej niż tylko kolejnym kryzysem, którego 
projekt europejski doświadczył na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Wbrew 
przekonaniu, że jest on przede wszystkim zjawiskiem wewnątrzsystemowym, 
związanym ze złym funkcjonowaniem systemu finansów części państw strefy 
euro i słabości nadzoru ze strony instytucji Unii Europejskiej, konsekwencje 
obecnego kryzysu wykraczają poza granice wspólnoty. Mówiąc wprost: stop-
niowy upadek dotychczasowego modelu społeczno-gospodarczego powojennej 
Europy nieuchronnie wzmacnia rozpoczęty wcześniej proces realnego spadku 
siły i znaczenia Europy w świecie.

Spadek ten liczony jest zarówno demografią – według prognoz ONZ 
do 2050 roku Europa będzie jedynym kontynentem, który nie odnotuje 
wzrostu populacji1 – jak i nakładami na obronność. Według Sztokholmskiego 
Instytutu Badań nad Pokojem skumulowane wydatki na zbrojenia w Europie 
Zachodniej i Środkowej w ostatnich dziesięciu latach utrzymują się na po-
dobnym poziomie (niewiele ponad 300 mld USD), podczas gdy w Azji i obu 
Amerykach uległy prawie podwojeniu (do odpowiednio 317 i 791 mld USD 
w 2001 roku)2. Także w obszarze bezpieczeństwa energetycznego Europę 

1. E. Kocot, „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie”, vol. 1/2011, s. 5-24, Kraków 2012; publikacja online: 
28 marca 2012.

2. SIPRI Yearbook 2011, p. 194-195.
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czekają coraz większe wyzwania: mimo iż sama UE jest jednym z głównych 
importerów gazu i ropy, jej rola i miejsce na światowym rynku energetycznym 
konsekwentnie maleje, a tym samym słabnie pozycja przetargowa3. 

Ale obok wskaźników ilościowych, kryzys europejskiej siły ma tak-
że wymiar intelektualny przejawiający się nawoływaniami do urealnienia 
oczekiwań. Z półek księgarskich już dawno zniknęły pozycje wieszczące 
prymat Europy, a w ich miejsce pojawiają się nowe, wzywające do przemy-
ślenia lekcji kryzysu. Zestawienie tytułów publikacji powstałych w samych 
tylko w Niemczech mówi nam wiele o współczesnej kondycji europejskiego 
ducha: w 2007 roku Alan Posener, dziennikarz i komentator dziennika 
„Die Welt” opublikował Imperium przyszłości. Dlaczego Europa musi stać się 
potęgą4. Cztery lata później dyrektor Niemieckiego Towarzystwa Polityki 
Zagranicznej przekonywał już, że dzisiaj Europa musi oddać władzę, aby 
zdobyć ją w przyszłości – w książce pod tytułem Zwycięska abdykacja Europy5. 
Z kręgów ekspertów od polityki bezpieczeństwa słychać z kolei nawoływania 
do aktualizacji przyjętej zaledwie dekadę temu, bo w 2003 roku, Europejskiej 
Strategii Bezpieczeństwa zaczynającej się od słów: „Europa nigdy dotąd nie 
cieszyła się w takim stopniu jak obecnie dobrobytem, bezpieczeństwem 
i wolnością. Przemoc z pierwszej połowy XX wieku ustąpiła miejsca okresowi 
pokoju i stabilności, bez precedensu w historii Europy”. 

Nie po raz pierwszy rzeczywistość okazuje się bardziej złożona, niż 
chcieliby planiści. Wspomniana Europejska Strategia Bezpieczeństwa jest 
dzisiaj bardziej świadectwem epoki, niż dokumentem pokazującym realny 
wymiar i kontekst współczesnego kryzysu Europy. Ale intelektualne zmie-
rzenie się z problemem wymaga o wiele więcej niż chwilowego pogodzenia 
się z własną słabością, obniżenia ambicji i oczekiwań, i zbudowania nowych 
planów na przetrwanie. Zrozumienie kryzysu kultury strategicznej w Europie 
wymaga najpierw przyjrzenia się samej koncepcji potęgi Europy.

3. Zob. Between energy security and energy market integration. Guidelines for the future development of the 
EU’s external energy policy in Europe’s neighbourhood, Raport OSW, Warszawa 2011, p. 11-13. 

4. A. Posener, Imperium der Zukunft. Warum Europa Weltmacht werden muss, Pantheon 2007.
5. E. Sandschneider, Der erfolgreiche Abstieg Europas. Heute Macht abgeben, um morgen zu gewinnen, Han-

ser Verlag 2011.



Kryzys, wypalenie czy szansa na nowy początek? Kultura strategiczna Europy w czasach kryzysu 

343

Geneza problemu

Rozłożony na dwa etapy – lata 1918 i 1945 – koniec dominacji Europy 
w świecie legł u podstaw zawiązania sojuszu francusko-niemieckiego i po-
czątków integracji europejskiej w latach 50. XX wieku. Oto dwaj wrogowie 
godzą się na trwały rozejm w imię budowania stabilności i dobrobytu. Był 
to bez wątpienia akt odwagi i świadectwo dojrzałości politycznej, ale zara-
zem wynik uświadomienia sobie własnej słabości w obliczu zmian na mapie 
świata: dominacji Ameryki i agresywnego marszu komunizmu spod znaku 
ZSRR. Odrzucenie wojny i posługiwania się przymusem zbrojnym jako 
elementem działania politycznego w Europie nie było deklaracją nową, ale 
– w przeciwieństwie do doświadczeń międzywojnia – tym razem skuteczną. 
Państwa założycielskie EWG oraz jej kolejni członkowie stworzyli między 
sobą prawdziwą wspólnotę bezpieczeństwa opartą na zaufaniu, wspólnych 
wartościach i normach postępowania, oraz z jasnym celem: zapewnienia 
społeczeństwom bezpieczeństwa i dobrobytu. Było to tym łatwiejsze, że od 
samego zarania projektowi powojennej integracji europejskiej towarzyszył 
skuteczny nacisk polityczny i parasol bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. 
Innymi słowy, Europa mogła podjąć eksperyment wewnętrznej demilitary-
zacji nie tylko dlatego, że wyciągnęła lekcję z przeszłości, ale i dlatego, że 
zyskała hojnego i wiarygodnego partnera oraz opiekuna.

Patrząc wstecz sukces integracji europejskiej bez wątpienia przerósł 
oczekiwania. Jego konsekwencją, a być może po prostu ceną, było jednak 
nieuchronne porzucenie kultury strategicznej Europejczyków, która dała 
im zarówno dwie wojny światowe, a wcześniej setki lat wpływu na kształt 
świata. Nieuchronne, ponieważ nowy wzorzec reakcji wewnątrz wspólnoty, 
oparty na pokojowym rozwiązywaniu sporów, współpracy za pośrednictwem 
wspólnych instytucji oraz upowszechnianiu się praworządności i demokra-
cji, także wobec autorytarnych reżimów przyszłych państw członkowskich 
– Grecji, Portugalii i Hiszpanii, nie mógł docelowo współistnieć z tradycyj-
nym wzorcem kultury strategicznej skierowanym poza Europę, bazującym 
na bezwzględnej dyplomacji wspartej siłą oręża wojskowego. Początkowo 
wybór ten nie wydawał się oczywisty. Przez całe lata 50. i 60. budowie po-
koju w ramach wspólnot europejskich towarzyszyła „tradycyjna” polityka 
„europejskich mocarstw w stanie upadku” na Bliskim Wschodzie i w Afryce, 
oparta na politycznym szantażu i wojskowym przymusie. Dopiero proces 
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dekolonizacji, który ostatecznie zakończył okres europejskich imperiów, 
oraz wojna w Wietnamie przyniosły pełną ewolucję europejskiej kultury 
strategicznej. Pod naciskiem demokratycznych społeczeństw sposób dzia-
łania państw wewnątrz wspólnoty uznano za model budowy nowego ładu 
międzynarodowego. Rozpoznanie własnej słabości stało się zatem przesłanką 
do budowy nowego poczucia własnej siły, a odrzucenie klasycznych cech 
potęgi stworzyło przestrzeń pod budowę nowej koncepcji „potęgi cywilnej”. 
Jej autorem był zmarły w 2005 roku Francois Duchene, jeden z doradców 
Jeana Monneta, dziennikarz, naukowiec, Europejczyk starej daty – jak po-
wiedzielibyśmy dziś – który doświadczenie wojny łączył z chłodną analizą 
Europy. W tekście z 1972 roku Duchene pisał: 

„(…) Problem pokoju w następnych dwudziestu latach wydaje się być 
mniej związany z przeciwdziałaniem wybuchowi wielkiej wojny, a raczej z roz-
wojem metod działania na poziomie międzynarodowym, międzypaństwo-
wym a nawet narodowym, służących absorpcji wielkich zmian, które mogą 
stworzyć przerażającą niesprawiedliwość, cierpienia, konflikt oraz obawy 
o zmianę układu sił. To jest z pewnością ten rodzaj świata, który najbardziej 
odpowiada roli, do której aspiruje Europa przyszłości. Jedyną rzeczą, którą 
Europa nie może się stać jest bycie wielką potęgą militarną. Ze względu 
na psychologiczną i fizyczną podatność ściśniętych ze sobą, zurbanizowanych 
społeczeństw na atak nuklearny, oraz wewnętrzne zróżnicowanie tej wciąż 
politycznie luźnej aglomeracji siły, nawet sfederowana Europa, z arsenałem 
nuklearnym kontrolowanym przez prezydenta, nie jest w stanie stworzyć 
potencjału odstraszania, który zapewniłby jej ochronę”6.

Szansą dla Europy było – zdaniem Duchene’a – stanie się pierwszym 
miejscem na mapie Starego Świata, gdzie sięgający wieków proces wojny 
i przemocy może zostać przekształcony w coś bardziej zbliżonego z dwu-
dziestowiecznym obywatelskim pojęciem cywilizowanej polityki. „W takim 
kontekście Europa Zachodnia może stać się pierwszym cywilnym biegunem 
siły na świecie”7.

Mimo upływu lat i zniknięcia groźby atomowej hekatomby, argumenty 
Duchene’a pozostają w mocy. Zjednoczona Europa nigdy nie była i nie stanie 
się tradycyjnym mocarstwem, bo stoi to w sprzeczności z jej doświadczeniem, 

6. F. Duchene, Europe’s Role in World Peace, Europe Tomorrow. 16 Europeans look ahead, Fontana 1972, 
p. 38.

7. Ibidem, p. 43.
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celem integracji a także siłą, która w wymiarze wojskowym była po 1945 roku 
zawsze pochodną siły Ameryki. Zmiana kontekstu międzynarodowego 
– zwrot Stanów Zjednoczonych w stronę Azji i Pacyfiku, rosnące znaczenie 
Chin, a także utrzymująca się agresywność Rosji – pozbawiły projekt potęgi 
cywilnej „naturalnej” warstwy ochronnej. Świat wielobiegunowy, o którym 
marzyło tak wielu przywódców Europy, nie tylko zrelatywizował pozycję 
i wpływ Ameryki, ale także, a może przede wszystkim, boleśnie uderzył 
w znaczenie samej Europy. 

Źródła kryzysu

Dlaczego jednak tak trafnie rozpoznana przez Duchene’a siła i słabość 
Europy nie została przemyślana w nowym, pozimnowojennym kontekście, 
a dzisiaj jest po prostu zapomniana? Powodów jest kilka.

Po pierwsze, nazbyt często tezy o narodzinach potęgi europejskiej for-
mułowane były w opozycji do spodziewanego zmierzchu potęgi amerykań-
skiej. Europa miała być poniekąd naturalnym następcą USA w globalnym 
przywództwie, jako pierwsze imperium ponowoczesne. Tymczasem długo 
wyczekiwany kryzys przywództwa amerykańskiego w świecie nie stworzył 
przesłanek do triumfu Europy. Przeciwnie, w odróżnieniu od świata dwu- 
i jednobiegunowego, świat wielobiegunowy okazał się sprzyjać politycznym 
rywalom Europy. Choć przekonanie o tym, że tzw. mocarstwa wschodzące 
– planiści nowego porządku międzynarodowego spod znaku BRICS – są 
skazane na sukces wydaje się być formułowane na wyrost, faktem jest, że 
chiński czy rosyjski pomysł na świat jest daleko inny niż wizje polityków 
europejskich. Zmusza to Europę do nowej refleksji na temat blasków i cieni 
świata wielobiegunowego.

Po drugie, błędem Europy było nie tyle czynienie cnoty z własnej sła-
bości – jak pisał Robert Kagan w słynnym eseju Potęga i Raj8 – lecz wiara, 
że słabość ta jest atrakcyjna dla innych jako źródło ponowoczesnej siły. Siły, 
która traktuje instytucje jako platformy nieustannego dialogu, a nie narzędzia 
egzekwowania prawa; i dla której sfera militarna jest wstydliwą pozostałością 
epoki przednowoczesnej, a nie jednym z filarów suwerenności państwa.

8. R. Kagan, Potęga i Raj. Ameryka i Europa w nowym porządku świata, Wydawnictwo Studio Emka, 
Warszawa 2003. 
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Po trzecie, myślenie strategiczne Europy stało się ofiarą budowy wspól-
nych instytucji. Skok dokonany na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat, od 
traktatu z Maastricht po traktat lizboński, kiedy to obok przedstawicieli 
państw przy stole negocjacyjnym zasiedli przedstawiciele instytucji europej-
skich, przyniósł wprawdzie wzrost wewnętrznej zgody między udziałowcami 
UE, ale w ograniczonym stopniu przełożyło się na zwiększenie mocy Europy 
w polityce światowej. Scedowanie wielu uprawnień narodowych w polityce 
zagranicznej na UE nie wykształciło zrębów dojrzałej kultury strategicznej, 
a raczej osłabiło myślenie i działanie państwowe. Taki obrót wydarzeń wy-
nikał z dwóch powodów. Przekonania o sile Europy w pozimnowojennym 
świecie, którego natura wydawała się sprzyjać pokojowi opartemu „nie na sile 
bądź wątłej równowadze międzynarodowej, lecz na współpracy, tworzeniu 
wspólnej perspektywy, która jednoczy, a nie dzieli i antagonizuje”9. 

Drugim powodem była natura procesu tworzenia nowych instytucji: 
z upływem czasu ich programowanie i negocjowanie miało na celu osła-
bienie formalnego wpływu państw, a nie tworzenie sprawnych i zdolnych 
do skutecznego działania agend. Konsekwencje tego procesu najlepiej ujął 
prezydent Francji Nicolas Sarkozy, który na wieść, że szefowa unijnej dy-
plomacji wybiera się do objętej protestami Tunezji powiedział: „nie sądzę, 
że rządy 27 państw powinny być cicho, ponieważ mamy Panią Ashton; 
niektóre państwa znają kraje arabskie lepiej”.

W dobie kryzysu okazuje się, że Europa jako całość nie ma ani wspólnej 
myśli, ani tym samym wspólnej kultury działania strategicznego. A jej in-
stytucje odpowiedzialne za rozwój relacji ze światem okazują się tym, czym 
w istocie rzeczy były od zawsze: wysoce wyspecjalizowanymi i sprawnymi 
biurokracjami, a nie nosicielami politycznych idei chętnymi i zdolnymi 
do wzięcia na siebie odpowiedzialności. 

Co robić?

Nie jest tak, że szanse na renesans myślenia strategicznego w Europie nie 
istnieją. Kultura polityczna państw Europy i doświadczenia historii stanowią 
wciąż naturalne zaplecze dla myślenia o świecie w sposób pozbawiony iluzji. 

9. Za: K. Wojdyło, Postmodernistyczny realizm, „Nowa Europa – Przegląd natoliński”, 2 (2) 2005, s. 231.
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Odmienność doświadczeń i zmieniający się kontekst zewnętrzny torują 
w czasie kryzysu drogę renesansowi polityki narodowej. Bez względu na ocenę 
i konsekwencje tego faktu jest to proces realny, który można maskować, ale 
którego nie sposób powstrzymać. Uwzględnienie tego zjawiska w dyskusji 
nad przyszłością integracji pozwoliłoby zmierzyć się z problemem euro-
pejskiej siły i strategii bez fałszów i mitów. Zwłaszcza że krok wstecz albo 
pauza w integracji nie grozi automatycznym powrotem starych demonów 
i Europy skłóconych narodów. Tak jak centralizacja procesów politycznych nie 
przekłada się na lepszą jakość i większą legitymizację działań. Przynajmniej 
od momentu przyjęcia przez konwent europejski traktatu konstytucyjnego 
dla Europy – w 2004 roku – pośpieszna integracja stanowi raczej źródło 
napięć i słabości systemu europejskiego, niż czyni go bardziej stabilnym. 
Zmiana podejścia, rewizja niektórych rozwiązań traktatowych ostatnich 
lat, wymagałoby jednak zaprzeczenia dotychczasowej trajektorii rozwoju 
polityk i instytucji UE. Na taką rewolucję nie będzie jednak zgody. Zostają 
zatem dwa scenariusze. Kontynuacji, w którym Europa, niegdyś rozproszone 
mocarstwo, później skumulowana potęga cywilna, stanie się zwykłą potęgą 
handlową, pozbawioną cech mocarstwa politycznego i niezdolną do narzu-
cania światu własnych projektów. Wówczas siła, zdolność do rozgrywania 
polityki międzynarodowej stanie się funkcją koniunktury gospodarczej 
w Ameryce i Azji, i miejscem, które Europa będzie zajmować w politykach 
obu kontynentów. Problem braku myślenia strategicznego zniknie, bo nie 
będzie ono do niczego przydatne.

A drugi scenariusz? W drugim scenariuszu kontynuacja okaże się nie-
możliwa ze względu na pogłębiające się podziały w samej Europie i powolny 
rozkład wspólnych instytucji. Wówczas powrót do myślenia strategicznego 
i tradycyjnych pojęć opisu rzeczywistości stanie się faktem. Nowy początek 
nie będzie jednak ani łatwy, ani miły. Także dla idei Europy potęgi. 
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Poseł na Sejm RP, wiceminister skarbu państwa w latach 2006-2007,  

b. Prezes Zarządu Instytutu Sobieskiego

Ósma kultura kapitalizmu

Oś pojęciowa liberalizm–etatyzm zdominowała rozumienie i interpretację 
zjawisk gospodarczych przez ostatnie trzy dekady. Początek triumfalnego 
pochodu schematu liberalne–etatystyczne nastąpił już w latach 70., naj-
pierw w sferach akademickich, a następnie został przeniesiony do praktyki 
politycznej, a to za sprawą premierostwa Margaret Thatcher i prezydentury 
Ronalda Regana; rządy tych dwóch postaci zdominowały klimat lat 80. 
poprzedniego wieku. Rok 1989 i upadek gospodarki krajów realnego socja-
lizmu rozpoczął dwie złote dekady. USA, jako kraj zwycięski w rywalizacji 
na planie militarnym i geopolitycznym, były naturalnie postrzegane jako 
kraj, który dostarczy optymalnego wzorca stosunków gospodarczo-spo-
łecznych. Tak też poniekąd się stało, kiedy na początku lat 90. w klimacie 
intelektualnym wokół międzynarodowych instytucji finansowych z siedzibą 
w Waszyngtonie – Banku Światowego oraz Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego – powstał model tzw. konsensusu waszyngtońskiego. 

Liberalizacja przepływów finansowych, prywatyzacja oraz deregulacja 
szeregu sektorów przemysłu i usług, obniżanie danin publicznych, to pod-
stawowe elementy tego wzorca. Logikę przedsiębiorstwa przenoszono często 
do edukacji i służby zdrowia, a strategie rządowe tworzone były przez firmy 
konsultingowe (w Wielkiej Brytanii największym klientem sektora dorad-
czego jest rząd). Model oparty na konsensusie waszyngtońskim odniósł 
niekwestionowane sukcesy w latach 90. – usługi telekomunikacyjne i tanie 
przewozy lotnicze są dobrym przykładem, niemniej dziś powszechne jest 
odczucie, że poszedł za daleko. 

Jednak aparatura pojęciowa zamknięta do alternatywy liberalizm–etatyzm 
(lub interwencjonizm) jest zdecydowanie zbyt uboga. Nie pozwala na zrozu-
mienie i wyjaśnienie takich procesów jak relatywne osłabienie gospodarcze 
Wielkiej Brytanii na tle innych wiodących gospodarek Europy, które ma 
miejsce nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat pomimo bardzo popularnego 
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– w warstwie kulturowej i perswazyjnej – brytyjskiego sposobu myślenia 
o gospodarce. A przecież to w Wielkiej Brytanii nastąpił zanik silnej i kon-
kurencyjnej bazy przemysłowej w branży stalowniczej, stoczniowej i lotniczej, 
branża motoryzacyjna utraciła swój brytyjski charakter, a PKB na mieszkańca 
jest niższy od Niemiec, Włoch i Francji. 

Operując żelazną alternatywą liberalne–etatystyczne nie jesteśmy w sta-
nie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego gospodarki krajów skandynawskich 
należą do najbardziej innowacyjnych na świecie. Ortodoksyjna postawa 
liberalna każe nam bowiem twierdzić, że wysokie opodatkowanie dochodów 
firm zniechęca przedsiębiorców do podejmowania ryzyka i dokonywania 
inwestycji w badania i rozwój. Opodatkowanie dochodów osobistych na-
tomiast zniechęca aktywne jednostki do pracy i wysiłku. Z drugiej strony 
wydatki publiczne, np. w sferze edukacji, sprzyjają wykształceniu się wzorca 
osobowego wiecznego studenta, żyjącego na koszt podatników. W rezultacie 
w gospodarce panuje stagnacja, a najbardziej ambitni obywatele emigrują. 
Tyle teoria. Dlaczego więc Szwecja dokonuje proporcjonalnie więcej wyna-
lazków niż Wielka Brytania? Wnioskodawcy szwedzcy uzyskali w 2011 roku 
w urzędzie patentowym USA ochronę dla 1700 wynalazków, brytyjscy dla 
4300, ale ludność tych krajów to odpowiednio: Szwecja – 9 mln i Wielka 
Brytania – 62 mln. Doskonałe wyniki na tym polu osiągają także Finlandia: 
951 patentów (ludność 5,4 mln), Dania – 728 (ludność 5,5 mln). Autor nie 
jest zwolennikiem modelu skandynawskiego jako wzoru dla Polski, nasza 
kultura jest zdecydowanie bardziej indywidualistyczna. Przykład ten jest 
podawany jedynie, aby podkreślić zawodność schematu.

Hiszpania to inny kraj burzący jasny, zrozumiały model. Hiszpania to kil-
ka lat temu prymus gospodarczy, realizujący podstawowe zalecenia zgodne 
z konsensusem waszyngtońskim. Rządy Jose Marii Aznara sprywatyzowały 
nawet te branże, które w wielu krajach, w tym Polsce, pozostają w rękach 
państwa, przykładowo sprzedano narodowy koncern elektroenergetyczny 
Endesa, sprzedano właściciela infrastruktury gazowniczej kraju Enagas, 
odpowiedzialność za zarządzanie wielu lotnisk i dróg przekazano sektorowi 
prywatnemu. Hiszpania poszła znacznie dalej na ścieżce prywatyzacyjnej niż 
Niemcy, Francja lub Włochy. Zadłużenie budżetu centralnego kraju w relacji 
do PKB, przed kryzysem finansowym było niższe niż w Niemczech. 

Po zaledwie kilku latach hiszpański imitacyjno-liberalny model wzrostu 
okazał się niewydolny. Hiszpania znalazła jest na krawędzi upadku całego 
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sektora bankowego. Ibex-35 to indeks największych firm hiszpańskich no-
towanych na giełdzie madryckiej. Niemal połowa spółek reprezentuje sektor 
bankowy i ubezpieczenia, budowlany i użyteczności publicznej (utilities). Dla 
porównania, indeks DAX, skupiający największe firmy giełdy frankfurckiej, 
jest znacznie bardziej zrównoważony, przeważa w nim przemysł, zwłaszcza 
nowoczesne branże – sektor farmaceutyczny, chemiczny, motoryzacyjny, 
elektrotechniczny i maszynowy. 

Ta różnica obrazuje odmienne modele gospodarcze i jest jednym z po-
wodów obecnych problemów Hiszpanii oraz gospodarek o podobnym profilu. 
Para liberalny Dublin–socjalny Sztokholm jest innym przykładem. Przez 
dwie dekady wzrost gospodarczy Hiszpanii koncentrował się na sektorze 
budowlanym i deweloperskim, napędzanym tanim kredytem. Ta mono-
kultura przenosi dziś rezultaty. Po osiągnięciu punktu przegięcia powstaje 
negatywne sprzężenie zwrotne – bezrobotni przestają obsługiwać kredyty, 
banki dochodzą należności z hipotek, a następnie usiłują sprzedać przejęte 
nieruchomości, podaż powoduje spadek aktywności budowlanej. Straty 
na kredytach hipotecznych rozlewają się na sektor bankowy i zarażają system 
finansów publicznych. Aby ratować system bankowy, rząd zmuszony jest 
zacieśniać politykę podatkową.

Wydarzenia ostatnich trzech lat dowodzą, że należy użyć bogatszej 
aparatury pojęciowej, która pozwoli zrozumieć, w jaki sposób bardzo różne 
kraje tworzą stabilną gospodarkę, a wraz z nią zamożność. Interpretacja 
ekonomiczno-finansowa powinna zostać uzupełniona kategoriami odwołu-
jącymi się do wartości kulturowych i społecznych. Próba takiego szerszego 
spojrzenia została stworzona kilkanaście lat temu przez dwóch autorów 
Hampdena-Turnera i Trompenaarsa w książce Siedem kultur kapitalizmu. 
Być może obecnie, pod wpływem kryzysu finansowego, zostanie zauważona 
przez interpretatorów życia ekonomicznego.

Hampden-Turner i Trompenaars wyodrębnili siedem podstawowych, 
modelowych kultur kapitalizmu: USA, Japonię, Niemcy, Francję, Holandię, 
Wielką Brytanię i Szwecję. Są to niewątpliwie bardzo różne kraje, z któ-
rych każdy stworzył własną jakość, jest świadomy własnej wartości i nie 
ogranicza się do imitacji wzorów zewnętrznych. Podstawą systematyki 
tych dwóch autorów było zdefiniowanie siedmiu podstawowych proce-
sów decyzyjnych przeprowadzanych w przedsiębiorstwach, a więc zejście 
na poziom firm tworzących dobra, i przypisanie im konieczności dokonania 
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wyboru pomiędzy wartościami pogrupowanymi w kontrastowe pary. Każdy 
ze wspomnianych krajów posiada odrębną kulturę, decydującą – według 
autorów – o tym, w jaki sposób tworzone jest bogactwo.

Pierwszym wyodrębnionym procesem decyzyjnym jest ustanawia-
nie reguł i odkrywanie wyjątków, czyli konflikt między uniwersalizmem 
a partykularyzmem. Przedsiębiorstwo tworzy własne regulaminy i zasady 
postępowania. Mogą to być zasady obsługi klientów, regulamin pracy, in-
strukcja postępowania z reklamacjami itd. Jednocześnie, zaskakujące firmę 
zdarzenia powodują, że firma musi zidentyfikować wyjątki i skorygować 
owe reguły. W przeciwnym razie ich zasady będą stopniowo służyć jedynie 
samej firmie, tracącej kontakt z klientami. Hampden-Turner i Trompenaars 
twierdzą, że Anglosasi i Holendrzy w konflikcie pomiędzy uniwersalizmem 
a partykularyzmem postawią na pierwszą z wartości, natomiast np. Francuzi 
będą skłonni szukać wyjątków. To Anglosasi tworzą produkty uniwersal-
ne typu McDonald i podręczniki zarządzania, które według nich należy 
stosować do każdej firmy.

Drugi proces decyzyjny w przedsiębiorstwie polega na rozkładaniu 
produktów na części składowe po to, aby eliminować wady i wprowadzać 
ulepszenia. Odwrotny i równoległy proces polega na tworzeniu całości. Towar 
jest czymś więcej niż sumą swoich części składowych, jest funkcjonalną ca-
łością. Z drugiej strony, jeden wadliwy element jest w stanie zniszczyć skom-
plikowany produkt – uszczelka silnika rakietowego spowodowała katastrofę 
promu Columbia. W skrócie, to proces ciągłej dekonstrukcji i rekonstrukcji 
i towarzyszący mu dylemat to analiza–synteza. Jak można się spodziewać, 
mistrzami syntezy będą Niemcy i Japończycy, zaś Amerykanie – analitykami, 
skoncentrowanymi na rozbiorze zjawisk na czynniki pierwsze.

Jak godzić indywidualizm każdego z pracowników z koniecznością 
stworzenia spójnego zespołu? W branży informatycznej dziesięciu losowo 
wybranych programistów Polaków będzie reprezentowało wyższy poziom, 
niż w taki sam sposób wyselekcjonowani Anglicy. Jednak, jeżeli przypiszemy 
tym grupom konkretny projekt do wykonania, to – niestety, ta druga nacja 
wykona go lepiej. Indywidualizm–kolektywizm to kolejna para wartości, które 
należy umieć godzić. To wybór pomiędzy położeniem akcentu na rozwoju 
jednostki, jej zdolności i osobowości, a rozwojem przedsiębiorstwa jako 
zbioru. Spójność firmy zależy od jej zdolności do pogodzenia indywidualnej 
inicjatywy i dążeń z całością organizacji. Szwecja, Japonia, Niemcy i Fran-
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cja to społeczeństwa, które w większym stopniu oczekują od jednostek, że 
ustąpią z własnych celów dla dobra zbiorowości. Należy przy tym podkreślić, 
że dylemat indywidualizm–kolektywizm to raczej kontinuum postaw, nie 
alternatywa albo–albo.

Relacje ze światem zewnętrznym to kolejne pole decyzyjne. Jest po-
dobne do poprzedniego zajmującego się stosunkiem jednostka–firma. 
Dotyczy osi przedsiębiorstwo–otoczenie konkurencyjne. Czy ważniejsze są 
nasze wewnętrze opinie, wiedza i doświadczenie wytworzone w firmie, czy 
raczej skłaniamy się do wsłuchiwania w głosy płynące z zewnątrz? Żadna 
firma nie osiągnie sukcesu o ile odrzuca, lub nie zauważa idei powstałych 
w środowisku ją otaczającym, z drugiej strony, nie może lekceważyć wła-
snego personelu. W terminologii stosowanej przez autorów Siedmiu kultur 
kapitalizmu jest to konflikt pomiędzy wewnątrzsterownością a zewnątrzste-
rownością. Ten parametr występuje często w parze z poprzednim, kultury 
indywidualistyczne są także zazwyczaj wewnątrzsterowne. Bohaterem 
właściwym Anglosasom jest samotny bohater słuchający swojego sumienia, 
przedsiębiorca, zdobywca, wynalazca. Rewolucja przemysłowa przełomu 
XVIII i XIX wieku to wynik pracy pojedynczych inżynierów, właścicieli 
firm. Negatywnym refleksem takiej kultury jest zaniedbanie sfer wspólno-
towych – edukacja, stosunki pracy. Niemcy, Japończycy, Francuzi bardziej 
doceniają te sfery i inaczej nimi zarządzają. 

Piątym krytycznym procesem dla przedsiębiorstwa jest zarządzanie 
czasem. To konieczność wykonywania zadań w najkrótszych odstępach czasu, 
w sekwencji jedno po drugim, i jednoczesnego ich zsynchronizowania. Firma, 
która zamierza podbić rynek z nowym produktem, musi umieć zdefiniować 
kolejne elementy finalnego produktu i umiejętnie je równolegle realizować. 
Menedżerowie dokonują nieustannych wyborów: czy ważniejsze jest jak 
najszybsze działanie w krótkim czasie, czy synchronizacja prac zespołów. 
Wieloletnie opóźnienia dostaw nowych modeli samolotów pasażerskich 
ewidentnie ujawniają braki na tym polu firm je produkujących. 

Ostatnie dwa procesy decyzyjne i pary wartości potraktuję łącznie: 
wybieranie najlepszych i równość szans. Najlepsi pracownicy w korporacji 
powinni osiągać najwyższe pozycje i w ten sposób stymulować pozostałe 
osoby. W skrzywionej wersji mamy do czynienia z tzw. „wyścigiem szczurów”, 
ale każda firma powinna ocenić, czy pozycja osiągnięta przez pracownika 
odpowiada temu, co korporacja mu wyznacza jako pole odpowiedzialności. 
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Czy kierownictwo przedsiębiorstwa powinno traktować pracowników jako 
równych sobie, czy raczej akcentować wagę hierarchii, która nimi rządzi. 
Traktowanie tych wartości w Japonii, gdzie pracownicy pracują w jednej 
firmie do emerytury, jest diametralnie inne od modelu amerykańskiego. 
Upadek wielu gałęzi przemysłu brytyjskiego wynika ze zderzenia pozycji 
menedżerów, często absolwentów Oxbridge, z zamkniętym kręgiem pra-
cowników produkcyjnych, brakiem linii komunikacji i awansu. 

Jaka jest polska kultura kapitalizmu i co może z niej wynikać dla polityki 
gospodarczej prowadzonej przez państwo? To pytanie trzeba postawić, gdyż 
wydaje się, że warunkiem koniecznym odejścia od imitacyjnego sposobu 
uprawiania polityki gospodarczej w Polsce jest przede wszystkim zrozumienie 
samych siebie. Imitacja to podstawowy, gorzki zarzut wobec polityki gospo-
darczej i społecznej wdrażanej przez ostatnie lata. Imitacja to zamykanie 
sektora stoczniowego w 2008 i 2009 roku, czyli wtedy, gdy upada wzorzec 
gospodarki oparty na przewadze świata finansowego nad tradycyjnymi prze-
mysłami. To paradoks, że nie dopracowaliśmy się spójnego, funkcjonalnego 
modelu relacji pomiędzy światem pracy a właścicielami i zarządami przed-
siębiorstw. Kraj, w którym Solidarność była siłą napędzającą przemian, nie 
ma obecnie pod tym względem wiele do zaoferowania. W rezultacie często 
spotykamy się ze skrajnościami: po jednej stronie upokarzani pracownicy 
w supermarketach, z drugiej związki zawodowe doprowadzające do upadku 
państwowych firm. 

Przykładając powyższą systematykę do naszej sytuacji, możemy stwier-
dzić, że polska kultura jest raczej indywidualistyczna, partykularna, zewną-
trzsterowna. Nieskuteczne będą strategie modernizacyjne, które nie biorą 
pod uwagę systemu wartości dominującego w społeczeństwie. Jednocześnie, 
w stosunku do pewnych jawnie dysfunkcjonalnych cech, należy podjąć wysiłek 
ich ograniczenia lub skorygowania. Modernizacja gospodarcza na pewno 
nie nastąpi u nas drogą azjatycką, wzorem Japonii lub Korei Południowej. 
Ze względu na umiejętność szukania wyjątków od reguł, polityka innowa-
cyjności powinna być nakierowana na osiąganie mierzalnych rezultatów, nie 
zaś wspomaganie podmiotów realizujących badania. Przykładowo, wydatki 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka są obecnie 
dokonywane na dużą liczbę projektów, z miękko określonymi kryteriami 
sukcesu, stanowią de facto pomoc socjalną wobec beneficjentów, nie bodziec 
do rozwoju. Polska będzie w stanie raczej stworzyć gospodarkę z dużą liczbą 
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prywatnych firm wyspecjalizowanych w niszach produktowych i wytwa-
rzających towary wysokiej jakości, niż konglomeraty typu General Electric 
lub Mitsubishi. Konieczne jest zredefiniowanie naszego modelu konkurencji 
z innymi krajami, odejście od paradygmatu kraju, którego przewagą kom-
paratywną jest posiadanie licznej nisko opłacanej siły roboczej i dużego 
rynku wewnętrznego. 

Literatura:

Hampden-Turner Ch., Trompenaars A., Siedem kultur kapitalizmu, 
Kraków 2000.

Hardy J., Nowy polski kapitalizm, Warszawa 2012.
Kaeble H., Społeczna historia Europy, Warszawa 2010.
Kloczkowski J., Price J. (red.), Platon na Wall Street, Kraków 2010.
Reinhart C., Rogoff K., This Time Is Different: Eight Centuries of Financial 

Folly, Princeton 2011.
Roubini N., Mihm S., Crisis Economics: A Crash Course in the Future of Fi-

nance, New York 2011.





357

Ksawery Burski
sinolog i dyplomata, b. ambasador RP w Chinach

Myśl strategiczna Chin  
i sposoby jej realizacji

Chiny są krajem o niezwykle bogatej i długiej tradycji strategicznego my-
ślenia. Jak świadczy zachowane piśmiennictwo, początkowy rozkwit myśli 
strategicznej miał miejsce w stuleciach dynastii Zhou (1046-256 przed Chry-
stusem), zwłaszcza zaś na przełomie epoki Wiosny i Jesieni (717-472 p.n.e.) 
i Walczących Królestw (429-255 p.n.e.). Wówczas to, z jednej strony w wa-
runkach zaledwie nominalnej władzy centralnej, przy faktycznym podziale 
dzielnicowym władcy początkowo siedmiu, a następnie już tylko pięciu 
królestw toczyli ze sobą ciągłe wojny o dominację, o zdobycie pozycji hege-
mona, z drugiej zaś liczni myśliciele dostarczali nowych idei społecznych, 
politycznych, filozoficznych, religijnych i gospodarczych, z pomocą których 
wdrażano liczne reformy. Ukształtowało się dziesięć szkół polityczno-filo-
zoficzno-religijnych, w tym znane i do dziś oddziaływające: konfucjanizm, 
taoizm, legizm. Przy dworach udzielnych dzielnicowych władców powsta-
wały i kwitły zespoły zdolnych wojskowych taktyków, strategów i myślicieli. 
Czołowym spośród nich okazał się Sun Wu (ur. w 551 p.n.e.), autor traktatu 
Sztuki Wojny, pochodzący z królestwa Qi, gdzie jego dziad i pradziad do-
służyli się wysokich rang wojskowych i dowódczych, z domu więc wyniósł 
solidną w tej dziedzinie wiedzę i doświadczenie pokoleń. Sam zaś służył 
władcy królestwa Wu, które dzięki jego teoriom i dowódczym talentom 
powiększało swe terytorium. 

Kolejnym wybitnym strategiem okazał się władca królestwa Qin-Ying 
Zheng, który w ciągu pierwszych 25 lat panowania zdołał przygotować się 
i podbić pozostałe kraje i w 221 r. p.n.e. utworzyć zjednoczone państwo 
Qin, przyjmując tytuł „cesarza założyciela”. Jego ważniejsze strategiczne 
dokonania to przede wszystkim przebudowa podziału administracyjnego 
kraju, stworzenie silnej centralnej administracji i mechanizmów podporząd-
kowania prowincji władzy centrum, ujednolicenie prawa, miar i wag, środka 
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płatniczego oraz pisma, budowa na północy wielkiego muru, budowa stacji 
wymiany koni na szlakach w sieci łączności itp. Tym samym nadał krajowi 
nowy kształt polityczno-gospodarczy, dodatkowo wzmocniony despotyzmem 
w sferze kultury i nauki, wyrażającym się spaleniem wszystkich ksiąg z wy-
jątkiem tych dotyczących rolnictwa, medycyny i astrologii, i pogrzebaniem 
żywcem kilkuset konfucjanistów. Jego brutalne rządy obfitowały w drastyczne 
stosowanie kar. Zarówno wojny przeciw sąsiadom na północy i na południu, 
jak i zarządzone przez cesarza wielkie roboty publiczne, jak budowa muru, 
kompleksów pałacowych, podziemnych rozległych kosztownych grobowców 
doprowadziły społeczeństwo do desperacji. Wkrótce po jego śmierci wybu-
chły liczne powstania chłopskie, którym przewodzili arystokraci pokonanych 
wcześniej królestw. Jego następca utrzymał się na tronie zaledwie trzy lata 
i dynastia upadła. Pozostał jednak Wielki Mur, który zapewnił spokój kolejnej 
dynastii. Mur – zauważa Wang Zhongyun, autor podręcznika Historia Chin 
wydanego w Taibei w 1961 roku – chronił przed najazdami ze strony ludów 
koczowniczych z Północy, jednakże zarazem stanowił barierę dla kontak-
tów kulturalnych, i dodaje, że to pewnie też powód, dla którego „do dziś 
nie znalazła rozwiązania sprawa Mongolii” (s. 138). Chińscy historycy od 
wieków toczyli i nadal toczą spory co do wartości zasług tego cesarza dla 
Chin, jak i szkód wyrządzonych przez jego despotyzm i zbrodnie. 

Założyciele, kolejni władcy i stratedzy następnej dynastii prowadzili 
w miarę światłą politykę gospodarczą, na tyle że dynastia przetrwała ponad 
czterysta lat (206 p.n.e. do 220 n.e.). Skutecznie umacniali władzę centralną, 
administrację i armię, rozwijali szkolnictwo sięgając do konfucjanizmu, 
taoizmu. Jeden z nich Liu Che-Han Wudi utrzymał się na tronie 54 lata 
(140-86 p.n.e.), prowadząc liczne zwycięskie wojny i poszerzając, niemal 
podwajając, terytorium cesarstwa (na północy o część Półwyspu Koreań-
skiego, na zachodzie o część dzisiejszej Azji Środkowej i na południu o część 
dzisiejszego Wietnamu). Zdaniem historyków głównym źródłem upadku 
dynastii była słabość ostatnich władców, samowola dworskich służb, zwłasz-
cza ciągłe mordercze intrygi eunuchów. Władzę przejęli wybitni wojskowi, 
którzy tworzą najpierw trzy królestwa (Wei, Shu-Han, Wu) (220-280), 
w których rozkwitały takie talenty strategiczne jak Kong Ming, Guan Yu, 
stanowiące przez stulecia niemal niedościgłe wzorce, jednak rozbicie dziel-
nicowe trwało ponad 350 lat, zaś ciągłe wojny, bunty i powstania, negocjacje 
i układy, intrygi, detronizacje i uzurpacje stanowiły swoistą glebę, na której 



Myśl strategiczna Chin i sposoby jej realizacji

359

zdobywały doświadczenie i doskonaliły się wciąż nowe talenty strategiczne. 
Do takich niewątpliwie można zaliczyć drugiego z panujących dynastii Tang 
(618-907), Li Shimina (627-650), czyli cesarza Tang Taizonga. Władca 
ten potrafił korzystać z mądrych doradców, wprowadził liczne sprzyjające 
rolnictwu, rzemiosłu i wymianie reformy gospodarcze, które zapewniały 
społeczny spokój, ustanowił sprawną administrację, reorganizował armię, 
rozwijał szkolnictwo, dbał o ludzi kultury i nauki. Stolica cesarstwa Chang-an 
(dzisiejszy Xi-an) stała się wielkim ośrodkiem nie tylko wymiany handlowej 
na „Jedwabnym Szlaku”, ale także kontaktów kulturalnych, artystycznych, 
religijnych. Także ośrodkiem kształcenia, do którego przybywały liczne rze-
sze młodzieży i duchownych z krajów ościennych, a nawet z Japonii. Obok 
sukcesów politycznych i społecznych cesarstwo pod jego przywództwem 
odnosiło zwycięstwa militarne na wielu frontach, podporządkowując sobie 
separatystyczne rubieże. Na odnotowanie zasługuje też jedyna w historii 
Chin kobieta na tronie cesarskim – Wu Zetian. Jako cesarz panowała jedynie 
szesnaście lat (690-705), jednak w rzeczywistości jej rządy jako cesarzowej 
i jako władcy – niezwykle pragmatyczne – trwały prawie pół wieku. W tym 
czasie cesarstwo podbiło nowe ziemie, zwłaszcza na Zachodzie. 

Kolejnego przykładu cesarza–stratega, zarówno w polityce wewnętrznej, 
jak i wobec otaczającego świata, dostarczył założyciel mongolskiej dyna-
stii Yuan (1271-1368), wnuk Czyngis-Chana Kubilai (1264-1294), który 
w 1271 roku przeniósł stolicę do dzisiejszego Pekinu. Chińskie źródła wśród 
jego dokonań i zasług dla cesarstwa wymieniają m.in. ponowne zjednoczenie 
kraju po latach dzielnicowego rozbicia, stworzenie silnej centralnej władzy 
i administracji, odbudowę rolnictwa, rozwój transportu, ujednolicenie środka 
płatniczego, ponowne uczynienie z cesarstwa państwa wielonarodowego, 
ustanowienie skutecznej kontroli nad rubieżami kraju. Główny stawiany 
mu zarzut to dyskryminacyjna polityka narodowościowa, która musiała 
rodzić opór i bunt, co przesądziło o losach dynastii.

Rdzennie chińska dynastia Ming (1368-1644) nie ogarnęła większości 
ziem podbitych i przyłączonych przez dynastię Yuan, skupiając uwagę 
na prowincjach północno-wschodnich i południowo-wschodnich, zacho-
wując panowanie nad częścią południowych rubieży aż po wyspę Hainan 
i prowincję Yunnan oraz odzyskując kontrolę nad Półwyspem Koreańskim. 
Wyraźny uraz wyniesiony spod rządów Mongołów skłonił pierwszych wład-
ców dynastii Ming do obronnych działań na północnych rubieżach, m.in. 
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umacniania Wielkiego Muru i innych fortyfikacji. Ważnym dokonaniem 
tej dynastii było natomiast siedem wypraw morskich admirała Zheng He 
w latach 1405-1433 do krajów Azji Południowo-Wschodniej, Azji Południo-
wej, do Zatoki Perskiej i do wschodnich wybrzeży Afryki. Jedno z chińskich 
źródeł zaznacza, że efektem wypraw był wzrost zainteresowania Chinami 
ze strony krajów, do których dotarła imponująca mingowska flotylla i re-
wanżowe wizyty wysłanników tych krajów z darami i daninami dla cesarza 
Chin. Wypraw jednak nie kontynuowano.

Chińscy historycy nadal dociekają, jak to było możliwe, że niezbyt 
liczebny naród Mandżurów – etniczna mniejszość w cesarstwie Mingów 
– zdołał w I połowie XVII wieku podbić i opanować wówczas szacowaną 
na 70-100 milionów większość i założyć w 1644 roku nową dynastię.

W wykładzie sprzed dziesięciu lat dla kadr kierowniczych szczebla mini-
sterialnego wybitny historyk Profesor Dai Yi wyeksponował szczególną rolę 
w historii Chin i strategiczne talenty trzech cesarzy dynastii mandżurskiej 
Qing. Zdaniem profesora swój dzisiejszy kształt terytorialny Chiny zawdzię-
czają cesarzom: Kangxi (1662-1723), Yongzheng (1723-1736) i Qianlong 
(1736-179). To oni bowiem prowadząc z przerwami przez 70-80 lat wojny 
na wszystkich kierunkach, podporządkowali Pekinowi najpierw pozosta-
jący w promingowskich rękach Taiwan, następnie Mongołów zachodnich, 
dżungarskich i kolejno Mongołów południowych i Mongołów Chałcha, 
wreszcie dzisiejszy Xinjiang i Tybet. Historyk przyznaje, że ich polityka 
wobec regionów zamieszkałych przez mniejszości etniczne była pragma-
tyczna, elastyczna i skuteczna. Podobny pragmatyzm cechował politykę 
gospodarczą. Na lata ich panowania przypada wyjątkowy rozkwit gospodarki, 
kultury i sztuki cesarstwa. Wśród słabości rządów tych panujących historyk 
wymienia samoizolację cesarstwa i ograniczenie kontaktów handlowych 
z Europą początkowo do czterech, a w latach Qianlonga do jednego portu 
– Kantonu, oraz wydalenie większości misjonarzy, to znaczy zaprzepasz-
czenie szans korzystania z dorobku naukowego Zachodu i podjęcia procesu 
modernizacji cesarstwa (Wykłady z historii i kultury dla kadr kierowniczych 
szczebla ministerialnego, pod redakcją Biblioteki Narodowej, Wydawnictwo 
Biblioteki Pekińskiej, 2003).

Twórcą nowoczesnej strategii okazał się przywódca rewolucji 1911 roku 
dr Sun Jat Sen. Jego opublikowana w 1919 roku II część Generalnego Planu 
Rozwoju Chin zawiera podzielone na etapy, wszechstronne, dalekosiężne 
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zamierzenia modernizacji głównych dziedzin gospodarki: kolei i dróg, że-
glugi śródlądowej i morskiej, portów, telekomunikacji, energetyki, górnictwa 
i hutnictwa, produkcji cementu, rolnictwa, przemysłu spożywczego, handlu 
i bankowości. Szczególną rolę wyznaczał dr Sun Szanghajowi i Kantonowi 
jako portom klasy światowej o silnym przemyśle stoczniowym oraz tuzinowi 
miast portowych na całym wybrzeżu. Przewidywał udział obcego kapitału 
w rozwoju kolejnictwa. Niektóre plany, zwłaszcza dotyczące portów oraz li-
nii kolejowych Autor opatrzył szczegółowymi szkicami. Nakreślił plany 
połączeń kolejowych z Tybetem i Xinjiangiem. Odwołując się do reform 
Meiji w Japonii, chciał, aby odnowa Chin oparta była na wiedzy. Widział 
też potrzebę przebudowy mentalności społeczeństwa. W III części General-
nego Planu przewidywał przyjęcie prawa o organizacjach i zgromadzeniach, 
o prawach obywatelskich, o prawach i obowiązkach członków organizacji 
społecznych itp. Generalny Plan pozostał na papierze, bowiem partie, frakcje 
i koterie pozostające u władzy toczyły spory o mniejsze, doraźne interesy. 
Plan obrazuje wszakże, jak wielkim umysłem, jak wszechstronnym strate-
giem i wizjonerem był dr Sun Jat Sen (Sun Yat Sen – Wybór prac, Część I, 
Pekin 1956).

Proklamowanie przez Mao Zedonga dnia 1 października 1949 roku 
Chińskiej Republiki Ludowej to niewątpliwie otwarcie nowego etapu w hi-
storii tego kraju.

Pokonując w wojnie domowej rząd Kuomintangu Komunistyczna Partia 
Chin wyrwała kraj spod wpływów USA i Zachodu, zaś zawierając w lutym 
1950 sojusz z ZSRR przesunęła Chiny na linię nowej konfrontacji w rozpo-
czynanej zimnej wojnie.

Mao zadeklarował nie tylko zmianę ustroju, ale i nowe cele zarówno 
na płaszczyźnie wewnętrznej, jak i w polityce zagranicznej. W tym po-
czątkowym okresie szło przede wszystkim o konsolidację zdobytej władzy, 
samodzielności i niezależności, o zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrz-
nego i o wydobycie się z politycznej i dyplomatycznej półizolacji, jednak-
że na własnych warunkach, i uzyskanie uznania jako pozycji mocarstwa. 
Paradoksalnie posłużył temu ryzykowny udział Chin w wojnie koreańskiej 
oraz zaangażowanie w Indochinach i późniejsze pokojowe negocjacje w Ge-
newie (1954), zarówno na temat Korei jak i Indochin, oraz uzgodnione tamże 
chińsko-amerykańskie negocjacje na szczeblu ambasadorów (od 1955 roku 
w Genewie, w 1958 roku przeniesione do Warszawy). Drugim wydarzeniem, 



Ksawery Burski

362

które dało Chinom okazję do szerszych kontaktów i zaprezentowania swej poli-
tyki była Konferencja krajów Azji i Afryki w Bandungu w Indonezji w kwietniu 
1955 roku, której Chiny przypisują przyjęcie tzw. pięciu zasad pokojowego 
współistnienia. Według jednego z chińskich źródeł rozważano dziesięć zasad 
proponowanych przez ministra spraw zagranicznych Tajlandii.

W tych pierwszych latach Chiny blisko współpracowały z ZSRR, uzyska-
ły jego pomoc w rozwoju przemysłu oraz koordynowały działania na arenie 
międzynarodowej, posługiwały się formułą „obóz socjalistyczny na czele 
z ZSRR”. Stosunki z ZSRR ulegały jednak stopniowemu pogorszeniu po XX 
zjeździe KPZR i ujawnieniu przez Chruszczowa zbrodni Stalina, na sku-
tek rozbieżności w polityce wobec USA oraz chińskich eksperymentów 
gospodarczych (komuny ludowe, tzw. wielki skok), rosnących rozbieżności 
ideologicznych, a następnie ostrej polemiki wokół rewizjonizmu, także w la-
tach 60. zgłaszanych przez Chiny roszczeń terytorialnych, aż po konflikt 
zbrojny na Ussuri w marcu 1969 roku. Jak napisał wybitny chiński politolog 
Mao Zedong, z polityka proradzieckiego przekształcił się w antyradziec-
kiego. Polemiki wokół rewizjonizmu miały służyć zdobyciu przez KPCh 
przywództwa w międzynarodowym ruchu komunistycznym.

W październiku 1964 roku Chiny zdobyły pozycję mocarstwa nukle-
arnego, zaś nieco wcześniej odniosły sukces dyplomatyczny, nawiązując 
pełne stosunki z Francją. 

Wizerunkowi Chin na świecie zaszkodziła wszczęta w 1966 roku tzw. 
rewolucja kulturalna, która stanowiła inspirację dla ruchów lewackich w wielu 
krajach Europy i Ameryki Łacińskiej.

Kolejnym sukcesem strategii Chin i przełomem w ich pozycji na arenie 
międzynarodowej było odzyskanie miejsca w ONZ i w Radzie Bezpieczeń-
stwa w październiku 1971 roku. Rozpoczął się długi proces włączania się 
Chin w istniejące międzynarodowe struktury.

Głęboki zwrot w strategii Chin nastąpił w lutym 1972 roku. Była nim 
historyczna wizyta prezydenta USA Nixona, oznaczająca uznanie Chin 
– mimo różnic ustrojowych i politycznych – za ważnego, równoprawnego 
partnera w układach jeśli nie globalnych, to przynajmniej regionalnych. 
Uzgodniono wówczas wzajemne stosunki, wprawdzie jeszcze nie dyplo-
matyczne, dotyczące interesów obu mocarstw na obszarze Azji, w tym 
niezwykle dla USA trudnej sprawy Tajwanu, jak również – a może przede 
wszystkim – współdziałania przeciw ZSRR. Jak zauważył amerykanista 
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z Chińskiej Akademii Nauk Społecznych Li Shenzhi, Mao Zedong z pozycji 
antyamerykańskich przeszedł do współpracy z USA, co później ułatwiło 
Deng Xiaopingowi podejmowanie dalszych dyplomatycznych inicjatyw 
w tym kierunku.

W ślad za Stanami Zjednoczonymi poszła Japonia, której premier Ta-
naka w toku wizyty we wrześniu 1972 roku osiągnął nawiązanie stosunków 
dyplomatycznych. Chiny w wielkim geście zrezygnowały wówczas z od-
szkodowań za lata japońskiej agresji i okupacji. W październiku 1972 roku 
stosunki z Chinami nawiązała Republika Federalna Niemiec, rok później 
Hiszpania, kraje Ameryki Łacińskiej. Chiny ostatecznie przełamały izo-
lację. Nie przełożyło się to jednak natychmiast na ożywioną współpracę 
gospodarczą, handel, wymianę kulturalną. Przyczyna leżała po stronie 
chińskiej. Kraj był politycznie i gospodarczo osłabiony przez „rewolucję 
kulturalną”, która wciąż jeszcze trwała. Administracja, mimo wysiłków 
premiera Zhou Enlaia, pozostawała w znacznym stopniu sparaliżowana. 
Elity partyjne były wstrząśnięte aferą zastępcy i następcy Mao – Lin Biao, 
i innymi frakcyjnymi zmaganiami.

Zmiany stały się możliwe dopiero po śmierci Mao Zedonga we wrze-
śniu 1976 roku, gdy do władzy powróciła część ofiar „rewolucji kulturalnej”, 
m.in. Deng Xiaoping, Chen Yun, Hu Yaobang, Peng Zhen, Zhao Ziyang, 
Wan Li, Xi Zhongxun i wielu innych. 

W uświadamianiu sobie szkód wyrządzonych Chinom przez politykę 
z czasów Mao pomocne były wizyty Deng Xiaopinga w 1978 roku w Singa-
purze, Malezji, Tajlandii oraz w Japonii, które uwidoczniły dystans dzielący 
Chiny od tych krajów. Aby ten dystans zmniejszyć, aby Chiny zmoderni-
zować – według Deng Xiaoping – kraj ten potrzebowałby 50-70 lat pokoju. 
Deng sformułował więc ocenę, że oto wiodącymi ideami współczesnego 
świata są „pokój i rozwój”.

Pod koniec 1978 roku ekipa skupiona wokół Deng Xiaopinga dokonała 
radykalnego zwrotu w polityce wewnętrznej i zapoczątkowała zwrot w za-
granicznej. Odrzucono „kontynuowanie rewolucji” i „walkę klasową” jako 
instrument i zarazem cel działania. Wytknięto nowy cel – rozwój gospodarczy 
przy pomocy reform gospodarczych i społecznych oraz powolnego otwierania 
się Chin na współpracę ze światem. Deng nakreślił trójetapowy program: 
podwojenie PKB w latach 80., ponowne podwojenie w latach 90. oraz wzrost 
PKB o 300% w pierwszej połowie XXI wieku. Stopniowo odchodzono od 
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modelu gospodarki planowej ku gospodarce rynkowej. Dopuszczono obcy 
kapitał, początkowo w formie spółek joint-venture w czterech specjalnych 
strefach ekonomicznych (Shenzhen, Zhuhai, Shantou i Xiamen), następnie 
w czternastu miastach portowych, na całej wyspie Hainan, w dziesiątkach 
„parków technologicznych” itp. Zdecydowano się na częściową prywatyzację 
nieefektywnych małych i średnich przedsiębiorstw państwowych i spół-
dzielczych. Powołano dwie giełdy (Szanghaj, Shenzhen). Powyższe pierwsze 
reformy wywołały sporo emocji: z jednej strony obawy sił zachowawczych, 
z drugiej żądania ze strony studentów przyśpieszenia reform, także reform 
politycznych, walki z korupcją itp. Rozwiązanie siłowe, tragiczne, jakie za-
stosowano 4 czerwca 1989 roku na placu Tian-an-men, wyhamowało reformy 
na dwa lata. Nowy impuls został nadany reformom przez Deng Xiaopinga 
podczas inspekcyjnej wizyty w: Shenzhen, Szanghaju. 

W nowej niestabilnej sytuacji międzynarodowej, zmienionej po roz-
padzie ZSRR, uległa zmianie wartość Chin dla globalnej polityki USA. 
Rosło też ryzyko i zagrożenie dla Chin jako największego po ZSRR państwa 
socjalistycznego/komunistycznego. Wówczas to Deng Xiaoping przedstawił 
nową strategię w polityce zagranicznej: „Tao guang Yang hui”, tj. „Ukryć swe 
możliwości, zyskując na czasie rozwijać swe siły”. Strategia ta nadto zalecała 
chłodne obserwowanie rozwoju sytuacji, zabezpieczanie własnych pozycji, 
spokojne reagowanie, bezwzględne unikanie „stawania na czele” (ruchu 
państw niezaangażowanych) oraz „zdobywanie się na pewne dokonania”. 
Była to zatem strategia low profile, jak ją po kilku latach interpretowano 
w Pekinie, „strategia skromności i ostrożności”. Jednocześnie – jakby 
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Zachodu, Deng Xiaoping zapowie-
dział przyśpieszanie reform. Aby uspokoić przeciwników reform, Deng 
oznajmił, że oto Chiny „znajdują się na wstępnym etapie socjalizmu, który 
to etap potrwa sto lat”. Strategia taka pozwoliła na unikanie konfrontacji 
w sytuacji, gdy reformy wkraczały w fazę wymagającą zmian w konsty-
tucji (jak uznanie w 1999 roku sektora prywatnego za „ważny składnik 
socjalistycznej gospodarki rynkowej”). Wcześniej, w 1993 roku, wybitny 
przedstawiciel tego sektora jeszcze z okresu sprzed 1949 roku, Rong Yiren 
został awansowany na urząd wiceprzewodniczącego (wiceprezydenta) 
ChRL. Był to czytelny sygnał dla sektora prywatnego, ale także dla emi-
gracji (przedstawiciele rodu/klanu Rong są rozsiani w ponad dwudziestu 
krajach i aktywni w tamtych gospodarkach i w międzynarodowym handlu 
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i finansach), że oto Chiny wkroczyły w inną epokę i otwierają się równe 
szanse przed wszystkimi środowiskami gospodarczymi. Śmierć Deng 
Xiaopinga w 1997 roku nie odbiła się na procesach reform. Jak zaznaczył 
szef partii i państwa Jiang Zemin, w 2000 roku sektor prywatny to wów-
czas już 1,5 mln przedsiębiorstw oraz 31 mln małych rodzinnych firm 
handlowych, usługowych i produkcyjnych. Sektor ten dawał zatrudnienie 
już 130 mln ludzi. Natomiast sektor z udziałem kapitału obcego, choć 
nie zawsze zagranicznego, jako że z Hongkongu, to na koniec 2000 roku 
prawie 350 tys. przedsiębiorstw, w większości (60%) produkcyjnych, które 
zatrudniały 20 mln osób. W przedsiębiorstwa te zainwestowano ponad 
320 mld USD. Dawały one 20,6% produkcji przemysłowej, ale była to pro-
dukcja proeksportowa i stąd ich udział w chińskim handlu zagranicznym 
przekroczył 48%. Źródła chińskie szacowały, że ok. 70% obcego kapitału 
pochodziło z Hongkongu, Macao, Tajwanu i od emigracji z krajów Azji 
Południowo-Wschodniej. Z krajów Unii Europejskiej pochodziło 9% za-
inwestowanych środków. Napływały znaczne inwestycje z USA, Kanady, 
Australii, z Japonii i z Republiki Korei.

Osiągnięcia Chin w pierwszych dwudziestu latach reform i otwarcia 
przekroczyły oczekiwania. W 2000 roku PKB wyniósł 1,2 bln USD, przy 
951 USD na głowę mieszkańca. Obroty handlu zagranicznego przekroczyły 
509 mld USD. 

W Pekinie oceniono, że w XXI wieku pierwsza dekada to okres „szans 
strategicznych”, zwłaszcza po przyjęciu Chin pod koniec 2001 roku do Świa-
towej Organizacji Handlu. Chiny zaczęły szerzej włączać się w istniejące mię-
dzynarodowe struktury, organizacje i mechanizmy (WTO, WHO, WB, IMF, 
ADB, G-8, G-20, ASEAN +1, APEC, ASEM, EAS), jednocześnie wzmiankując 
o potrzebie ulepszania niektórych instytucji, a nawet o potrzebie kształtowania 
„nowego międzynarodowego ładu gospodarczego i politycznego”. 

Przystąpienie Chin do WTO wraz z towarzyszącymi reformami we-
wnętrznymi okazało się ogromnym bodźcem do dalszego rozwoju i mo-
dernizacji kraju. W pierwszej dekadzie PKB Chin wzrósł z 1,557 bln USD 
w 2001 roku do 5,9 bln w 2010 roku i ponad 7 bln w 2011 roku. Obroty handlu 
zagranicznego wzrosły z 509 mld w 2001 roku do 3,6 bln USD w 2011 roku 
Rezerwy dewizowe Chin przekroczyły 3 bln USD. Już w 2004 roku japońscy 
obserwatorzy nazywali Chiny „fabryką świata”. Od dwóch lat Chiny są drugą 
gospodarką świata po amerykańskiej, zajmują też drugą pozycję w świato-
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wym handlu i pierwsze miejsce jak eksporter. Do Chin napłynęło bowiem 
ponad 650 mld nowych inwestycji. Na sukcesy Chin oprócz woli politycznej 
reformatorów złożyło się wiele czynników, przede wszystkim wielkie rezerwy 
taniej siły roboczej, zaangażowanie dobrze wykształconych ekonomistów 
i think-tank’ów w opracowywanie kolejnych faz reform, nieocenioną jest rola 
Hongkongu i Tajwanu oraz przedsiębiorców spośród emigracji w transferze 
nie tylko technologii, ale także umiejętności nowoczesnego zarządzania, 
znajomości międzynarodowego rynku i powiązań finansowych. Szczególne 
miejsce na tej liście zajmują inwestorzy z krajów Unii Europejskiej, Japonii 
i USA. To Unia jest źródłem większości nowych technologii, jakie wdrożono 
w Chinach. Działają tam wszystkie znane koncerny nowych i wysokich tech-
nik i technologii, wszystkie liczące się firmy przemysłów tradycyjnych jak 
samochodowy (np. VW wyprodukuje w Chinach w 2013 roku trzy miliony 
aut, ale produkuje też Fiat, Peugeot-Citroen), meblarski, AGD. Partnerów 
zachodnich przyciągała i nadal przyciąga tania siła robocza i ogromny rynek 
zbytu. Niewątpliwie liczono też na pewne dalekosiężne profity polityczne. 

Zagadnieniem wciąż aktualnym jest właściwe regulowanie współzależ-
ności między potrzebą i tempem reform a rozwojem i stabilnością.

W latach 2002-2003 politolodzy chińscy wystąpili z tezą, że oto Chiny 
są na etapie „pokojowego wzrostu”, który następnie przemianowano na „poko-
jowy rozwój”. Jednocześnie zapowiedziano „wielki renesans chińskiej nacji”, 
ostatnio zaś przesunięto akcent na promieniowanie chińskiej kultury.

W połowie minionej dekady pojawiły się wśród politologów głosy, że 
strategia Deng Xiaopinga o „ukrywaniu swych możliwości, by rozwijać swe 
siły” nie przystaje do obecnego etapu rozwoju i osiągniętego potencjału 
ekonomicznego i finansowego. Padały i padają głosy, że pora, by Chiny 
„zdobyły się na pewne dokonania”. Debata trwa i nabiera wciąż nowych 
barw. O jakie dokonania idzie, polemiści nie precyzują. W tle debaty jest 
wywołany w 2008 roku w USA kryzys i jego przedłużenie w Unii Europejskiej, 
a z drugiej strony – przesuwanie przez USA punktu ciężkości swej polityki 
zagranicznej z Atlantyku na Pacyfik do Azji Wschodniej.

Kryzys w USA i Unii, stagnacja w Japonii spowodowały znaczne zmniej-
szenie dystansu dzielącego Chiny od tych krajów. Ekonomiści i politolodzy 
zachodni szacują, że Chiny „zyskały” 5-10 lat. Kryzys w Unii otworzył przed 
Chinami nowe możliwości, dysponują one bowiem ważnymi narzędziami: 
jako eksporter i jako importer oraz jako potencjalny inwestor. Silniejsze 
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kraje Unii zawsze rywalizowały o chiński rynek. Dziś słabsze kraje zabiegają 
o inwestycje w gospodarkę realną jak i w sferze finansów, oferują technologie, 
szerszą współpracę.

Stosunki z USA mają wymiar globalny i strategiczny dla obu stron. 
Gospodarki tych krajów są dziś powiązane widzialnymi i niewidzialnymi 
sieciami, i wzajemnie zależne. Chiny są w posiadaniu amerykańskich obli-
gacji skarbowych i innych o łącznej wartości ponad biliona dolarów. Stany 
są dla Chin ważnym rynkiem zbytu (w 2011 roku 324,5 mld USD), ważnym 
inwestorem oraz niezastąpionym źródłem nowych technologii, miejscem 
kształcenia licznych rzesz chińskiej młodzieży.

Nieco ostentacyjny, wzmożony powrót USA do Azji jest odbierany 
w Pekinie jako poważne wyzwanie i nierzadko odczytywany przez politolo-
gów w Pekinie jako zapowiedź nowego cyklu polityki containment. Państwa 
ASEAN stają przed trudnym wyborem – jeszcze wyraźniejszego zbliżania 
się do Chin (obroty w 2011 roku to 362,8 mld USD, w tym import z ASEAN 
to 192,7 mld USD), czy ponownego zbliżenia do USA. W Pekinie nie ode-
brano dobrze amerykańskiej oceny, że oto zaczęła się „America’s Pacific 
Century”. Według Pekinu na Pacyfiku jest dość miejsca dla wszystkich. Chiny 
najwyraźniej liczą na ułożenie sobie z USA stosunków bardziej partnerskich, 
choć jeszcze nie w formule G-2. W tej wielkiej grze Chinom potrzebni są 
liczni partnerzy, jak Unia Europejska, Rosja, Indie, Brazylia,

W Pekinie ocenia się obecny kryzys, który dotyka USA, Japonię i Unię jako 
najdotkliwszy od czasu zakończenia II wojny. Jest to bowiem kryzys demo-
kracji, kryzys polityczny, gospodarczy i społeczny, kryzys przywództwa.

Zdaniem niektórych chińskich politologów stare struktury „rozsypały 
się” i jest to właściwy moment na szerszy udział nowych sił w tworzeniu 
nowych struktur. Debaty trwają.

Po dyplomatycznych meandrach roku 2010 „Biała Księga” rządu z wrze-
śnia 2011 roku na temat „pokojowego rozwoju Chin” wskazuje, że przewagę 
ponownie zyskała koncepcja low profile, unikania konfrontacji z mocarstwami, 
czerpania od nich środków dla dalszej modernizacji kraju, zwłaszcza że in-
tensyfikowana jest swoista polityka spójności, czyli wzmożonej pomocy dla 
rozwoju prowincji środkowych i zachodnich kraju. Aby to osiągnąć, potrzebne 
jest pokojowe otoczenie, czyli dobra współpraca także z sąsiadami.





369

Michał Szułdrzyński
dziennikarz i publicysta, „Rzeczpospolita”

Polska, Europa, Kryzys. Ideowe 
przeszkody dla myślenia 

strategicznego

Dzisiaj w warunkach normalności państwa, funkcjonowania w NATO, 
UE, kiedy też się zderzamy albo współpracujemy z państwami, które mają 
doskonale sprecyzowane, zdefiniowane interesy, źródłem naszej istotnej 
słabości jest to, że my nie potrafimy tego wskazać po swojej stronie. Mamy 
słabo zdefiniowane interesy narodowe, dotyczy to i polityki zagranicznej, 
i wielu innych obszarów – mówił prezydent RP Bronisław Komorowski 
w maju 2012 roku podczas prezentacji wniosków Strategicznego Przeglądu 
Bezpieczeństwa Narodowego1. 

Deklaracja głowy Państwa Polskiego dotycząca kłopotów własnego kraju 
ze zdefiniowaniem narodowych interesów dobrze ilustruje sytuację, w ja-
kiej znalazło się myślenie strategiczne w Polsce. Bo w dziedzinie myślenia 
strategicznego Polska znalazła się w szczególnie skomplikowanej sytuacji. 
Trudno dziś bowiem oddzielić myślenie strategiczne Polski od myślenia 
strategicznego o Europie. Europa zaś, podobnie jak duża część Zachodu, 
znajduje się w głębokim kryzysie ekonomicznym, który istotnie zmienia 
sens dotychczas funkcjonujących instytucji. 

Po osiągnięciu strategicznych celów, jakimi było członkostwo w UE 
i NATO, Polska ma problemy ze zdefiniowaniem kierunków rozwoju. Dość 
wspomnieć, iż sondaże wskazują, że w przypadku jednej z kluczowych 
decyzji dotyczącej naszej gospodarki – wejścia do unii walutowej – polskie 
społeczeństwo jest zdecydowanie sceptyczne. W przypadku innych celów 

1. http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2189,podsumowanie-przegladu-bezpieczen-
stwa.html (dostęp październik 2012 r.).
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nie ma dla nich społecznej akceptacji albo ponadpartyjnego konsensusu, 
potrzebnego w takich sytuacjach. 

Choć Polskę kryzys finansowy dotknął w najmniejszym stopniu, bez jego 
przezwyciężenia w skali całego kontynentu trudno będzie mówić o rozwoju 
i planowaniu strategicznym. O problemach z zadłużeniem, z funkcjonowa-
niem unii gospodarczo-walutowej napisano już bardzo wiele. Choć wpro-
wadzane są kolejne mechanizmy mające zapobiegać pogłębianiu kryzysu 
(np. przyjęcie ograniczeń fiskalnych w tzw. Pakcie Fiskalnym), dotychczas 
nie pojawiły się lekarstwa, dzięki którym Europa mogłaby całkowicie prze-
zwyciężyć obecne problemy. 

W tym artykule chciałbym się jednak skupić na wyzwaniach, jakie 
kryzys stawia intelektualistom. W 2012 roku pojawiły się w Polsce dwie 
interesujące książki wybitnych filozofów dotyczące sytuacji, w jakiej znalazła 
się Europa. Obie zawierają dość smutną konstatację dotyczącą możliwości 
wychodzenia z kryzysu – intelektualne pomieszanie z jednej i brak świeżych 
propozycji z drugiej strony.

Książka Marka A. Cichockiego Problem politycznej jedności w Europie2, 
choć z pozoru nie dotyczy kryzysu, poszukując praźródeł integracji, daje 
bardzo gorzką diagnozę. Dlaczego? Bo, zdaniem Cichockiego, nie istnieje 
jeden spójny model integracji. Tak jak żyjemy dziś pomieszaniem pojęć mo-
ralnych – żaden system moralny nie ma statusu dominującego i w moralności 
publicznej łączą się elementy niekiedy zupełnie wykluczających się systemów 
etycznych, podobnie jest z integracją. Istnieje kilka nieprzystających do sie-
bie mitów założycielskich UE. Co prawda na co dzień współegzystują one 
ze sobą, nie mogą jednak posłużyć do odnowy. Część badaczy za wspólny 
mianownik integracji uważa walczące z religią oświecenie, inni zaś dopatrują 
się go w chrześcijańskich inspiracjach ojców założycieli (de Gasperi, Schu-
mann, Adenauer). I choć obie te – wykluczające się teoretycznie tradycje 
intelektualne – na co dzień mogą współegzystować, z pewnością nie będzie 
w Europie zgody co do tego, który z nich powinien stać się źródłem odnowy, 
a więc intelektualnego przezwyciężania europejskiego kryzysu. 

2. M. A. Cichocki, Problem politycznej jedności w Europie, PISM, Warszawa 2012.
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W podobnym kierunku idą rozważania Marcina Króla w jego ostatniej 
książce Europa w obliczu końca3. Król doszukuje się źródeł kryzysu politycz-
no-ekonomicznego Europy w kryzysie filozofii. Ten zaś bierze się z tego, że 
wszystkie najważniejsze nurty intelektualne od co najmniej XVIII wieku albo 
skompromitowały się w praktyce politycznej, albo też całkowicie wyczerpały 
się jako źródło inspiracji do działania. 

Mimo tego, że wszystkie te szkoły wydają się nam oczywiste, ani kato-
licyzm, ani oświecenie, ani nacjonalistyczna idea państwa oświeceniowego, 
ani utylitarna – państwa opiekuńczego, ani pomysł indywidualnej wolności 
(liberalizm), ani też równości (demokracja), zdaniem Króla, nie ma już dziś 
ani tej świeżości, ani atrakcyjności, co na przykład w XIX wieku.

A zatem ukryta konkluzja jego książki jest podobna do wniosków, jakie 
płyną z rozważań Cichockiego – nie ma dziś w Europie intelektualnego 
pomysłu na odnowę Unii, nie ma nowej koncepcji, która byłaby w stanie 
stać się filozoficznym podglebiem przezwyciężania kryzysu. Przeciwnie, 
nowe ruchy polityczne, jak na przykład populizm, nie tylko poszukują 
ideowej spoistości, ale w dodatku filozofowie dopatrują się w nich raczej 
niebezpieczeństwa dla Europy niż jakichkolwiek nadziei. 

Różne punkty wyjścia, brak punktu dojścia

Mity założycielskie
Zdaniem Marka A. Cichockiego owszem istnieje kilka mitów dotyczących 
źródeł Unii Europejskiej. Jednak według tego autora w sytuacji, w której 
od 1 stycznia 2013 roku UE złożona ma być nie z zachodnioeuropejskiej 
„12”, lecz z 28 państw północy, południa, wschodu i zachodu, część tych 
mitów przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. 

3. M. Król, Europa w obliczu końca, Czerwone i Czarne, Warszawa 2012.
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Niemcy i Francja
Przykład? Mit unii jako przezwyciężenia francusko-niemieckiej wrogości. 
Wagę tego mitu podkreśla choćby Dzień Europy, który jest obchodzony 
9 maja, a więc w rocznicę zakończenia II wojny światowej. Według Cichoc-
kiego po ostatnich rozszerzeniach data ta przestaje mieć ogólnoeuropejskie 
znaczenie. „Dla tych nowych państw członkowskich wnoszących do Unii 
własne doświadczenia historyczne, przekonanie, że ideę jednoczącej się 
i pokojowej Europy można sprowadzić do jednego, szczególnego przy-
padku francusko-niemieckiego pojednania, po wojnie musi jawić się jako 
prowokujący partykularyzm i paternalizm, wynikające z poczucia wyższości 
i obiektywnie całkowicie nieuprawnione upraszczanie europejskiej historii 
w imię politycznej dominacji”4.

Jednak nie tylko odwołanie się do pokoju między Francją i Niemcami 
przestało już mieć mitotwórczą rolę w skali całego kontynentu. „Problem 
polega jednak na tym, że wiele elementów składających się na oficjalnie ak-
ceptowaną dotąd mitologię integracji europejskiej jest wynikiem podobnych 
uproszczeń i uogólnień, których anachroniczność bądź nieadekwatność 
zostaje odkryta m.in. przez rozszerzenie Unii Europejskiej o kraje Europy 
Środkowo-Wschodniej”5.

Koniec Europy Westfalskiej
Innym przykładem jest mniej znana powszechnie, lecz bardzo popularna 
w politologii wizja historii Europy, w której istnieją dwie cezury: wojna trzy-
dziestoletnia (koniec średniowiecza) i II wojna światowa (koniec porządku 
westfalskiego). „Z tej perspektywy czas między wojną trzydziestoletnią 
a dzisiejszą Unią Europejską przedstawia się jako przejrzysty, logiczny pro-
ces, prowadzący od przednowoczesnej Europy opartej na chrześcijaństwie 
i teologii, przez nowożytną koncepcję państwa suwerennego (…) do obecnej 
integracji europejskiej jako nowoczesnej koncepcji posuwerennej i pronaro-
dowej organizacji, która rozciąga się ponad terytorialne, państwowe granice 
ustalone dotychczas w Europie”6.

4. M. A. Cichocki, op. cit., s. 15.
5. Ibidem, s. 15.
6. Ibidem, s. 16.
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Postwestfalska i postsuwerenna interpretacja UE ma jednak kilka sła-
bości. Po pierwsze, Europa Wschodnia, która dopiero po upadku ZSRR 
odzyskała suwerenność, wcale nie uważa za oczywisty koniec istnienia 
suwerennych państw narodowych. 

Pokój westfalski jest „interpretowany jako wydarzenie, które – za sprawą 
jednoznacznie religijnych przesłanej wojny trzydziestoletniej – zdecydowało 
o definitywnym zerwaniu w Europie z koncepcją chrześcijańskiego, uni-
wersalnego porządku w polityce międzynarodowej i zastąpieniu jej wizją 
porządku zsekularyzwonego suwerennych, absolutystycznych państw”7. 
Jednak Cichocki zwraca uwagę, że po pierwsze, wagę pokoju westfalskiego 
doceniono dopiero później, współcześni nie mieli świadomości jego rzeko-
mej przełomowości.

Wszelako, co ważniejsze, i to po drugie, pokój westfalski w dużej części 
Europy traktowany był jako wydarzenie o charakterze lokalnym. Nie był 
nie tylko doświadczeniem brytyjskim, ale również i polskim. Polscy pisarze 
polityczni o wojnie trzydziestoletniej pisali bella Germanica8, czyli wojna nie-
miecka, nie uważali jej więc za wydarzenie o znaczeniu paneuropejskim.

Po suwerenności
Kolejnym problemem, który podkreśla Cichocki jest utożsamienie końca 
porządku westfalskiego z końcem suwerenności państw narodowych. „Wie-
le współczesnych interpretacji opiera się na przekonaniu, iż suwerenność 
jest niemal tożsama z fenomenem jednolitego terytorialnie nowoczesnego 
państwa”9. Zdaniem autora dochodzi tu do pewnego pomieszania pojęć. 
Z oczywistego faktu, że globalizacja i integracja europejska zmieniają sens 
i zakres władzy rządów poszczególnych państw narodowych, wyciągany 
bywa wniosek, że suwerenność, a szczególnie państwo narodowe należą już 
całkowicie do przeszłości. „Wydaje się, że współczesna krytyka suwerenno-
ści często wynika z prostego nieporozumienia: utożsamiania nowożytnych 
instrumentów sprawowania władzy z samą władzą sprawczości. Zanik okre-

7. Ibidem, s. 16.
8. Ibidem, s. 96.
9. Ibidem, s. 97.
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ślonych historycznych instrumentów suwerennej władzy bierze się za zanik 
samego fenomenu suwerenności. Moim zdaniem całkiem niesłusznie”10.

Europa oświeceniowa
Kolejnym opisywanym przez Cichockiego mitem budującym europejską 
tożsamość jest wspomniana już idea oświecenia. Badacz przywołuje słowa 
Guentera Verheugena, niezwykle wpływowego w UE polityka, który w jed-
nym z wywiadów przedstawił swoje oświeceniowe credo: „Jestem za tym, 
aby każdy w Europie kultywował własną tożsamość, ale musimy też mieć 
coś wspólnego, niezależnie, czy jesteśmy chrześcijanami, Żydami, czy mu-
zułmanami lub po prostu żadnym z nich: tym czymś wspólnym jest jasne 
opowiedzenie się za wartościami oświecenia”11.

Jednak zdaniem Cichockiego ideały oświeceniowe w każdym kraju 
mają zupełnie inne znaczenie. Francuskie oświecenie miało zdecydowa-
nie antyreligijny i antykatolicki charakter. W Polsce to nie było aż takie 
oczywiste – jeden z głównych myślicieli oświecenia, Hugo Kołłątaj, był 
wszak katolickim księdzem. W wielu innych krajach Zachodu było podob-
nie. Dość wspomnieć oświecenie amerykańskie opisywane przez Alexisa 
de Tocquville’a12, dowodzące ścisłego związku między ideami religijnymi 
a racjonalnym patrzeniem na problem państwa. 

By pokazać paradoks oświecenia, Cichocki przypomina pisma oświe-
ceniowego filozofa Davida Hume’a, który zauważał, że w Paryżu uważany 
jest za myśliciela religijnego, zaś w Londynie za niebezpiecznego ateistę13. 
Konkluzja autora jest prosta: „Nie ma europejskiego oświecenia, na które 
dzisiaj tak chętnie powołują się niektórzy politycy i intelektualiści”14. Pro-
blem oświecenia powróci jeszcze niżej przy opisie konkluzji dotyczących 
europejskiego kryzysu u Marcina Króla. 

10. Ibidem, s. 117.
11. Europa muss Weltmacht werden! Rozmowa z Guenterem Verheugenem, „Internationale Politik” 

2005, nr 1, s. 42; cyt. za: M. A. Cichocki, op. cit., s. 18. 
12. A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, Znak–Fundacja Batorego, Kraków–Warszawa 1996.
13. M. A. Cichocki, op. cit., s. 20.
14. Ibidem, s. 20.
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Źródła integracji
Kryzysową sytuację Unii Europejskiej, prócz problemów z unijną mitologią, 
pogarsza również brak zgody badaczy co do historycznych wzorów integracji. 
I choć wielu zawodowych europeistów podkreśla odmienność europeistyki 
jako odrębnej dyscypliny naukowej, w europejskiej historii istnieje wiele 
odniesień, które odzwierciedlają doświadczenie wspólnotowe. Jednak, jeśli ba-
dacze nie są przekonani co do tego, czy Unia bardziej wzoruje się na modelu 
średniowiecznym, starożytnych związkach greckich poleis, czy też odwołuje 
się do popularnej w hitlerowskich Niemczech koncepcji „wielkich obszarów”, 
trudno również wyprowadzić wnioski na przyszłość. Skoro nie ma zgody co 
do tego, który z wzorców z przeszłości jest najbardziej adekwatny, trudno 
wyciągać wnioski dotyczące przyszłości i modelu docelowego. 

Lekcja związków greckich
Cichocki analizuje porozumienia greckich poleis, które utworzyły znane 
z lekcji historii Związki Delijski czy Peloponeski. Autor pokazuje, że mimo 
deklarowanej równości wszystkich członków w takich stowarzyszeniach 
państw–miast, wykształciły się dość szybko dwa typy członków: gorszych, 
nazywanych podwładnymi, które nie miały możliwości wystawienia kontyn-
gentów wojskowych, lecz w zamian opłacały swoje członkostwo, oraz lep-
szych, zwanych autonomicznymi, które stopniowo hegemonizowały związki 
zgodnie ze swoimi interesami. Mimo deklaratywnej równości wszystkich 
członków obronnego sojuszu państw Hellady, bardzo szybko pozostałe 
państwa podporządkowały sobie Ateny, które w tym związku były naj-
silniejsze. Choć Cichocki nie mówi tego wprost, częste w publicystyce 
i debacie publicznej narzekania na to, że w Unii ważniejsze od formalnych 
ciał, takich jak Komisja czy Rada, są telefoniczne ustalenia pomiędzy 
Berlinem i Paryżem, oraz narzekanie na niedosyt demokracji wewnątrz 
Unii, okazują się dobrze znane z historii starożytnej Grecji. Tam, gdzie 
istnieje naturalna nierówność (różnica zamożności, ludności, potencjału), 
prędzej czy później pojawi się hegemon. Co ciekawe – nie musi to być jedno 
państwo, lecz sojusz dwóch lub trzech. 
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Niezwykle pouczające jest też przypomnienie historii późniejszych 
związków greckich z III wieku p.n.e., czyli w okresie schyłku potęgi Hellady, 
a w ówczesnym świecie śródziemnomorskim wyrosły inne potężne ośrodki. 
Powstające wówczas związki wynikały z konieczności integracji słabych 
podmiotów politycznych. Wprowadzały one takie nowości jak ujednolicenie 
systemów miar i waluty, pogłębiając integrację gospodarczą. „Uwspólnoto-
wione były także niektóre prawa w obrębie koinon (związków – przyp. M. S.), 
dzięki czemu obywatele państw członkowskich mogli swobodnie nabywać 
ziemię na terenie całego związku, zawierać małżeństwa z osobami z innych 
poleis i uczestniczyć w ogólnych zgromadzeniach”. Dogadywanie się państw 
w koinon wynikało nie tylko ze świadomości własnej słabości u każdego 
z nich, lecz również z przekonania o końcu świata greckiego, upadku hel-
leńskiej potęgi. Jakże często można dziś usłyszeć opinię, że integracja jest 
koniecznością, ponieważ świat tak się zmienił, że Europa przestała w nim 
odgrywać istotną rolę. Jedynym sposobem, by ten kontynent wrócił do gry, 
jest utworzenie jednego 400-milionowego organizmu, który jako wspólnota 
będzie znaczącym aktorem światowej sceny.

Unia jako nowe średniowiecze
Innym historycznym przykładem, do którego odwołują się współcześni 
badacze Unii, jest średniowiecze. Choć wydawać by się mogło, że zarówno 
oświeceniowe, jak i racjonalistyczne podejście w Unii Europejskiej wyklucza 
odwołanie do średniowiecza, wielu badaczy wskazuje, że wspólnota może 
szukać inspiracji nie tylko w średniowieczu, lecz wręcz w ówczesnym ustroju 
społeczno-politycznym – feudalizmie. 

Średniowiecze usiłowało zrealizować w nowych warunkach, po wędrów-
kach ludów, odtworzenie rzymskiego porządku światowego pax Romana. 
Odbudowa chrześcijańskiego Cesarstwa rzymskiego miała utworzyć jed-
nolity ład polityczny na całym kontynencie, bez tworzenia jednego bytu 
politycznego. Porządek cesarz–papież będący gwarantem ładu, nie odbiera 
poszczególnym podmiotom suwerenności. „Jest to więc rodzaj państw bez 
stworzenia superpaństwa. W tym zawierała się szczególna cecha tamtego 
projektu, który zdaniem niektórych teoretyków w dwóch kwestiach ściśle 
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przypominał obecny projekt integracji europejskiej: po pierwsze, opierał się 
na wielostronnym wiązaniu interesów poszczególnych państw, po drugie, 
prowadził do podziału suwerenności na rzecz Unii”15.

Skąd zaś pomysł o inspiracjach feudalizmem? „Z perspektywy dyskursu 
o Unii Europejskiej i mechanizmach integracji formuła rozproszonej wła-
dzy jako skutku feudalizmu nabiera bowiem dzisiaj nowego, inspirującego 
znaczenia. Na tyle inspirującego, że jeden ze współczesnych komentatorów 
idei UE jako ponowoczesnego imperium upatrywać będzie w feudalizmie 
bezpośrednie źródło mechanizmu pomocniczości”16.

Na czym polegała ta swoistość polityki w wiekach średnich? „Wbrew 
powszechnym wyobrażeniom o średniowieczu, nowy porządek europejski, 
a ściślej – średniowieczny porządek feudalny, charakteryzował się daleko 
idącą decentralizacją i heterogenicznością. Nie był porządkiem państwowym 
w naszym terytorialnym oraz statycznym rozumieniu, za to na pewno był 
zróżnicowanym i dynamicznym porządkiem określającym zasady współdzia-
łania różnych poziomów władzy. Cechowała go daleko idąca decentralizacja 
nie tylko w sensie przestrzennym – w świecie feudalnym nie było jednego 
podmiotu suwerennej władzy, co wynikało z samej jej idei. Porządek ten 
zdecydowanie wykraczał poza uznawane granice geograficzne, polityczne czy 
etyczne. Średniowieczny system polityczny był więc tworem, wbrew później-
szym opiniom na temat tej epoki, bardzo zróżnicowanym i złożonym”17.

„Patrząc na strukturę feudalną w średniowiecznej Europie jako na model, 
należy więc wyróżnić dwa zasadnicze zjawiska (…): rozproszenie (decentra-
lizacja) oraz ograniczenie (podzielenie) form władzy. Posiadanie, a ściślej 
rzecz ujmując, „dzierżenie” ziemskie łączyło się bezpośrednio z władaniem 
(władzą) oraz jurysdykcją (wymiarem sprawiedliwości) w konkretnym domi-
nium. W praktyce oznaczało to, że nikt nie może być na ziemi właścicielem 
absolutnym, absolutnym władcą lub absolutnym sędzią. Własność, władza 
oraz sprawiedliwość były dzielone, rozkładane na wszystkich wolnych ludzi 
zgodnie z ustanowioną hierarchią feudalnych zależności. W rzeczywistości 

15. Ibidem, s. 62.
16. Ibidem, s. 72.
17. Ibidem, s. 72.
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więc idea absolutyzmu, która w Europie pojawiła się w nowożytności, leży 
na antypodach feudalnego świata”18.

„Najbardziej sugestywny i obszerny wywód na temat neośredniowiecz-
nego charakteru dzisiejszej Unii Europejskiej przedstawił jak dotąd Peter 
Koslowski. Ten teoretyk ekonomii i polityki, teolog, uznaje, jak wielu innych 
zwolenników neośredniowiecznego modelu, że nowożytna koncepcja jedności 
terytorium, państwa, narodu i prawa jest związkiem historycznym i na pew-
no niekoniecznym. (…) ‹‹Proponuję, aby na konstytucję Unii Europejskiej 
spojrzeć nie przez pryzmat europejskiego narodu, ale ponadnarodowego 
państwa związkowego stanowiącego jedno z centralnych mocarstw w daw-
nej Europie, Świętego Cesarstwa Narodu Niemieckiego, a tym samym, aby 
porzucić schemat narodowej konstytucji dominujący od czasów rewolucji 
francuskiej i przyjąć inny model tamtego związku państw z jego częściową 
suwerennością władzy centralnej rozciągającej się na poszczególne pań-
stwa–części związku››19”20. 

Innym badaczem, który dostrzega średniowieczne wzory w dzisiejszej 
Wspólnocie jest Jan Zielonka. „Zdaniem Zielonki, Unia Europejska rzeczy-
wiście upodabnia się do imperium, ale nie jest to ten rodzaj zmiany, której 
tak bardzo boją się eurosceptycy. Uważają oni, że prawdziwym, skrywanym 
często przed opinią publiczną państw członkowskich celem jest federalizacja 
Europy i przekształcenie jej w europejskie superpaństwo”21.

Zielonka uważa, że „rozszerzenie Unii w 2004 i 2007 roku było ‹‹decydu-
jącym krokiem w kierunku neośredniowiecza››, krokiem, który praktycznie 
unieważnił wszelkie alternatywne modele Unii. Było to także najbardziej 
imperialne w swym charakterze rozszerzenie Unii w całej historii integracji 
europejskiej”22. 

„W modelu westfalskim chodzi o koncentrację władzy, o hierarchię, 
suwerenność, jasno określoną tożsamość oraz ustalone i stosunkowo solidne 

18. Ibidem, s. 74.
19. P. Klosowski, Unia Europejska a koniec jedności narodu i państwa. Naród jako klub, którego członkiem 

staje się przez urodzenie, „Nowa Europa” 2007, nr 1 (5); cyt. za: M. A. Cichocki, op. cit., s. 78.
20. M. A. Cichocki, op. cit., s.78.
21. Ibidem, s. 80.
22. J. Zielonka, Europa jako imperium. Nowe spojrzenie na Unię Europejską, PISM, Warszawa 2007, s. 223; 

cyt. za: M. A. Cichocki, op. cit., s. 82.
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granice. Model neośredniowieczny natomiast polega na wzajemnym zazębia-
niu się obszarów władzy, na podzielonej strefie suwerenności, zróżnicowa-
nych układach instytucjonalnych, wielorakich tożsamościach oraz płynnych 
strefach granicznych, podlegający stałym modyfikacjom”23. 

Filozofowie bezradni wobec kryzysu
Jak wspominałem wyżej, analiza Krzysztofa Króla dotycząca Europy jest 
zdecydowanie pesymistyczna. Filozof patrzy na historię kontynentu przez 
pryzmat obecnego kryzysu i patrzy na różne tendencje i prądy, którymi żył 
ten kontynent w ciągu ostatnich dwóch stuleci. I dostrzega, że nie dość, że 
wszystkie popadają ze sobą w sprzeczności, to w dodatku albo się skompro-
mitowały, albo całkiem wyczerpały się jako źródła inspiracji. 

„Różnica między nieustającym poczuciem zagrożenia kryzysem a sy-
tuacją obecną polega na tym, że Europa zachowywała zawsze zdolność 
do autorefleksji, a zatem do samokrytyki, która miała charakter twórczy, 
więc kolejne kryzysy były przezwyciężane. Obecnie Europa zdolność tę 
zatraciła”24 – przekonuje Król.

Skąd brak umiejętności przezwyciężenia obecnych trudności? Z po-
wodu wyczerpania się intelektualnego Europy. Wynika on z następujących 
napięć intelektualnych: „między wiarą a wiedzą czy między tajemnicą zła 
a racjonalnością dobra, między nacjonalizmem a uniwersalizmem, między 
utylitaryzmem a niemożliwością zaspokojenia ludzkiego dążenia do przy-
jemności i między liberalizmem”25.

W innym miejscu opisuje je tak: „Cztery wielkie pęknięcia duchowości 
i myśli nowożytnej Europy: religia i tajemnica jako klucz do zrozumienia 
świata przeciwko uznaniu religii za przesąd; nacjonalizm i państwo narodowe 
przeciwko wartościom i praktykom uniwersalizmu, utylitaryzm, czyli dążenie 
do przyjemności przeciwko ograniczonym i roztropnym celom stawianym 
sobie przez jednostki, i wreszcie demokracja jako wspólnota i liberalizm 
jako forsowanie wolności prywatnej”26.

23. J. Zielonka, op. cit., s. 54; cyt. za: M. A. Cichocki, op. cit., s. 83.
24. M. A. Cichocki, op. cit., s. 8.
25. M. Król, op. cit., s. 188.
26. Ibidem, s. 126.
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Błąd racjonalizmu
Zdaniem Króla w XVIII wieku we Francji został stworzony racjonalistyczny 
światopogląd, który zakładał nie tylko, że człowiek jest w stanie za pomocą 
rozumu poznać i zrozumieć świat oraz ułożyć relacje społeczne. Zakładał 
on ponadto, że rozum jest dobry, że dzięki niemu ludzie mogliby stać się 
dobrzy. Problemem staje się nagle religia, która jest przeciwna rozumowi. 
Głównym wrogiem rozumu staje się więc religia i wiara. Zdaniem Króla 
to napięcie staje się następnie przedmiotem sporu przez dwieście lat. Ko-
ściół, zdaniem autora, nie potrafił znaleźć odpowiedzi na wyzwania stawiane 
przez racjonalizm, z drugiej strony zaś racjonalizm zawiódł pokładane 
w nim nadzieje. Mimo wielkiego rozwoju nauki i techniki, który każdy 
może dziś zaobserwować, zło wcale nie zniknęło, a ludzie nie przestali pro-
wadzić wojen. „Doprawdy, Europa znalazła się w dziwnym punkcie, skoro 
w projekcie preambuły do jej konstytucji chrześcijaństwo nawet nie zostało 
wspomniane. Doprawdy, intelektualna mizeria spierających się stron budzi 
przygnębienie”27 – konkluduje.

Ślepa uliczka nacjonalizmu
Również w przypadku drugiego napięcia Król odwołuje się do doświadcze-
nia historycznego. Nacjonalizm, który zrodził się jako z pozoru niewinna 
idea w okresie romantyzmu, w XX wieku doprowadził do strasznych wojen 
i konfliktów. Z drugiej strony, wciąż nie wymyślono lepszej organizacji życia 
społecznego niż państwa narodowe. Przeciwnie, ostatni kryzys zdaniem 
Króla istnienie państw narodowych jedynie wzmocnił. „Nic nie wskazuje 
na to, że w czasach kryzysu tendencja do umacniania państwa narodowego 
osłabnie. Przeciwnie, możemy się spodziewać nie tylko już obserwowane-
go wzrostu siły partii nacjonalistycznych, ale także zaskakujących secesji 
i izolacjonizmu państw, które wydawały się przykładnymi członkami Unii 
Europejskiej. Dopóki ideologia nacjonalistyczna jest pociągająca, a jest, 
i dopóki podstawową formą organizacji społeczeństw jest państwo naro-
dowe, przyszłość Europy stoi pod znakiem zapytania. Można nawet mieć 

27. Ibidem, s. 50.
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wątpliwości, czy twór oparty na tak wątpliwych podstawach jak wspólnota 
gospodarcza rzeczywiście przetrwa kryzys ekonomiczny, ale tak naprawdę 
jest to najmniejszy kłopot, z jakim mamy do czynienia. Znacznie poważ-
niejsze jest bowiem pytanie o to, czy warto, żeby ten twór z tak zszarganą 
przeszłością i tak bezmyślnie lub podle kształtowany przez ostatnie dwa 
stulecia trwał w dotychczasowej lub podobnej postaci”28. 

I choć pojawiają się nowe wizje porządku politycznego w Europie, prze-
grywają z ideą państwa opiekuńczego. Jakie to wizje? „Najbardziej charak-
terystyczna jest wizja Europy federacyjnej połączonej silnymi wewnętrz-
nymi więzami. Sympatyczna ta wizja jest jednak stara jak Europa i zawsze 
okazywała się chybiona. Jej podstawowy mankament polega na tym, że 
Europy federacyjnej nie chce żadne społeczeństwo europejskie, a to dlate-
go, że taka Europa byłaby – jeżeli nawet udałoby się ją powołać, co bardzo 
mało prawdopodobne – czymś zupełnie innym niż Europą, jaką uważamy 
lub uważaliśmy za formę naszej egzystencji”29.

Kłopot utylitaryzmu
Kolejnym problemem jest powstała w XIX wieku idea utylitaryzmu. Z jednej 
strony, teza utylitaryzmu była banalna – człowiek dąży do przyjemności, 
więc dążenie do przyjemności jest dobre. Z drugiej zaś strony, nie sposób 
zaspokoić dążenia do przyjemności wszystkich ludzi. W dodatku szybko 
filozofia stwierdziła, że istnieje hierarchia doznań, istnieją więc przyjem-
ności wyższe i niższe. Zrodziło to jednak kolejny problem: któż ma prawo 
decydować, które przyjemności są lepsze, a które gorsze. „Mamy więc 
do czynienia z dwojakim wpływem utylitaryzmu. Z jednej strony, niewąt-
pliwie istnieje i ma trwały charakter rozróżnienie na przyjemności wyższe 
i niższe. Jednak, chociaż nigdy rozróżnienie to nie było precyzyjne, obec-
nie niemożliwe jest z zasady podanie jakichkolwiek kryteriów. Z zasady, 
gdyż w wolnym społeczeństwie narzucanie takich kryteriów byłoby formą 

28. Ibidem, s. 75.
29. Ibidem, s. 10.
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zniewolenia. Liberałowie (…) stanowczo odrzucają jakiekolwiek hierarchie, 
łącznie z kanonami lektur szkolnych”30.

W polityce utylitaryzm szybko doprowadził do idei państwa opiekuń-
czego – choć państwo nie jest w stanie sprawić, żeby każdy był szczęśliwy, 
może przynajmniej starać się eliminować źródła nieszczęścia i cierpienia. 
Utylitaryzm zaś szybko zbiegł się z innym zjawiskiem – ekonomizacją ży-
cia. Tym, co umożliwia większą ilość przyjemności dla większej ilości ludzi 
jest wzrost gospodarczy. W ten sposób wzrost zyskał znaczenie moralnego 
i filozoficznego i wprowadził nas w XX-wieczny dyktat ekonomii. To ścieżka 
ślepa, zdaniem Króla, szczególnie, gdy to myślenie łączy się z racjonalizmem. 
Dlaczego? Bo ekonomia uważa się za naukę, tymczasem według Króla nią 
nie jest. Na czym polega dyktat ekonomii? „Doszło do odwrócenia inte-
lektualnego porządku rzeczy: od naprawy gospodarki ma zależeć naprawa 
życia społecznego i politycznego”31 – wyjaśnia Król. 

Jednak w obliczu kryzysu myślenie w kategoriach ekonomicznych, 
również utylitaryzmu, nie daje żadnej nadziei na odnowę Europy. „Poza, 
na razie, niekwestionowaną ideą wzrostu gospodarczego, nie ma żadnej 
myśli odważnej i wyrazistej, której nie przeciwstawiono by natychmiast 
idei przeciwnej. A ponieważ dominuje związany z kryzysem strach, więc 
najczęściej wybierane są idee doraźne, takie, które miałyby gwarantować 
chwilowe przetrwanie status quo, czyli idee żadne”32. Innymi słowy, wobec 
kryzysu kapituluje królowa nowoczesnych nauk społecznych – ekonomia. 

Demokracja kontra liberalizm
Na czym polega ostatnie napięcie? Marcin Król opisuje to tak: „Im więcej 
liberalizmu, tym mniej demokracji, zaś im więcej demokracji, tym mniej 
wolności jednostki”33. Demokracja może się świetnie rozwijać tam, gdzie 
mniejszość ma prawa polityczne. Wcale nie domaga się idei równości i wol-
ności dla wszystkich. W liberalizmie chodzi zaś właśnie o indywidualną 

30. Ibidem, s. 92.
31. Ibidem, s. 197.
32. Ibidem, s. 197.
33. Ibidem, s. 106.
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jednostkę. Liberalizm z podobnych powodów co racjonalizm boi się religii. 
„Ludzie wolni od namiętności wyrażanych w języku walczących i prozeli-
tycznych religii lub ideologii, a także wolni od przemocy władzy politycznej, 
będą żyli w pokoju”34. „Tylko wolny człowiek może być w pełni racjonalny 
i tylko w pełni racjonalny człowiek może korzystać z wolności. Innymi słowy, 
wolni są ci, którzy już są racjonalni i którzy wobec tego wiedzą, jaką wartość 
ma pokój, który zapewnia im wolność”. A to pokój jest ideą, dzięki której 
nikogo nie będzie się zmuszać do działania wbrew swej woli. Wojna w tym 
rozumieniu staje się zaprzeczeniem liberalizmu. Choć zarówno liberalizm, 
jak i demokracja są bardzo popularne i często dziś mylone, w swym filozo-
ficznym znaczeniu się wykluczają. „Gdyby filozoficzne koncepcje demokracji 
i liberalizmu starać się realizować w stopniu maksymalnym, to okazałoby 
się, że te dwa wielkie i cenne wynalazki czasów nowożytnych mogą sobie 
wzajemnie szkodzić”35.

Te cztery napięcia razem wzięte doprowadziły Europę do kryzysu, z któ-
rego nie widać dziś wyjścia. „Tak oto ucieczka od transcendencji oraz od jasno 
określonego moralnego zła umożliwiła nacjonalizm, zaś nacjonalizm pobu-
dził – na zasadzie negatywnej reakcji – radykalny liberalny indywidualizm. 
Utylitaryzm, zupełnie nieświadomie i niecelowo – doprowadził do państwa 
opiekuńczego, które nałożyło – też nieświadomie – kaganiec na demokrację. 
Przypomnijmy zatem, że wszystkie opisywane przez nas nurty umysłowe i ich 
konsekwencje praktyczne u swych początków nie miały na celu ani rozkładu 
Europy, ani zaskakującej degrengolady europejskiego myślenia. Wszystkie 
zaczynały się do pomysłów niewielkich, czasem całkiem wyrafinowanych 
i pomysłów, które potem w konflikcie z zasadniczo odmiennymi poglądami 
i wartościami lub po prostu w trakcie realizacji praktycznej okazywały się 
niespodziewanie prymitywne czy nawet prostackie i prowadziły do kolejnych 
fal intelektualnego i duchowego ubożenia Europy”36.

Trzeba przyznać, że Król widzi nikłą nadzieję na przezwyciężenie kry-
zysu. Widzi ją w jeszcze głębszej demokratyzacji i zwiększeniu politycznego 

34. Ibidem, s. 116.
35. Ibidem, s. 126.
36. Ibidem, s. 188-189.
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uczestnictwa. Ale że to idea dość często powtarzana w UE, trudno uznać ją 
za lekarstwo, które wyzwoli z tych wszystkich bolączek. Sam Marcin Król 
podaje jakieś rozwiązanie raczej z zawodowej rzetelności, raczej pokazuje, 
co mu się dziś najbardziej nie podoba, niż wierzy w to, że rzeczywiście za 
pomocą uczestnictwa uda się przezwyciężyć kłopoty Europy. 

Zakończenie: Unia autorytetów

Stwierdzenie, że Europa w ogóle, a Unia Europejska w szczególności rozwijała 
się przez kryzysy, jest dziś niemal banalne. Obserwując kolejne rewolucyjne 
kłopoty, unijni przywódcy przygotowywali rozwiązania instytucjonalne 
mające im zaradzić. 

Gotów jestem postawić tezę, że zawsze rozwiązywano kłopoty z przed-
wczoraj, wdrażając zaś w życie nowe rozwiązania, natrafiano na problemy, 
których rozwiązanie opracowywano bardzo długo, aż przestały być kluczo-
we. Traktat Lizboński miał polepszyć zarządzanie Unią złożoną z państw, 
których liczba zbliża się bardziej do trzydziestu, niż ledwie przekracza 
dziesięć. Miała usprawnić proces decyzyjny i dać obywatelom większe 
poczucie demokratycznego uczestnictwa. Traktat nie zmienił poczucia wy-
obcowania unijnych instytucji ze społeczeństw, usprawnił proces decyzyjny, 
ale jak pokazał kryzys fiskalny, nie na tyle, by UE mogła szybko reagować 
na wyzwania. Przygotowany przez polską prezydencję w UE tzw. sześciopak 
(zestaw przepisów m.in. nakładających rygory zadłużeniowe na państwa) 
czy Pakt Fiskalny są oczywiście bardzo potrzebne, lecz znacznie spóźnione. 
Pakt Fiskalny przewidujący kary dla zbyt zadłużających się państw strefy 
euro gdyby istniał dziesięć lat temu, z pewnością mógłby ograniczyć dzisiej-
szy kryzys. Jednak w chwili wejścia w życie (przewidzianego na 1 stycznia 
2013 roku) może de facto łagodzić objawy choroby – duszącego rynek za-
dłużenia publicznego – lecz nie może przywrócić zdrowia – czyli wzrostu 
i konkurencyjności gospodarki.



Polska, Europa, Kryzys. Ideowe przeszkody dla myślenia strategicznego

Mimo pesymizmu Cichockiego i Króla, praktyka unijna pokazuje, że 
co jakiś czas pojawiają się pomysły, które realizowane w rzeczywistości, po 
pewnym czasie stanowią – może nie panaceum – ale jednak rozwiązanie 
konkretnych bolączek. Część Europy boryka się obecnie z kryzysem ban-
kowym – część banków posiada zdecydowanie zbyt dużo złych długów, co 
grozi całemu sektorowi finansowemu utratą płynności i dopływu pieniędzy 
do gospodarki, co zaś zmusza rządy do interwencji. Jednak pomoc państwa 
prowadzi do zwiększenia zadłużenia publicznego, co zamiast stymulować, 
istotnie szkodzi i gospodarce, i sektorowi bankowemu (groźba niewypłacal-
ności rządów). Stąd realizowany obecnie na poziomie politycznym pomysł 
Unii Bankowej. Warto tu zauważyć, że pomysł ten, gdy się zrodził około 
roku 2010-2011 w kręgu unijnego think-tanku, Breugel uważany był za 
intelektualną ciekawostkę. Dziś jednak nikt poważnie myślący o kryzysie 
nie ignoruje tego rozwiązania. 

Pokazuje to, że mimo braku wielkich idei, o których pisze Krzysztof 
Król, co jakiś czas pojawiają się w różnych kręgach pomysły, które po pew-
nym czasie wszystkim wydają się oczywiste. 

Rozmaite grona mędrców i autorytetów regularnie przedstawiają plany 
rozwoju Unii i zmian na kontynencie, z których najczęściej nic nie wynika. 
Niemniej co jakiś czas wracają do pomysłów przezwyciężenia deficytu de-
mokracji poprzez sposób wyłaniania unijnego przywództwa. Jestem prze-
konany, ze to co dziś wydaje się oryginalną ciekawostką, za kilka lat będzie 
dla wszystkich oczywistością. Kryzys pokazał, że Unia musi być sprawniej 
zarządzana. Jednak obywatele nie zaakceptują sprawniejszej administracji, 
jeśli nie będzie ona bardziej zakorzeniona w woli europejskich narodów 
lub europejskiego suwerena – obywateli UE. 

Bez przezwyciężenia takich problemów Unia nie będzie mogła zdobyć 
się na myślenie w kategoriach strategicznych. 
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