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Od Redakcji

Oddajemy do rąk krytycznego czytelnika trzeci tom Biblioteki Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju pt.: Polonia quo vadis?
Polsko, dokąd idziesz?
Polsko, przed kim idziesz?
Polsko, za kim idziesz?
Znakomite grono autorów tego tomu podejmuje pytania w duchu wielkiej
debaty, która z pewnością będzie się cieszyła żywym zainteresowaniem
szerokiego kręgu polskiej opinii publicznej (vide wkładki do „Tygodnika
Powszechnego”).
W ten sposób tom Polonia quo vadis? stanie się elementem nie tylko świata
nauki, polityki rządu i samorządu, lecz także przyszłościowego myślenia
polskiego społeczeństwa.
W tym świecie pytania typu:
Mundus quo vadis?
Europa quo vadis?
Polonia quo vadis?
Małopolska quo vadis?
znajdują miejsce prominentne jako próby zmierzenia się z enigmą XXI
wieku.
Trzeci tom Polonia quo vadis? obejmuje nie tylko opracowania na wysokim
poziomie wiedzy konwencjonalnej, lecz także opracowania, które szukają
nowych dróg myślenia o przyszłości Polski.
Wśród wielu pasjonujących pytań są w tej dziedzinie pytania związane
z hipotezami skoku cywilizacyjnego Polski w latach 2010-2030, które
znajdują ciekawe interpretacje na kartach tego tomu.
Oczywiście, w omawianym tomie czytelnicy znajdą znacznie szerszy zespół pytań, które zasługują na wnikliwą uwagę.
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Konferencje Krakowskie z lat 2008-2009-2010 oraz trzy tomy postkonferencyjne są pięknym dokumentem rosnącej roli Krakowa jako ośrodka
polskiej i europejskiej myśli strategicznej.
Powstaje bardzo cenna tradycja konferencji i publikacji krakowskich podejmujących problematykę – Mundus quo vadis? Europa quo vadis? Polonia
quo vadis? Małopolska quo vadis?
Tradycja ta znajdzie rozwinięcie w Czwartej Konferencji Krakowskiej
i w czwartym tomie postkonferencyjnym (2011) – pt.: Unia Europejska
– Dylematy XXI wieku.
***

Przekazując tom trzeci do rąk rosnącego kręgu czytelników, wyrażamy
wyrazy serdecznego podziękowania dla wszystkich osób i instytucji, które
tworzyły proces organizacji Trzeciej Konferencji Krakowskiej oraz tomu
pokonferencyjnego, w szczególności dziękujemy autorom artykułów zamieszczonych w tomie za ich twórczy trud. Tom trzeci otwiera drogę do
tomu czwartego Unia Europejska – Dylematy XXI wieku, który ukaże się
w 2011 roku.

Antoni Kukliński
Krzysztof Pawłowski
Jacek Woźniak
Kraków, wrzesień 2010

Słowa
wstępne

Marek Nawara
Marszałek Województwa Małopolskiego

Wielce Szanowni Państwo,

„Człowiek szczęśliwy jest zbyt zadowolony z teraźniejszości, by oddawać
się zanadto rozmyślaniom o przyszłości”. Z tej myśli Alberta Einsteina
można wywieść wniosek, że skoro w Małopolsce od wielu lat przykładamy
tak dużą wagę do prowadzenia strategicznych debat i planowania rozwoju, nie jesteśmy ludźmi szczęśliwymi. To nieprawda. Żywimy głębokie
przekonanie, że w dyskursie publicznym musi znaleźć się miejsce na zadawanie najważniejszych pytań o naszą przyszłość. Chcemy formułować
na nie właściwe odpowiedzi i stawiać poprawne diagnozy. Jest to również
rola samorządu województwa, który w swojej aktywności nie powinien
ograniczać się do administrowania regionem. Jako kraj musimy nadrobić wieloletnie cywilizacyjne zaległości. Mamy poczucie dystansu, jaki
dzieli nas od krajów starej Unii, lecz jednocześnie zdajemy sobie sprawę,
jak szybko go zmniejszamy. I mimo wszystko możemy chyba uważać się
za szczęśliwych ludzi. W jednym trzeba się jednak z wybitnym fizykiem
zgodzić – powinniśmy tym bardziej myśleć o przyszłości, im krytyczniej
patrzymy na teraźniejszość i im bardziej chcemy ją zmienić.
Przekonanie o potrzebie strategicznej debaty przyświecało nam, gdy
przed trzema laty podejmowaliśmy decyzję o organizacji I Konferencji
Krakowskiej. Jej sukces utwierdził nas w przekonaniu, że warto ten projekt kontynuować. Bo bezsprzecznie królewsko-stołeczny Kraków jest
najwłaściwszym miejscem, by zebrać wybitnych polskich intelektualistów
podczas dyskusji o najważniejszych dla kraju sprawach. Tegoroczny temat krakowskiego spotkania – Polonia quo vadis? – pozwolił na refleksję
na bardzo wielu płaszczyznach. Oddaję w Państwa ręce niniejszą publikację, która stanowi plon konferencji, z przekonaniem, że ten zamysł się
powiódł.
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III Konferencja Krakowska odbyła się w wyjątkowym roku tak dla Unii
Europejskiej, jak i Małopolski. Dokument Europa 2020 wytyczył kierunki rozwoju Wspólnoty w najbliższej dekadzie. Natomiast w Małopolsce
przeprowadziliśmy wielką debatę regionalną, która pozwoliła na aktualizację naszej strategii do 2020 roku. Ważną częścią tej debaty była III
Konferencja Krakowska. W swoich planach rozwoju Unia Europejska kładzie ogromny nacisk na rozwój wiedzy i innowacji, jako motorów rozwoju
i niezbędnych wyznaczników konkurencyjności w globalnej skali. Bardzo
podobnie myślimy o naszym regionie.
Kiedy kilka lat temu zaczynałem mówić o Małopolsce jako Europejskim Regionie Wiedzy, takim jak Bawaria czy Katalonia, wielu uważało to
za pobożne życzenia. Teraz, z perspektywy ostatnich czterech lat widać,
że ten ambitny plan jest realny. Z naszego regionalnego programu przeznaczyliśmy przeszło 360 milionów złotych na wsparcie szkół wyższych.
Równolegle tworzymy Małopolską Sieć Szerokopasmową, która zapewni niemal każdemu mieszkańcowi regionu dostęp do Internetu o wysokiej prędkości. Fundujemy pokaźne stypendia dla najlepszych młodych
naukowców. Słowem, robimy wszystko, by zbudować w Małopolsce Europejski Region Wiedzy zdolny do konkurencji z najlepszymi. I już są
tego efekty – warto na przykład zwrócić uwagę, że to właśnie w Krakowie
kształci się najwięcej inżynierów w Europie.
Mamy przy tym świadomość, że Małopolska jest regionem szczególnym. We wszelkich naszych działaniach pamiętamy, że jesteśmy depozytariuszem najcenniejszych skarbów polskiej kultury. Na samej liście
UNESCO jest dziewięć małopolskich zabytków. W niemal każdej miejscowości regionu odnaleźć można niezwykle wartościowe pamiątki przeszłości. Troska o zachowanie tego wielkiego dziedzictwa jest zobowiązaniem wobec przyszłych pokoleń. Myśląc o przyszłości nie chcemy zagubić
tej małopolskiej tożsamości.
Bardzo serdecznie zachęcam Państwa do uważnej lektury niniejszej publikacji. Dziękuję wszystkim, którzy przyjęli nasze zaproszenie i dzielili
się swoją wiedzą podczas III Konferencji Krakowskiej. Jestem przekonany,
że taka refleksja jest bardzo potrzebna, by z sukcesem zakończyć procesy
modernizacji tak na krajowym, jak i regionalnym poziomie.

Elżbieta Bieńkowska
Minister Rozwoju Regionalnego

Strategiczny rozwój Polski 2010-2030

Jest mi niezmiernie miło, że po raz trzeci otrzymałam zaproszenie na
konferencję Polonia quo vadis?. Mam nadzieję, że w przyszłym roku również będę mogła przyjechać, by dyskutować na temat rozwoju Polski
w najbliższych latach.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego aktywnie angażuje się w kształtowanie przyszłości naszego kraju. Od ponad dwóch lat strategiczne zarządzanie rozwojem stało się dla nas zadaniem priorytetowym. Wypracowaliśmy system dokumentów programowych, nowelizując w tym zakresie Ustawę z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju oraz przygotowując Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski
– przyjęte w ubiegłym roku przez Radę Ministrów. Realizując je, rząd
prowadzi równocześnie prace nad długookresową Strategią Rozwoju Kraju
do 2030 roku oraz nad aktualizacją średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju do 2020 roku, które są koordynowane przez resort rozwoju regionalnego.
Finalizujemy ponadto Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do
roku 2030, a także Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego: Regiony, Miasta,
Obszary Wiejskie – która została przyjęta przez rząd w lipcu 2010 roku.

Nowoczesna wizja rozwojowa warunkiem
koniecznym skoku cywilizacyjnego Polski
Uważam, że przyjęcie nowoczesnej, śmiałej wizji rozwojowej i jej konsekwentna realizacja to niezbędny warunek skoku cywilizacyjnego Polski.
Konieczne jest zatem wypracowanie nowej koncepcji rozwojowej, która
pozwoli na aktywne podejście do wyzwań i uniknięcie dryfu rozwojowego. Polska musi w szczególności stawić czoła wyzwaniom środowiskowym
i energetycznym oraz wzmocnić konkurencyjność swej gospodarki, aby
sprostać procesom globalizacji, a także poprawić spójność społeczną.
Kluczową kwestią decydującą o rozwoju gospodarki i społeczeństwa staje
się tworzenie i rozwój Polski cyfrowej. Ciągle ważne jest wykorzystanie
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potencjałów i wzmacnianie spójności terytorialnej kraju. Wszystkie te
działania mają wspólny długookresowy cel: poprawę poziomu i jakości
życia mieszkańców Polski.
W perspektywie roku 2030 Polska musi dokonać fundamentalnego wysiłku modernizacyjnego, odpowiadającego długookresowym wyzwaniom
dla zapewnienia trwałego rozwoju, dobrobytu i bezpieczeństwa Polski.
Kluczowe znaczenie dla potencjału rozwojowego gospodarki polskiej
i kształtowania podstawowych parametrów makroekonomicznych będzie
mieć przeorientowanie priorytetów polityki gospodarczej. Polegać ma ono
na optymalnym wykorzystaniu wewnętrznego potencjału kraju w połączeniu z efektywną absorpcją środków unĳnych. Jednocześnie potrzebne jest
zasilanie kapitałowe poprzez bezpośrednie inwestycje zagraniczne oraz
sterowanie ich napływem w kierunku nowoczesnych sektorów gospodarki.
Według mnie, w pożądanej wizji rozwojowej dla Polski konieczne jest
skoncentrowanie się na następujących kluczowych płaszczyznach i związanych z nimi interesach rozwojowych, które będą określały zaawansowanie rozwoju, dobrobyt i bezpieczeństwo kraju.
Po pierwsze, konieczne jest zapewnienie stabilnego i wysokiego wzrostu
gospodarczego, zapewniającego PKB per capita na średnim poziomie UE.
Kluczowe znaczenie powinny mieć sektory i struktury gospodarki rynkowej o silnej pozycji konkurencyjnej, nowoczesna infrastruktura, w tym
systemy informatyczne i sieci teleinformatyczne, sektor B&R, osiągnięcie
i ciągłość zrównoważonego rozwoju, w tym ochrona zasobów środowiska
naturalnego, a także nowoczesne rynkowe i proekologiczne rolnictwo.
Po drugie, niezbędne jest kształtowanie konkurencyjności gospodarki, w której gospodarka oparta na wiedzy, rozwój kapitału intelektualnego, nowoczesna infrastruktura będą wiodącymi atutami. Na szczególne
podkreślenie zasługuje zapewnienie wysokiej jakości kapitału ludzkiego,
w tym: aktywności zawodowej społeczeństwa, elastyczności rynku pracy,
ukształtowanego na wysokim poziomie, dostępnego i efektywnego systemu nauki i szkolnictwa, z uwzględnieniem nauki przez całe życie.
Po trzecie, istotna jest spójność społeczno-gospodarcza i terytorialna,
łącznie z pożądanym kształtem i rozwojem ładu przestrzennego.
Po czwarte, niebagatelne znaczenie ma rozwój społeczny, rozumiany
jako tworzenie szans rozwoju jednostki, mądra i efektywna integracja społeczna oraz aktywna rola kapitału społecznego.
Po piąte wreszcie, rozwój będzie zapewniony dzięki przekształceniom
instytucjonalnym, gwarantującym sprawne państwo i wyższą jakość działania instytucji publicznych. Strategiczne znaczenie mają zatem ustabili-
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zowane, doświadczone i efektywne struktury władzy państwowej wszystkich szczebli, zapewniające funkcjonowanie sprawnego państwa, w tym
mechanizmy samorządności. Uważam, że dzięki dotychczas realizowanej
polityce spójności, polska administracja zmieniła się na wszystkich poziomach – od poziomu lokalnego, aż po rządowy. Jestem przekonana, że taki
sprawnie funkcjonujący system zarządzania rozwojem Polski będzie podstawą przyjętych celów rozwojowych.

Członkostwo Polski w UE jako element
wspomagający i nadający dynamikę realizacji
celów rozwojowych
Nie należy zapominać, że integracja Polski z Unią Europejską w wysokim stopniu determinować będzie dalsze tempo rozwoju kraju. Dostęp
do unĳnych środków strukturalnych, w ramach polityki spójności, jest
istotnym źródłem finansowania procesów rozwojowych kraju. Polska jest
obecnie największym beneficjentem polityki spójności. W latach 2007-2013 mamy do dyspozycji ponad 67 mld euro, stąd też czynimy starania, aby pozycja tej polityki ugruntowała się, a nawet wzrosła. O poprawę
wizerunku polityki spójności i wzmocnienie jej roli w rozwoju gospodarczym Unii Europejskiej zabiegamy już teraz, ale szczególnie intensywnie
będziemy to czynić podczas naszej Prezydencji, w II połowie 2011 roku.
Jednak już od kilku lat bierzemy aktywny udział w debacie nad wizją
polityki spójności w kolejnej perspektywie finansowej, tj. w latach 2014-2020. Nasze stanowisko pozostaje w tej kwestii niezmienne – opowiadamy się za silną, nowoczesną i uproszczoną polityką spójności, polityką dla
wszystkich europejskich regionów, ze szczególnym wsparciem regionów
najuboższych, a także polityką przyczyniającą się do realizacji głównych
wyzwań rozwojowych Unii Europejskiej, zgodnie z kształtowaną obecnie
strategią Europa 2020.
Z przeprowadzonych analiz i ewaluacji jasno wynika, że Polska może
pochwalić się długą listą pozytywnych i wymiernych efektów wdrażania
polityki spójności. Dzięki zaangażowaniu znacznych środków publicznych w realizację projektów prorozwojowych w perspektywie wieloletniej,
znacznie łagodniej odczuliśmy skutki kryzysu gospodarczego i finansowego. Połowę wzrostu gospodarczego w 2009 roku zawdzięczamy unĳnym środkom strukturalnym – 0,8 punkta procentowego z 1,7% wzrostu
PKB. Pozytywny efekt jest widoczny w tworzeniu nowych miejsc pracy,
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poprawie jakości siły roboczej i jej lepszej adaptacji do zmieniających się
warunków na rynku pracy. Wyraźnie widoczne jest przyspieszenie prac
modernizacyjnych i rozbudowy infrastruktury transportowej. Dzięki unĳnym funduszom polska gospodarka stała się bardziej innowacyjna i konkurencyjna.
W nawiązaniu do analizowanych tematów, wszyscy musimy się jednak
zastanowić nad kilkoma zagadnieniami:
• Co może być siłą napędową gospodarki kraju w perspektywie następnych 20-30 lat?
• Jakie skutki wywoła wzrost presji sił rynkowych potęgowanych procesami globalizacyjnymi?
• Czy zmieni się skala zaburzeń i kryzysów w gospodarce i finansach
światowych oraz ich wpływ na Polskę?
Podsumowując, uważam, że przedstawione informacje i refleksje dają
przesłankę dla pozytywnej odpowiedzi na pytanie o możliwość dokonania
skoku cywilizacyjnego Polski w perspektywie dwudziestu lat. Potwierdzają one, iż przedmiot naszej debaty jest wielowątkowo obecny w prowadzonych pracach rządowych. Realność przyjmowanych zamierzeń w wysokim
stopniu będzie zależna od trwałej konsekwencji we wdrażaniu podejmowanych strategii i wynikających z nich programów i reform w kluczowych
sferach życia społeczno-gospodarczego. Jeszcze raz chciałabym podkreślić, że dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego są dwie ważne kwestie:
efektywne wykorzystywanie funduszy europejskich oraz strategiczny
i długookresowy rozwój Polski.

Roman Ciepiela
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Strategia rozwoju kluczem do
zarządzania województwem

Konferencja Krakowska na stałe wpisała się w rozwój regionalnej myśli
strategicznej. Świadczy o tym lista znakomitych intelektualistów i ekspertów, która w tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, uświetniła
to wydarzenie swoją obecnością. Tegoroczna trzecia odsłona Konferencji
Krakowskiej, formułując pytanie Polonia quo vadis?, postawiła sobie za cel
odpowiedź o wizję rozwoju Polski oraz o system priorytetów, które stają
się podstawą decyzji strategicznych, określających kierunki rozwoju.
Otoczenie światowe, europejskie i krajowe programowania rozwoju regionalnego w Polsce w kontekście światowego kryzysu nie jest sprzyjające.
Jednak okres kryzysu, który dotknął cały współczesny świat to najlepszy
czas na to, aby uświadomić sobie, że w procesie kształtowania długookresowych projektów analizujących przeszłość i przyszłość nie powinniśmy
ulegać presji intelektualnego i pragmatycznego klimatu dnia dzisiejszego.
Jest to teza tym bardziej istotna, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że dobiegają końca prace nad Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego, a także
nad Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020.
Warto zrobić, co w naszej mocy, aby każdy z tych dokumentów dążył do
realizacji strategii modernizacyjnej – czyli wprowadzał zmiany strukturalne polskiej gospodarki w kierunku zwiększenia innowacyjności, udziału nowoczesnych technologii, zbudowania wysokiego poziomu zasobów
ludzkich i silnego zaplecza naukowo-badawczego. Należy także wspierać
rozwój ośrodków myśli strategicznej – zarówno powiązanych ze środowiskiem akademickim, jak i pozarządowym. Aby nowa generacja strategii
regionalnych stała się istotnym elementem zarządzania województwem
w Polsce, niezbędne są zmiany w otoczeniu europejskim i krajowym oraz
pozytywne rozwiązanie szeregu zarejestrowanych w tym tekście dylematów programowania rozwoju regionalnego w Polsce. Szczególne znaczenie
ma wprowadzenie wysokiej jakości systemu monitorowania i ewaluowania
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strategii oraz określenie przełożeń na inne operacyjne dokumenty w województwie.
Polska poradziła sobie w trudnym czasie kryzysu i przeciwstawiła się
trudnościom, którym wiele innych krajów Unii Europejskiej nie podołało.
Tym bardziej jednak musimy znaleźć siłę i motywację do kreowania naszej przyszłości w sposób ambitny, wizjonerski i przewidujący. Przed Polską stoją wielkie wyzwania, wśród głównych z nich, zawartych w Krajowej
Strategii Rozwoju Regionalnego znajdują się m.in.: poprawa jakości kapitału
ludzkiego mierzona wzrostem poziomu wykształcenia, liczby specjalistów
oraz wzrost wskaźnika zatrudnienia we wszystkich województwach; wzrost
potencjału do tworzenia innowacji wykorzystywanych przez gospodarkę
Polski w kilku najważniejszych ośrodkach naukowo-badawczych oraz obniżenie energochłonności gospodarki w Polsce, a także wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w bilansie energii finalnej do 15%.
Z pewnością jednym z czynników, który może mieć dobroczynny wpływ
na podołanie tym wyzwaniom jest budowa silnych kanałów komunikacji
i współpracy na poziomie regiony–państwo oraz wymiana myśli międzyregionalnej. W każdym regionie świadomość wspólnoty nie rodzi się wyłącznie w polu myśli obywatelskiej. Ta świadomość rodzi się we wspólnocie interesów dokumentowanej przepływami międzyregionalnymi, które
odkrywają świat współzależności losów rozwoju gospodarki, społeczeństwa i nauki, łączący polskie regiony w jedną całość.
Biorąc pod uwagę wzrastającą rolę województw, jako głównych ośrodków decyzyjnych i koordynacyjnych na poziomie regionalnym, mających
za zadanie wzmacnianie wymiaru strategicznego polityki regionalnej, poprawę jakości planowania i zarządzania strategicznego oraz zwiększenie
efektywności mechanizmów wykonawczych, efektywne mechanizmy zarządzania regionem stają się kluczowe.
Decentralizując zadania na rzecz samorządu terytorialnego, stworzyć
trzeba jasną formułę zadaniowo-kompetencyjną samorządu wojewódzkiego. Co prawda profil zadaniowy województwa już się kształtuje, obejmując inicjowanie rozwoju gospodarczego regionu i prowadzenie regionalnej
polityki przestrzennej, ale wymaga w tym zakresie wyraźnego wzmocnienia i to zarówno co do konkretnych zadań z tego zakresu, jak przede
wszystkim materialnych i prawnych środków ich realizacji. Co do zwiększenia zakresu zadań samorządu wojewódzkiego, ich rozbudowa winna
iść w kierunku wskazywania zadań z zakresu nauki i innowacji oraz konkurencyjności, tak aby polskie województwa odpowiadały na wyzwania
współczesności, tak jak to czynią regiony w innych krajach.
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Aktywne zaangażowanie wszystkich szczebli administracji publicznej
oraz partnerów społeczno-gospodarczych, organizacji pozarządowych
itp. będzie znacząco wpływać na realizację zasady partnerstwa w ramach
wdrażanej polityki rozwoju, czyli bardziej partycypacyjnego sposobu
jej uprawiania. Rozwĳanie i ugruntowanie standardów dialogu społeczno- obywatelskiego, także w ramach prowadzonej polityki rozwoju w Polsce, pozostaje wciąż ważnym wyzwaniem.
Nikt nie wie, jak Małopolska będzie się rozwĳała za dziesięć i dwadzieścia lat, ale możemy i powinniśmy mieć na to wpływ. Przyjęcie śmiałej
i strategicznej wizji rozwoju naszego województwa jest główną determinantą budowy wizji Małopolski silnej i podążającej w kierunku, który my,
jej mieszkańcy, obraliśmy.

Marek Sowa
Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

Skok cywilizacyjny
realną szansą?

Skok cywilizacyjny, jak podkreślali uczestnicy III Konferencji Krakowskiej, nie może być utożsamiany ze wzrostem PKB, ale jest zmianą, która ma charakter przełomowy, trwały oraz dotyka wiele wymiarów życia
społecznego. Pytanie o to, czy Polska jest zdolna uczynić w najbliższej
dekadzie skok cywilizacyjny, oraz jakie działania muszą zostać podjęte,
aby tak się stało, było jednym z najczęściej zadawanych pytań podczas
tegorocznej Konferencji Krakowskiej.
Polska stoi obecnie przed wielkim wyzwaniem dokonania skoku cywilizacyjnego, który pozwoli jej stać się nowoczesnym państwem zarówno
pod względem politycznym, społecznym i gospodarczym, jednocześnie
jednak nie powodując wyzbycia się naszej tożsamości i podmiotowości.
Dynamika zjawisk gospodarczych nie ma precedensu w historii, krajom
naszego regionu w ciągu minionych kilkunastu lat udało się odrobić wiele
lat, a nawet wieków zacofania. Jednak obecne uwarunkowania i otoczenie
gospodarcze powoduje, że Polska ma znacznie mniej czasu na wykorzystanie nadarzających się szans rozwoju kraju, niż miały kraje Europy Zachodniej.
Dla Polski wejście w struktury Unii Europejskiej jest najpotężniejszym
impulsem modernizacyjnym. Jest to proces, który przyczynia się do naszego rozwoju w dwojaki sposób: po pierwsze korzystamy z ogromnej pomocy finansowej, która wspiera nasze wysiłki modernizacyjne, a po drugie postawiona poprzeczka została podniesiona bardzo wysoko, co jest
dla nas dużym impulsem motywacyjnym i wyzwaniem, któremu obecnie
z pewnością udaje nam się sprostać.
Rozwój gospodarki, a zwłaszcza wolna i uczciwa konkurencja, która
zmusza do innowacyjności i rozwoju, dopingowana przez takie unormowania administracyjne, które wspierają prywatną inicjatywę, a nie hamują, z pewnością jest jednym z najbardziej istotnych czynników modernizacyjnych. Drugim, wewnątrzkrajowym, impulsem modernizacyjnym jest
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boom edukacyjny. Poziom kapitału ludzkiego w ciągu ostatnich dwóch
dekad podniósł się radykalnie, coraz więcej polskiej młodzieży ma wyższe
wykształcenie, a polskie uczelnie coraz chętniej zabiegają o współpracę
z biznesem. Niewątpliwie polskie społeczeństwo – pod względem wykształcenia – wkroczyło także na ścieżkę szybkiej modernizacji.
Jako polityk zdaję sobie także sprawę z tego, jak ważny jest, jak to sformułował prof. Edmund Wnuk-Lipiński: „pro-modernizacyjny układ sił
politycznych w kraju, dla którego priorytetem będzie miejsce Polski w Europie i świecie, bo dziś od tego zależy pomyślność naszych obywateli”.
Polski system polityczny powinien cechować się większymi zdolnościami
do samodzielnego kształtowania strategii i polityki rozwoju kraju, dotyczy
to zarówno możliwości podejmowania odpowiednich działań w Polsce,
jak również na arenie europejskiej. Budowa silnego społeczeństwa obywatelskiego, opartego na dużym kapitale zaufania społecznego – to także zadanie, na które duży wpływ mają rządzący, i bez realizacji którego nasze
zdolności rozwojowe z pewnością będą ograniczone.
Jako Małopolanin zadaję sobie także pytanie, jakie działania należy
podjąć, aby wzmocnić skok cywilizacyjny Małopolski w latach 2010-2030.
Na wiele z tych wątpliwości i pytań odpowiada przygotowywana właśnie
Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020. Kluczowe
dla Małopolski kwestie to m.in.:
• wzmocnienie potencjału Krakowa jako europejskiej metropolii,
• wykorzystanie potencjału społecznego i gospodarczego subregionów
poprzez poszerzenie i pogłębienie spójności (integracji) wewnętrznej,
• pogłębienie integracji z konurbacją katowicką i Bielskiem-Białą,
• zahamowanie procesów rozpraszania i rozlewania się zabudowy na
tereny zielone w imię ładu przestrzennego, obniżenia kosztów infrastrukturalnych i zasad zrównoważonego rozwoju.
Bardzo dynamiczne środowisko ekonomiczne niesie ze sobą coraz to
nowe ryzyka, na które musimy reagować znacznie szybciej niż w przeszłości, na wiele z nich z wieloletnim wyprzedzeniem (demografia, wyzwania
klimatyczne, energetyczne bariery rozwoju). Raport rządu Polska 2030
wymienia wiele takich ryzyk i pokazuje, że skuteczne działanie rzeczywiście wymaga podjęcia właściwych decyzji strategicznych ze znacznym
wyprzedzeniem, w oderwaniu od bieżącego cyklu politycznego. Potrzebna jest mądra polityka prorodzinna, aby rosła liczebność młodego pokolenia, oraz trzeba zapewnić wyższe stopy zastąpienia pokoleniu seniorów,
ale bez naruszania stabilności finansów publicznych. Nie może być tak,
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że krótkookresowe cele polityczne lub osobiste przeważają nad długookresowym interesem Polski.

Część I

Enigma XXI wieku.
Polska – Europa – Świat

prof. dr hab. Antoni Kukliński
emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu

Polonia quo vadis? Problematyka
Trzeciej Konferencji Krakowskiej.
Artykuł Dyskusyjny
Motto –

Si quis prudens esse cupit,
suus animus tribus temporibus dispensetur:
Praesentia ordinet, futura praevideat, praeteria recordetur.
Ktokolwiek chce uchodzić za rozważnego,
niech oddali się od spraw przelotnych:
niech pamiętając o przeszłości, porządkuje.

Konferencje Krakowskie stały się ważnym ogniwem procesu kształtowania polskiej myśli strategicznej. Dwa tomy postkonferencyjne obejmują kilkadziesiąt cennych tekstów, w tym kilkanaście tekstów, w których
można znaleźć charyzmatyczny klimat wybitnej myśli naukowej i pragmatycznej.
Tak więc Trzecia Konferencja Krakowska nie będzie dziełem rozwijającym się na surowym korzeniu in crudo radice. Trzecia Konferencja
Krakowska powinna silnie nawiązać do tradycji i dorobku konferencji
pierwszej i drugiej. Chodzi oczywiście o nawiązania w duchu myśli krytycznej, widzącej jasno siłę i słabość intelektualną i pragmatyczną dwóch
konferencji „założycielskich”. Holistyczny ogląd dorobku dwóch konferencji krakowskich powinien wyzwolić procesy kumulacyjne i mnożnikowe
tak rzadko wykorzystywane w nauce polskiej. Warto z tego punktu widzenia spojrzeć na mój artykuł dyskusyjny Trzy Konferencje Krakowskie
(tom drugi)1.
Trzeba spojrzeć na dwie konferencje „założycielskie” jako konferencje
startowe, take off conferences. Konferencja trzecia będzie konferencją wielkiego pchnięcia – big push conference.
1. A. Kukliński, Trzy Konferencje Krakowskie 2008-2009-2010. Doświadczenia i perspektywy, w: A. Kukliński, K. Pawłowski, J. Woźniak (red.), Polska wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku, Kraków 2009,
Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, tom drugi. W moim przekonaniu
szczególnie ważny jest aneks drugi i trzeci do artykułu (s. 258 i 259), O filozofii Trzech Konferencji
Krakowskich. 13 pytań problemowych.
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Jak można zdefiniować big push Trzeciej Konferencji Krakowskiej?
Trzecia konferencja powinna być nie tylko spotkaniem inspirującego
forum dyskusji naukowej i pragmatycznej. Konferencja ta powinna być
ogniwem dynamicznego procesu kształtowania programu badań w skali
krajowej, a w dalszych latach również skali europejskiej. W tym artykule przedstawiam wstępną propozycję czterech paneli trzeciej konferencji.
Chciałbym jednak, abyśmy widzieli dwie funkcje panelu:
• funkcję forum dyskusyjnego,
• funkcję kształtowania programu badań.
W ten sposób problematyka paneli otwiera nowe horyzonty obejmujące
nie tylko prezentację, lecz także i tworzenie nowego pola badań2.
Ten element tworzenia nowego pola badań staje się ważną misją Trzeciej Konferencji Krakowskiej. Możemy powiedzieć, że jest to pole badań
odpowiadających na holistyczne pytania3:
• Mundus quo vadis?
• Europa quo vadis?
• Polonia quo vadis?
W interpretacji tych holistycznych pytań świat wiedzy spotyka się ze
światem wyobraźni4, świat przeszłości spotyka się ze światem przyszłości5, świat systemów materialnych spotyka się ze światem wartości duchowych6.
W kontekście tak naszkicowanej panoramy substancjalnej i metodologicznej podejmuję próbę naszkicowania problematyki Trzeciej Konferencji Krakowskiej – Polonia quo vadis?
2. Warto wykorzystać doświadczenia kształtowania nowego pola badań nad przyszłością regionów,
por. A. Kukliński, Program Przyszłości Regionów, Studium Osiągalności, w: P. Jakubowska, A. Kukliński, P. Żuber, Problematyka przyszłości regionów. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, MRR 2008;
por. również R. Galar, Regiony dla przyszłych pokoleń, w: Polska wobec wyzwań..., op. cit.
3. A. Kukliński, K. Pawłowski (eds), The Atlantic Community. The Titanic of the XXI century? Nowy Sącz
2010; tom w przygotowaniu.
4. Por. Albert Einstein, Imagination is more important than knowledge.
5. Por. następującą obserwację J. M. Rousseau: „Debata nad przyszłością europejskich regionów wymaga rozważenia wyzwań, przed którymi stoimy obecnie. Mniejsze znaczenie ma w tym kontekście
natomiast omawianie przeszłości, ponieważ przeszłość nigdy nie może w pełni wyjaśnić ani chwili
teraźniejszej, ani przyszłego pejzażu społeczno-ekonomicznego, którego kształty wyłaniają się w teraźniejszości. Paradoksalnie więc to raczej przyszłość może bardziej przysłużyć się teraźniejszości,
gdy w jej kontekście będziemy postrzegać obecne status quo i podejmować działania na rzecz regionów. Analizując możliwe scenariusze przyszłości, możemy bowiem rozpoznawać nowe ścieżki
rozwojowe regionów, wspierać władze regionalne w efektywnym modelowaniu struktur gospodarczych i wspomagać wytwarzanie mechanizmów zwiększających odporność regionów na wstrząsy
społeczno-ekonomiczne”. J. M. Rousseau, Europejskie regiony w kontekście globalnej bitwy o przyszłość,
w: P. Jakubowska, A. Kukliński, P. Żuber, op. cit.
6. Por. A. Wierzbicki, Clash of Civilizations or Ignorance of Deeper Values of the Other, in: A. Kukliński,
K. Pawłowski (eds), The Atlantic Community, op. cit.
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Quo vadis? Tytuł konferencji
i jego interpretacja
Henryk Sienkiewicz wpisał pytanie Quo vadis? w wielkie nurty polskiej
i światowej kultury. Do tej wspaniałej tradycji odwołuje się pytanie Polonia quo vadis? uzupełnione przez Romana Galara dwoma pytaniami:
Polsko, przed kim idziesz? i: Polsko, za kim idziesz? Te trzy pytania ujmują dramat przeszłości i przyszłości polskiej cywilizacji, dramat: cywilizacja innowacyjna versus cywilizacja imitacyjna.
Wielkie słowa Juliusza Słowackiego „Pawiem narodów byłaś i papugą”
trzeba interpretować nie tylko w kategoriach naszej historii, trzeba nadawać temu pytaniu nowe sformułowanie: czy Polska będzie pawiem i papugą narodów w doświadczeniach XXI wieku?
„Polsko, dokąd idziesz?”, „Polsko przed kim idziesz?” i „Polsko, za kim
idziesz?”. W tej interpretacji pytanie Polonia quo vadis? zawiera cztery ujęcia7:
1. Ujęcie teleologiczne – „dokąd”
2. Ujęcie dynamiczne –„idziesz”
3. Ujęcie innowacyjne – „przed kim”
4. Ujęcie imitacyjne – „za kim”
Taka interpretacja otwiera dwie debaty:
5. Debatę analizującą procesy definiowania celów
6. Debatę analizującą drogi rozwoju podlegające uwarunkowaniom
endo- i egzogenicznym. Na drodze pojawiają się klimaty prorozwojowe i klimaty antyrozwojowe w formie barier wzrostu i węzłów gordyjskich.
W najbliższych miesiącach powinniśmy pogłębić nasze zrozumienie
i interpretację wielkiego pytania Polonia quo vadis?8. W tej pogłębionej
interpretacji kluczowym źródłem jest studium Polska 2030 – przygotowane przez Zespół Doradców Strategicznych Premiera RP9.
Spotkanie świata wiedzy i wyobraźni, świata przeszłości i przyszłości
znajduje wizyjną interpretację we francuskiej doktrynie myślenia prospek7. Por. dwa opracowania przygotowane przez A. Kuklińskiego dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: Rola Projektu Polonia quo vadis w rozwoju programu Regio Futures, Warszawa, marzec 2009;
Doktryny przestrzennego zagospodarowania kraju. Propozycje poznawcze i pragmatyczne, Warszawa,
czerwiec 2009.
8. A. Kukliński (red.), Młodzież przedmaturalna jako nieodkryty potencjał polskiej myśli strategicznej, Rewasz, Pruszków 2010.
9. M. Boni (red.), Raport Polska 2030, Zespół Doradców Strategicznych Premiera RP, Warszawa
2009.
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tywnego10 Amenager la France de 2020. Mettre les territoires en movement
(DATAR, Paris 2002).

Enigma XXI wieku.
Dylemat homo oeconomicus
versus homo sapiens
(sformułowany przez Romana Galara)
W tym panelu i w tym cyklu studiów powinniśmy odpowiedzieć na cztery
pytania problemowe:

1. Jak zdefiniować pojęcie enigmy?
• enigma jako zagadka, którą można rozwiązać
• enigma jako tajemnica, którą można odkryć
• enigma jako misterium przekraczające granice naszej wiedzy
i wyobraźni
2. Czy jesteśmy przygotowani na spotkanie z enigmą XXI wieku? Czy
i jak możemy poprawić naszą kondycję poznawczą i pragmatyczną
w tej dziedzinie?
3. Homo oeconomicus i jego bezradność w konfrontacji z enigmą XXI
wieku.
4. Czy homo sapiens znajdzie klucz otwierający enigmę XXI wieku?
Tego rodzaju pytania problemowe powinny wyzwolić proces charyzmatycznego myślenia, ożywiający pierwszy panel konferencji i pierwszy
cykl studiów.
W tomie drugim Polska wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku (s. 252- 257)
zamieściłem uwagi o XXI wieku. W moim przekonaniu uwagi te mogą być
użyteczne w rozszerzeniu problematyki panelu pierwszego Trzeciej Konferencji Krakowskiej. Warto podkreślić, że wielki kryzys lat 2008-2011 jest
okresem trendów gasnących z bardzo słabym światłem, trendów otwierających nowe trajektorie rozwoju. W takich warunkach enigma XXI wieku
jest zupełnie wyjątkowym wyzwaniem dla naszej wiedzy i wyobraźni.
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10. Francuska doktryna myślenia prospektywnego powinna znaleźć pogłębioną interpretację w świecie
Konferencji Krakowskich, por. P. Jakubowska, A. Kukliński, P. Żuber, op. cit., s. 379.
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Hipoteza skoku cywilizacyjnego Polski
w latach 2010-2030
To jest kluczowy problem drugiego panelu i drugiego cyklu studiów.
Problem ten obejmuje próbę udzielenia odpowiedzi na trzy pytania:
1. Jak definiować pojęcie skoku cywilizacyjnego? (porównaj myśli Witolda Orłowskiego)11
2. Czy dynamiczne i innowacyjne społeczeństwo oraz dynamiczna i innowacyjna gospodarka mogą być podmiotem skoku cywilizacyjnego,
który „przeniesie” Polskę ze świata europejskiej peryferii do świata
europejskiego centrum (odpowiedź pozytywna na to pytanie otwiera
scenariusz optymistyczny, odpowiedź negatywna otwiera scenariusz
pesymistyczny)?
3. Jak zdefiniować rolę silnego i sprawnego państwa w scenariuszu
optymistycznym oraz rolę słabego i niesprawnego państwa w scenariuszu pesymistycznym?
Sposób postawienia tych pytań może i powinien wywołać spięcia dyskusyjne. Nie jest wykluczone, że wiek XXI przyniesie bankructwo europejskiego centrum, że centrum to przestanie spełniać funkcję wzorca rozwojowego dla europejskich peryferii (Polsko, za kim idziesz?).
To jest kluczowy problem konferencji oraz kluczowy problem programu
badań, który powinien wyłonić się z tej konferencji. Trzeba mieć odwagę
udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy Polska może być podmiotem skoku
cywilizacyjnego w latach 2010-2030, czy w Polsce XXI wieku powstanie
nowa cywilizacja zaawansowanego społeczeństwa informacyjnego, gospodarki opartej na wiedzy i wyobraźni, gospodarki kreatywnej oraz sprawnego, prorozwojowego państwa.
11. W. Orłowski, W pogoni za czasem straconym. Wzrost gospodarczy w Europie Środkowo-Wschodniej
1950- 2030, Warszawa OWE 2010.
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Czy Polska przełamie tysiąc lat tradycji funkcjonowania jako element
europejskiej peryferii. Trzeba jednak odnotować rekonfigurację problematyki centrum – peryferie w Europie. Warto zacytować „The Economist” (March 27, 2010: Charlemagne – The myth of the periphery. Forget core
against periphery the true divide is North against the South).

Enigma XXI wieku.
Doświadczenia Małopolski i Pomorza
Panel trzeci – trzeci cykl studiów – przeprowadzi test regionalny ogólnej metodologii, która została zarysowana w panelu pierwszym i drugim.
W szczególności regiony opowiedzą na dwa wielkie pytania problemowe.
Primo – w jakim stopniu dany region jest przygotowany na spotkanie
z enigmą XXI wieku?
Secundo – jak interpretować na przykładzie danego regionu pojęcie skoku cywilizacyjnego?
Proponuję, aby w panelu trzecim wystąpiły dwa regiony – Małopolska
i Pomorze.
Panel trzeci konferencji będzie odbywał się w okresie, w którym cały system polskich regionów będzie przygotowywał trzecią generację studiów
nad strategią rozwoju, w szeroko definiowanych układach samorządu regionalnego. Urzędy marszałkowskie całego zespołu polskich województw
będą przygotowywały instytucjonalne dokumenty strategii rozwoju. Krytyczna ocena dokumentów strategicznych przygotowanych w minionej
dekadzie pozwala stwierdzić, że dokumenty te w wielu przypadkach nie
charakteryzowały się wielką obfitością innowacyjnej myśli strategicznej.
Trzecia generacja tych dokumentów powinna wykazać zdecydowany postęp substancjalny i metodologiczny w stosunku do generacji pierwszej
i drugiej.
Szukając nowych inspiracji, polskie regiony powinny wykorzystać piękny
dorobek międzynarodowego programu – The Regio Futures Programme,
który już od trzech lat jest promowany i realizowany przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego12.
Proponuję, aby dwa regiony objęte panelem trzecim przygotowały monograficzne studia diagnostyczno-prospektywne obejmujące lata 199012. Por. pięć tomów serii „Regional Development Forum” (REDEFO), opublikowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2010. Tomy te są innowacyjnym spojrzeniem na problematykę studiów porównawczych nad rozwojem regionów europejskich w perspektywie rekonfiguracji sceny globalnej.
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-2030. Angielska wersja tych studiów znajdzie szeroki rezonans międzynarodowy w ramach już dobrze funkcjonującego układu stworzonego
przez sieci współpracy w ramach The Regio Futures Programme.
Monografia problemowa diagnozy lat 1990-2010 oraz scenariuszy lat
2010-2030 będzie jednocześnie dokumentem ogromnie przydatnym
w bilateralnej współpracy międzynarodowej danego regionu oraz sposobu prezentacji osiągnięć tego regionu w strukturach wielkich organizacji międzynarodowych, a zwłaszcza Unii Europejskiej, OECD i Banku
Światowego.
Wydaje się, że tak skonstruowany panel trzeci może być przedmiotem
szczególnego zainteresowania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
***
Na tle tych uwag ogólnych chciałbym sformułować trzy zasadnicze pytania, które mogłyby być przedmiotem szczególnej uwagi panelu trzeciego:
1. Jak określić punkty zwrotne w transformacji obu regionów w latach
1990-2010? Jak określić blaski i cienie tej transformacji?13
2. Czy w perspektywie lat 2010-2030 można przewidywać skok cywilizacyjny Małopolski i Pomorza? Czy w społeczeństwach tych dwóch
regionów przeważy domena dynamicznego myślenia i działania, która
jest podstawą skoku cywilizacyjnego, czy też w społecznościach tych
przeważy domena myślenia i działania stagnacyjnego, która przekreśli szanse dokonania skoku cywilizacyjnego?
3. Jak wygląda obecnie capacitas obu regionów w zakresie podejmowania rzeczywistych studiów diagnostycznych oraz formułowania odważnych studiów prospektywnych na lata 2010-2030?
Porównanie „anatomii” myślenia diagnostycznego i prospektywnego
Małopolski i Pomorza może być przedmiotem bardzo owocnego i inspirującego panelu konfrontującego ogólną problematykę panelu pierwszego
i drugiego z konkretną rzeczywistością regionalną Małopolski i Pomorza.
W tym świecie konkretów nie trzeba zapominać o spotkaniu trzech światów: świata wiedzy i wyobraźni, świata przeszłości i przyszłości, świata
systemów materialnych i świata systemów wartości14.

13. Por. B. Domański et alia, The transformation of Małopolska. Experiences and prospects, in: „REDEFO”,
vol. 4, Warsaw 2009. Rozbudowana wersja polska tego opracowania może być cennym elementem
trzeciego panelu.
14. Por. J. Kleer, E. Mączyńska, A. Wierzbicki (red.), Co ekonomiści myślą o przyszłości, Komitet Prognoz
Polska 2000 Plus, PTE, Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, Warszawa 2009.
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Polonia quo vadis? W poszukiwaniu polskiego
systemu studiów strategicznych
(panel czwarty)
Proponuję następujący system pytań dla panelu czwartego:
1. Dlaczego społeczeństwo polskie przykłada tak małą wagę do priorytetów myślenia przyszłościowego? – porównanie doświadczeń polskich i fińskich.
2. Dlaczego w Polsce odrodzonej lat 1990-2010 nie ukształtował się
system polskich studiów strategicznych jako permanentny strumień
odpowiedzi na pytania Mundus quo vadis?, Europa quo vadis?, Polonia
quo vadis?
3. Czy można określić szkic architektury polskiego systemu studiów
strategicznych?
4. Czy relatywnie bogaty dorobek lat 2009-2010 w zakresie studiów
strategicznych jest otwarciem drogi tworzenia polskiego systemu
studiów strategicznych (Polska 2030, Foresight 2020, strategie rozwoju
szkolnictwa wyższego, strategie rozwoju regionów)?
5. Czy przyszłościowe myślenie polskiego społeczeństwa oraz proces
krystalizacji polskiego systemu studiów strategicznych nie powinny
być przedmiotem Czwartej Konferencji Krakowskiej, która odbędzie
się w roku 2011, roku Polskiej Prezydencji.

Dynamika czterech paneli
Trzeciej Konferencji Krakowskiej (2010)
Wydaje się, że przedmiot i sekwencja czterech paneli zostały określone
w sposób trafny, stymulujący dynamikę intelektualną i pragmatyczną
Trzeciej Konferencji Krakowskiej.
Oczywiście decydującym elementem sukcesu konferencji jest wola
uczestników konferencji, aby partycypować w procesie uzyskania efektów mnożnikowych i kumulacyjnych, w procesie wzmacniania ducha
i litery konferencji krakowskiej, w procesie udzielenia odpowiedzi na
holistyczne pytania:
Mundus quo vadis?
Europa quo vadis?
Polonia quo vadis?
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W optymistycznej interpretacji konferencji krakowskich można zwrócić uwagę na procesy wyłaniania się społeczności intelektualnej konferencji krakowskich jako zespołu wybitnych autorów i uczestników, którzy
na przestrzeni kilku lat swoim piórem i swoją partycypacją tworzą ducha
i literę konferencji krakowskich.

Konferencje krakowskie – kumulacja wiedzy
istniejącej, tworzenie wiedzy nowej
Konferencje krakowskie, a zwłaszcza tomy postkonferencyjne stały się
znakomitym instrumentem kumulacji wiedzy istniejącej oraz uzyskania
w tym procesie efektów mnożnikowych. Wydaje się jednak, że zachowanie wysokiej dynamiki konferencji krakowskich uzasadnia postulat, aby
konferencje te były kontynuowane nie tylko jako instytucja kumulacji wiedzy istniejącej, lecz także jako instytucja tworząca wiedzę nową, innymi
słowy, konferencje krakowskie powinny stwarzać w swoim zapleczu intelektualnym program badań i studiów:
Mundus quo vadis?
Europa quo vadis?
Polonia quo vadis?
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Byłoby dobrze, gdyby uczestnicy Trzeciej Konferencji Krakowskiej
chcieli wypowiedzieć się w sprawie takiego kierunku myślenia i działania.

Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium
Polityki Rozwoju
Verba volant scripta manet. Verba konferencji krakowskich zamieniają się
w scripta Biblioteki Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju.
Trzecia konferencja będzie uwieńczona trzecim tomem Biblioteki. Proponuję prosty, charyzmatyczny tytuł trzeciego tomu Polonia quo vadis?
Wstępna wizja tomu trzeciego może wyglądać w sposób następujący:
1. Mundus quo vadis?, Europa quo vadis?, Polonia quo vadis? – Enigma XXI
wieku.
2. Hipoteza skoku cywilizacyjnego Polski w XXI wieku
3. Doświadczenia diagnostyczne i perspektywy rozwojowe Małopolski
i Pomorza
4. W poszukiwaniu polskiego systemu studiów strategicznych.
Oczywiście jest to tylko wstępna wizja. Rzeczywisty kształt tomu trzeciego będzie wynikiem wiedzy i wyobraźni panelistów i uczestników konferencji, który może odkryć horyzonty nieprzewidziane w pierwotnych założeniach konferencji. Tom trzeci nie powinien jednak ograniczać swojej
roli do twórczego zwierciadła treści konferencji. W tomie tym powinien
pojawić się inspirujący zarys wielkiego programu badań:
Mundus quo vadis?
Europa quo vadis?
Polonia quo vadis?
To jest wielka misja Drugiej Triady Konferencji Krakowskich: 20112012-2013. Jestem przekonany, że kolejne konferencje krakowskie i kolejne
tomy Biblioteki będą innowacyjnym polem wzajemnego oddziaływania
tradycji historycznej i tradycji wynalezionej – invented tradition w kontekście intelektualnym i pragmatycznym tworzonym przez polski system
studiów strategicznych.

Exempla trahunt
Mamy nadzieję, że doświadczenia Małopolski i Krakowa staną się źródłem inspirującym wiele polskich ośrodków regionalnej myśli strategicznej, aby w sposób oryginalny podjąć wyzwania enigmy XXI wieku.
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Trzeba podjąć te wyzwania, przekraczając bariery wiedzy konwencjonalnej i poprawności politycznej, tak wyraźnie ograniczające pole widzenia
Komisji Europejskiej. Warto w tym kontekście podjąć krytyczną ocenę
Komunikatu Komisji Europa 202015, który jest smutnym dokumentem
konwencjonalnej doktryny Komisji Europejskiej. W monotonnym, nieinnowacyjnym tekście dokumentu znajdziemy tylko jedno charyzmatyczne zdanie: „Dla Europy nadszedł moment prawdy i czas na działania
stanowcze i ambitne”. Trzecia Konferencja Krakowska powinna podjąć
to wyzwanie i sformułować odpowiedź na pytanie: jak w wielkiej perspektywie czasu i przestrzeni można myśleć o definiowaniu hinc et nunc
„europejskiego momentu prawdy”?

Warszawa – Kraków,
7 kwietnia 2010

15. Komisja Europejska, Komunikat Komisji, Bruksela 03.03.2010, Europa 2020 – Strategia na rzecz
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.

prof. dr hab. Antoni Kukliński
emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu

Czwarta Konferencja Krakowska.
Unia Europejska – dylematy XXI wieku
Z zadowoleniem możemy odnotować sukces Konferencji Krakowskich
2008-2009-2010. Konferencje te stworzyły dynamiczne środowisko skupiające kilkadziesiąt osób świata nauki i polityki, rządu i samorządu, które
w sposób innowacyjny spojrzały na kilkanaście wielkich pytań obejmujących problematykę Mundus quo vadis?, Europa quo vadis?, Polonia quo vadis?.
Jednym ze źródeł sukcesu tych konferencji jest umiejętność integracji
szeroko pojętej wolności akademickiej z pewnym zakresem dyscypliny intelektualnej, która zapewnia zwartość problematyki konferencji jako procesu tworzącego efekty kumulacyjne i mnożnikowe w skali całego kwartetu Konferencji Krakowskich oraz publikacji postkonferencyjnych.
W takim klimacie chciałbym sformułować wstępną propozycję obejmującą problematykę Czwartej Konferencji Krakowskiej Anno Domini 2011,
która odbędzie się w kontekście polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.
Jako tytuł konferencji proponuję przyjęcie następującego sformułowania:
Unia Europejska. Dylematy XXI wieku. Poszukiwanie Nowego Paradygmatu.
Chodzi więc o nowy system pytań oraz nowy zbiór sposobów udzielania
odpowiedzi na te pytania. Unia Europejska jest światem, który stworzył
miliony dokumentów i publikacji kreujących ogromny system wiedzy konwencjonalnej interpretującej doświadczenia Unii.
Ten ogromny system budzi uczucia podziwu, a jednocześnie sceptycznego zakłopotania wiodącego do pytania, czy perfekcja tego systemu jest
nie tylko inspiracją, lecz także barierą w określeniu kluczowych problemów w rozwoju Unii Europejskiej.
Chciałbym zaproponować, abyśmy w ramach Czwartej Konferencji
Krakowskiej podjęli trud sformułowania i analizy ośmiu tez, które mogąotworzyć drogę do nowego paradygmatu. Oto lista tez:
I.
Unia Europejska jako największa innowacja instytucjonalna XX
wieku
II.
Unia Europejska jako instytucja długiego trwania lat 1957-2057
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III.

W długim trwaniu Unii występują punkty zwrotne tworzące nowe
struktury i nowe siły napędowe w rozwoju Unii
IV. Trajektorie sukcesu Unii Europejskiej
V.
Bariery wzrostu Unii Europejskiej
VI. Unia Europejska wobec rekonfiguracji sceny globalnej XXI wieku
VII. Źródła obecnego kryzysu Unii Europejskiej oraz perspektywy przezwyciężenia tego kryzysu
VIII. Siła i słabość Polski w kształtowaniu dróg rozwojowych Unii Europejskiej
Filozofia tych ośmiu tez zawiera próbę spojrzenia na doświadczenia Unii
w skali wielkich procesów czasu i przestrzeni, aby naszkicować obraz stulecia Unii 1957-2057 w kontekście transformacji sceny globalnej.
Chciałbym uniknąć sytuacji, w której Czwarta Konferencja Krakowska
będzie zbiorem dwudziestu opracowań monograficznych obejmujących
wybrane pola doświadczeń Unii Europejskiej. Można więc mówić o dwóch
modelach Czwartej Konferencji Krakowskiej: historiozoficznym oraz monograficznym.
W duchu modelu historiozoficznego chciałbym zaproponować następującą sekwencję sześciu paneli konferencji:
Panel pierwszy
Czy Unia Europejska jest największą innowacją instytucjonalną XX
wieku? Na czym polega differentia specifica Unii Europejskiej w stosunku od takich organizacji międzynarodowych jako ONZ i OECD. Jak
można określić najbardziej istotne cechy Unii Europejskiej?
Panel drugi
Czy można podjąć próbę historycznej i prospektywnej analizy stulecia Unii Europejskiej 1957-2057? Czy możemy sobie wyobrazić stulecie
Unii Europejskiej Anno Domini 2057? Czy można podejmować sekularną analizę Unii Europejskiej jako dialektyki zjawisk długiego trwania
i punktów zwrotnych?
Panel trzeci
Czy można interpretować historyczne i prospektywne doświadczenia
Unii w kategoriach trajektorii sukcesu, barier wzrostu, węzłów gordyjskich i rozwiązań aleksandryjskich?
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Panel czwarty
Jak interpretować aktywne i pasywne reakcje Unii w obliczu wielkiej
transformacji geostrategicznej sceny XXI wieku?

Panel piąty
Jak interpretować źródła obecnego kryzysu Unii Europejskiej? Jak tworzyć drogi przezwyciężenia tego kryzysu? Czy można odwrócić pesymistyczną tezę o Unii Europejskiej jako globalnym Tytaniku XXI wieku?
Panel szósty
Czy możemy i chcemy szukać prawdziwej wiedzy o sile i słabości Polski w kształtowaniu dróg rozwojowych Unii Europejskiej?
Możemy zastanawiać się nad mniej lub bardziej trafnym i precyzyjnym
sformułowaniem problematyki konsekutywnych paneli Czwartej Konferencji Krakowskiej. Nie jest to jednak najważniejsze. Najważniejszym
postulatem jest utrzymanie i wzmocnienie charyzmatycznego klimatu
Konferencji Krakowskich. To nie są „normalne” konferencje, w których
błysk innowacyjnej myśli tonie w morzu wiedzy konwencjonalnej. Czwarta Konferencja Krakowska nie powinna być konferencją „normalną”. Powinna to być Konferencja, w której wiele razy błyśnie charyzmatyczne
słowo o Unii Europejskiej.

Warszawa – Kraków,
26 lipca 2010

Prof. dr hab. inż. Roman Galar
Politechnika Wrocławska
Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki

Konflikt naszych czasów:
Homo oeconomicus
versus Homo sapiens
Wprowadzenie
Poszczególne współczesności mają swoje modele świata. Modele te ograniczają analizę rzeczywistości oraz próby wpływania na nią do względnie
niewielkiej grupy zmiennych. Pozostałe zmienne są ignorowane. Głównie
dlatego, że określają parametry opisujące część stałą, bądź też część chaotyczną aktualnej normalności.
Normalność jest trudna do uchwycenia. Nasze umysły reagują jak oko
żaby – widzą zmiany, nie dostrzegając tła. Zmiany te nie mogą być zbyt
wolne – do powolnych przyzwyczajamy się raczej, niż je zauważamy. Tu
znowu analogia do żaby – można ją spokojnie ugotować, powoli zwiększając temperaturę w garnku, w którym pływa.
Okrojone modele świata są użyteczne, a nawet nieodzowne. Pozwalają
na tworzenie mentalnych toolboksów – proceduralnych „skrzynek narzędziowych”, dzięki którym można ignorować złożoność i decydować bez
rozumienia. Użyteczność trwa, dopóki realność mieści się w korycie opisującego ją modelu. Gdy rzeczywistość odkleja się od modelu, następuje kumulacja dysfunkcji, prowadząca z czasem do jego zmiany – często
gwałtownej. Rzut oka na śmietnik historii ukazuje wielość zarzuconych,
choć niegdyś dominujących modeli świata. Nie trzeba grzebać głęboko,
aby natknąć się na teorie o roli arystokracji i misji białego człowieka oraz
materializm historyczny.
Wiele wskazuje, że ten sam los czeka wkrótce model dziś nam panujący.
Nie jest to oczywiście opinia popularna. Skłonność, aby modele naszej
współczesności traktować jako ultymatywne, a w tych wcześniejszych widzieć jedynie poronione płody okresów błędów i wypaczeń, jest zrozumiała. Pycha i inercja umysłowa idą tu ręka w rękę. Nie dziwi więc aplauz
towarzyszący proklamacjom końca historii i powszechna zgoda co do jej
pozasentymentalnej nieistotności. Niezależnie jednak od preferencji wi-
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downi i głównych aktorów sceny publicznej, gwałtownie zarysowująca się
nieskuteczność sprawnych do niedawna modeli, zapowiada zmianę paradygmatyczną. Wysnuwający wizję przyszłości z rozchwianych trendów
współczesności ryzykują nie tylko chybienie celu, ale wręcz błędne tego
celu rozpoznanie.
Przyczyny degradacji użytecznych wcześniej mentalnych toolboksów są
przynajmniej trojakie. Po pierwsze, wskaźniki, na których modele bazują, ulegają zafałszowaniu, co prowadzi do błędnych decyzji – przykładem
może być kreatywna księgowość. Po drugie, wewnętrzna dynamika procesów sterownych przez model może zanikać – tak jak wygasa ekspansja,
gdy osiągnie już skalę globalną. Po trzecie, niekontrolowana przez model,
„normalna” rzekomo część rzeczywistości ulega istotnym zmianom, podważając fundamentalne założenia modelu – na przykład, uczestnicy gry
rynkowej przestają zachowywać się racjonalnie.
Główna teza prezentowanej wypowiedzi to stwierdzenie, że model neoliberalny odkleił się od rzeczywistości. Praktyka stosowania tego modelu
zniszczyła normalność, która go wydała i w której dobrze funkcjonował.
To co do niedawna generowało postęp, dziś powoduje stagnację i zagraża
podstawom człowieczeństwa. W tej sytuacji wizji przyszłości należałoby
poszukiwać poza modelem neoliberalnym. Płaszczyzną odniesienia nie
powinny być konkurencyjne teorie – bardziej jeszcze skompromitowane
– ale wyznaczające sens życia niezmienniki antropologiczne i cywilizacyjne. Stwierdzenia takie mogą się wydawać ryzykowne. Stan rzeczy jest
jednak na tyle niepokojący, że i takie tezy warto rozważać.

Protagoniści
Homo oeconomicus
Definicje Homo oeconomicus kładą nacisk na połączenie racjonalności
z egoizmem. Nieoceniona Wikipedia informuje, że termin wprowadził
John Stuart Mill na określenie człowieka, który to, co mu niezbędne,
przydatne i luksusowe stara się pozyskać przy minimum wysiłku i wyrzeczeń. Adam Smith wskazywał, że to nie dobra wola rzeźnika, piwowara
i piekarza, ale ich troska o swój własny interes dostarcza pokarm na nasze stoły. Ta słynna fraza uzmysławiała powszechne pożytki wypływające z indywidualnej pazerności. W świecie postfeudalnym, skrępowanym
wciąż tłumiącymi inicjatywę odwiecznymi powinnościami i uprawnienia-
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mi, słowa te musiały porażać ewangeliczną prostotą. Trafiły one na żyzną
glebę rozkręcającej się rewolucji przemysłowej i wydały plon stokrotny.
Narodził się liberalny model rzeczywistości.
Rozważając ewolucję tego modelu, nie sposób pominąć uwarunkowania
wyjściowe.
• Oryginalne społeczeństwa purytańskie, w obrębie których model się
skrystalizował, pozostawiały niewiele miejsca na egoistyczne dbanie
o własny interes. Rzetelność, prawdomówność i odpowiedzialność były
szybko i surowo egzekwowane. Prawo prawem, ale osoby naruszające
dekalog dość bezwzględnie eliminowano z życia publicznego.
• Oryginalne społeczeństwa były dość proste. Decyzje kupna podejmowano na podstawie reputacji rzeźnika, piwowara i piekarza, a nie korporacji międzynarodowych. Podstawą reputacji były osobiste doświadczenia z produktem i producentem, a nie profesjonalny przekaz marketingowy.
• Udział państw w rynku był ograniczony. Bankructwo banku obchodziło
państwo tyle, co bankructwo sklepiku. Nie było sieci zinstytucjonalizowanych zabezpieczeń socjalnych chroniącej przed konsekwencjami
głupich decyzji. Wymuszało to fundamentalną dla wolnego rynku racjonalność wyborów.
• Egoizm owych czasów był egoizmem rodzinnym. Szło o długoterminową pomyślność rodziny, a nie o sekwencje doraźnych przyjemności
dla singli. Dzięki temu, w indywidualne, egoistyczne kalkulacje wmontowana była troska o przyszłość poza horyzontem własnego istnienia.
Motywowało to do oszczędzania i do niezadłużania potomków. Nie
było dylematów, jak zdążyć wydać wszystko przed śmiercią, ale żeby
starczyło do końca.
Uwzględniając powyższe, nie dziwi, że model ten przynosił znakomite
rezultaty, choć redukował człowieka do wymiaru ekonomicznego i pomijał kwestie kooperacji. W środowisku ustabilizowanym tradycjami i zasobnym w kapitał społeczny pomĳane przez model czynniki stanowiły
„oczywistą oczywistość”.

Homo sapiens
Homo sapiens, a właściwie Homo sapiens sapiens, to jedyny występujący
współcześnie gatunek człowieka. Podana w następnym akapicie charakterystyka streszcza i cytuje fragmenty wypowiedzi prof. Leszka Kuźnickiego1.
1. L. Kuźnicki, Przyszłość intelektualnej ewolucji człowieka, w: Wyzwania przyszłości: Szanse i zagrożenia,
Komitet Prognoz PAN, 2010 (w druku).
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Homo sapiens sapiens to młody gatunek, liczący około sto tysięcy lat,
który w zaskakująco krótkim czasie osiągnął kolosalny sukces ewolucyjny.
Wcześniejsza, trwająca kilka milionów lat, ewolucja hominidów składała się
w ogromnej większości ze ślepych uliczek, mimo że od pięciuset tysięcy lat
prawdopodobnie hominidy znały wartość ognia, posługiwały się prymitywnymi narzędziami, przejawiały dążność do życia społecznego, miały wrodzoną zdolność do posługiwania się mową. Sukces ten przypisuje się zmianie
genetycznej, która dokonała się w nielicznej grupie w Afryce Wschodniej.
Spowodowała ona, że umysł osobników Homo sapiens sapiens jest unikalny. Jak dowodził Charles Pasternak2 najbardziej charakterystycznym rysem
naszej ewolucji była niespotykana w całej historii istot żywych aktywność
poszukiwawcza naszych przodków. W efekcie, genom Homo sapiens sapiens, który przez miliony lat ewolucji jego przodków był selekcjonowany
pod kątem stałego wzmacniania ciekawości poznawczej świata doszedł do
etapu, w którym był w stanie stworzyć zorganizowane struktury społeczne
i cywilizacyjne.

Szczególnie spektakularny jest okres ostatnich dziesięciu tysięcy lat.
Wynalezienie rolnictwa uruchomiło rewolucję neolityczną. Obfitość lokalnie dostępnego pożywienia skłoniła łowców-zbieraczy do osiedlania
się. Stworzyło to warunki do rozwoju cywilizacji. Człowiek uruchomił
drugi kanał ewolucji. Około dwieście lat temu, na ścieżce pozagentycznej
ewolucji kulturowej, wymyślił ekonomię liberalną.
Z perspektywy ewolucyjnej człowiek jest bytem wielowarstwowym. Nasze funkcje biologiczne i popędy zakorzenione są w uniwersalnej wspólnocie żywych istot, a od zwierząt z rzędu naczelnych różni nas naprawdę niewiele. Nasz system motywacyjny odziedziczyliśmy bez większych
zmian po łowcach-zbieraczach, o czym dobrze wiedzą organizatorzy wyprzedaży. Jesteśmy szczęśliwi w sytuacjach, które uradowałyby również
naszych koczowniczych przodków3. Kilkaset generacji rolniczego trybu
życia ledwie zaczyna odciskać się dostosowaniami w naszych genach.
Urbanizacja i informatyzacja to epizody, których efekt będzie można ocenić po upływie wielu pokoleń. W tej perspektywie, redukowanie człowieczeństwa do umiejętności przeprowadzania korzystnych transakcji wygląda żałośnie. Można jednak zapytać, a czemu to właściwie szkodzi?
2. Ch. Pasternak, Quest. The Essence of Humanity, John Wiley and Sons Ltd., 2004.
3. B. Grinde, Darwinian Happiness, Evolution As a Guide for Living and Understanding Human Behavior,
Princeton, New Jersey 2002.
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Teza biologów, że fundamentem gatunkowych sukcesów człowieka jest
ciekawość poznawcza i aktywność poszukiwawcza, interesująco uogólnia analogiczną tezę, dotyczącą podłoża sukcesów cywilizacyjnych. Jest,
a przynajmniej było do niedawna oczywiste, że ciekawość poznawcza i aktywność poszukiwawcza to czynniki sprawcze kreatywności i innowacyjności. Homo sapiens sapiens jawi się jako człowiek eksplorujący.
Z tej racji, w dyskusjach o przyszłości naszej współczesności, na plan
pierwszy wysuwa się kwestia, czy współczesność ta stymuluje, czy też
dyskryminuje ciekawość i zachowania eksploracyjne. W pierwszym przypadku można by być o przyszłość spokojnym. Znajdą się rzutcy ludzie,
którzy zaradzą piętrzącym się wyzwaniom. Sporo jednak wskazuje na tę
drugą możliwość. W szczególności to, że ADHD, powszechna przypadłość ludzi wybitnych, traktowane jest dziś jako choroba utrudniająca naukę w szkole4.

Homo oeconomicus oeconomicus
Homo sapiens przekształcił się w Homo sapiens sapiens. Gatunek Homo
oeconomicus również ulegał zmianom. Rezultat dwudziestowiecznej transformacji tak mocno różni się od pierwowzoru, że mógłby zasługiwać na
nazwę Homo oeconomicus oeconomicus. Na jego obraz świata składają się,
między innymi, następujące elementy:
• Absolutyzacja wzrostu – wzrost jest tożsamy z postępem i rozwojem
(postęp typu „teraz w nowym opakowaniu”).
• Aprioryzm – istnieje możliwość precyzyjnego kalkulowania skutków
podejmowanych działań (nie ma więc potrzeby eksperymentowania,
a przypadki można okiełznać).
• Wypieranie ryzyka – możliwe i właściwe jest eliminowanie ryzyka
a biznesu (można tylko przepakowywać małe lokalne ryzyka w wielkie
ryzyka masowego rażenia5).
• Lokalna racjonalność – pewność, że nieprzerwane pasmo lokalnych
sukcesów prowadzi do sukcesu (prowadzi zwykle do równowagi niskiego poziomu).
• Millenaryzm – osiągnięto ład ostateczny (co najwyżej przejściowe korekty przywracające „normalność”).
4. Niektóre cechy ADHD mogą być postrzegane jako pozytywne lub negatywne: wysoki poziom energii jako nadaktywność; zdolność do wysokiej koncentracji jako niezdolność do przestawienia uwagi;
zorientowanie na akcję jako niecierpliwość; wytrwałość jako upór; odwaga jako ryzykanctwo; talenty
towarzyskie jako błaznowanie; http://www.caddac.ca/cms/page.php?83, 28.05.2010 (tłum. autora).
5. N. N. Taleb, The Black Swan: The impact of the Highly Improbable, Random House 2007.
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• Nieśmiertelność – jedyny brakujący element potrzebny do domknięcia logiki systemu (umieramy przez zaniedbanie, ale wkrótce genetycy
temu zaradzą).
• Kompulsywność – zaabsorbowanie szczegółami, regułami, porządkiem, organizacją (do utraty podstawowego sensu działalności).
• Ograniczenia konsumpcji – tabu.
• Para-scientyzm ekonomiczny – reguły ekonomii są obiektywne, a nie
kontekstowe (nie sposób im się wymknąć).
• Prozelityzm – nawracanie na dobrą nowinę interesowności (piłka nożna
jest dobra, bo chodzi w niej wyłącznie o pieniądze).
• Sakralizacja banków – banki jako ostoja systemu muszą trwać wiecznie
(komunistyczne jądro kapitalizmu).
• Totalitaryzm konsumpcyjny – poza ekonomią nic się nie liczy (bo
wszystko można kupić).
• Woluntaryzm – w rękach arbitralnego prawa natura ludzka jest jak ciasto (co pozwala na rozwałkowywanie etycznych dylematów).
Powstaje pytanie, w jaki sposób taki nonsens mógł trwać tak długo?
Nowoczesny Homo oeconomicus jawi się jako człowiek eksploatujący. Eksploatuje bogactwa, które oddziedziczył – rabunkowej eksploatacji natury
towarzyszyła rabunkowa eksploatacja kapitału społecznego.

Niezgoda z rozumem
Współcześnie termin „Człowiek ekonomiczny” przestaje oznaczać jedynie pewien aspekt „człowieka rozumnego” tak jak na przykład Homo ludens. Nie idzie też o dopełnienie człowieczeństwa o funkcje przydatne
w aktualnej fazie rozwoju cywilizacji. Oeconomicus chce się emancypować
i zrzucić okowy narzucone przez biologię i kulturę Homo sapiens. Mamy
do czynienia z wyraźnym antagonizmem i narastającą agresją na niewzruszone niegdyś bastiony zdrowego rozsądku. O przykłady nietrudno:
• Warunkowanie do odruchowej konsumpcji. Machina marketingowa
generuje emocje uniemożliwiające racjonalny wybór. Straszeniem i pochlebstwami wmawia się ludziom fałszywe potrzeby i rzekome luksusy.
Sprzedaż iluzji staje się najbardziej dochodowym działem gospodarki.
• Stymulowanie nieodpowiedzialności. Nastąpiła transformacja społeczeństw oszczędzających na przyszłość w społeczeństwa balujące na
kredyt. Ubezpieczenia i opieka społeczna amortyzując skutki nieodpowiedzialnych decyzji oduczały jednocześnie przezorności. Magiczny
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optymizm wprowadził się do ludzkich umysłów na miejsce Opatrzności
Bożej.
• Demontaż systemu informacyjnego gospodarki. Giełda powstała jako
instrument integrujący rozproszoną wiedzę o gospodarce. Przepoczwarzyła się w machinę wróżąca z fusów informacyjnych, które sama produkuje.
• Zablokowanie kreatywności. Blokada wynika po części z nierozumienia
procesów wykraczających poza logikę szybkiego i pewnego zysku, a po
części z prób powstrzymywania konkurentów. Badania organizowane
są na kilku wyznaczonych frontach. Widać lęk przez kolejną innowacją
przełomową, która mogłaby przestawić hierarchię liderów.
• Eliminacja aksjologii z gospodarki. Zacieranie różnic między tworzeniem dóbr i spekulacją. Destrukcja gospodarki daje pieniądze równie
dobre jak jej tworzenie, a przy tym łatwiejsze. Sukces usprawiedliwia
wszystko – liczy się wynik.
• Spiskowa rzeczywistość. Kulturowo ugruntowało się traktowanie rzeczywistości bona fide i odrzucanie nadmiarowych hipotez przy użyciu
brzytwy Ockhama. Podejście to traci sens wobec profesjonalnej niewiarygodności, marketingu, giełdy, edukacji i polityki.
• Juwenalizacja. Skracanie dzieciństwa i odsuwanie dojrzałości. Propagowanie mitu wiecznej młodości. Blokada rozwoju w fazie młodzieńczych
pożądań, lekkomyślności i rywalizacji potrzebnej biologii do dobrego
wymieszania puli genetycznej. Popędy ukierunkowane na tworzenie rodzin przekierowane na konsumpcję i awans.
• Edukacja podkomendnych. System edukacji spasował przed ekonomistycznym postulatem przyuczania do zawodu. Czas i środki, których
można by użyć do formowania inteligencji i rozwĳania adaptacyjnego
potencjału Homo sapiens, idą na kształcenie kohort pseudoprofesjonalistów, w większości nieprzydatnych, a w części szkodliwych dla społeczeństwa. O poziomie elastyczności tak formowanego rynku pracy
świadczy powodzenie szkół wydających certyfikaty chodzenia z kĳkami
do nordic walking. Nikt właściwie nie kształci liderów6.
• Sportowa koncepcja człowieczeństwa. Jednowymiarowa hierarchia
ludzkich dokonań. Sukces oparty na wymiernych kryteriach, które mierzą to co można, zamiast tego, co warto mierzyć.
• Fenomen nowoczesnego niewolnictwa. Sporą część starożytnych niewolników stanowiły osoby dobrowolnie wymieniające wolność na bezpieczeństwo ekonomiczne. Zjawisko to odradza się z wielką siłą jako
6. The search for talent, „The Economist”, 5 Oct. 2006.
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dyspozycyjność. Freudowskie hasło: dobrze się sprzedać. Wiodąca rola
wskaźników w życiu niewolnika – to pan ma rozumieć o co chodzi; niewolnik nie ocenia sensu, realizuje wskaźniki.
• Dysocjacja związków rodzinnych. Prawa jednostek dominują nad prawami rodzin. Postępuje wyrywanie dzieci ze sfery odpowiedzialności
rodzicielskiej (prawa dziecka, doktrynerskie ingerencje opieki społecznej). System emerytalny osłabia motywację do inwestowania w dzieci
jako długofalowej inwestycji w pogodną starość.
• Zderzenie z eschatologią. Smutna starość. Koniec iluzji wzlotu. Nieuchronna konfrontacja z własną biologią i towarzyszące temu przewartościowania sensu życia i ceny sukcesów. W bliskiej perspektywie załamanie systemu emerytalnego.
• Demontaż głęboko urzutowanych struktur społecznych. Wojskowy
termin „głęboko urzutowana obrona” określa strukturę składającą się
z wielu powiązanych linii oporu utrudniającą postępy nieprzyjaciela.
Struktury społeczne w podobny sposób przeciwstawiają się zagrożeniom. Demontuje się je, bo komplikują przekaz marketingowy oraz produkcję i dystrybucję dóbr masowych. Wynikająca stąd uniformizacja
otwiera drogę kryzysom analogicznym do katastrofalnych epidemii roślin uprawnych7.
• Ekonomiczny model szczęścia. Wyśrubowana konkurencyjność i instrumentalne traktowanie ludzi blokują uczuciowość wyższą. Relacje międzyludzkie redukowane są do prowokowania zawiści. Prohibicyjnie wysoki koszt jednostki zadowolenia, w tym koszt ekologiczny i społeczny.
Przytoczone przykłady uzmysławiają, że mamy do czynienia z procesem nowotworowym. Sfera ekonomii, jedna z ważnych i niezbędnych do
życia tkanek społecznych, rozrasta się w sposób niekontrolowany i dokonuje przerzutów blokujących działanie innych organów.
Delikatniej, można by mówić o podcinaniu gałęzi, na której się siedzi.
Awans ewolucyjny człowieka zawdzięczamy osobliwości jego mózgu.
Może jednak za wcześnie odtrąbiono triumf naszego gatunku hominidów? Może te mózgi kryją fatalne usterki? To ledwie cztery tysiące pokoleń, a wcześniejsze, dłużej istniejące gatunki okazały się ostatecznie, jak
twierdzą specjaliści, nieudanymi eksperymentami...

7. H. J. Bremermann, Theory of catastrophic diseases of cultivated plants, „Journal of Theoretical Biology”,
21 Jan. 1983.
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Konfuzja Zachodu u progu XXI wieku
Seria fantastycznych sukcesów ekonomicznych doprowadziła cywilizację
Zachodu do stanu, który okazuje się zatrważająco niestabilny i nie daje
szczęścia. Irlandczycy jeszcze dwa lata temu mieszkali w modelowym
kraju sukcesu, dziś ich kraj zajmuje wysokie miejsce w rankingu na chorego człowieka Europy. Grecy są przerażeni, że ich standard życia mógłby
się obniżyć do poziomu, o którym marzy zdecydowana większość mieszkańców globu. Ekonomizacja Zachodu doprowadziła do szeregu nieproszonych konsekwencji:
• Wyhamowanie postępu. W miejsce postępu wchodzi modernizacja
z jednej, a definiowanie mód z drugiej strony. Idea outsourcingu zakładająca wymianę wartości intelektualnych za materialne okazuje się
samobójcza. Wdrożono ją w momencie, gdy Zachód odczuwa ostry deficyt wartościowych produktów intelektualnych.
• Odprzęgnięcie innowacji od wzrostu ekonomicznego. Nowinki z zakresu technik informacyjnych okazują się zbyt tanie, by rozruszać rynek. Sprzyjają ponadto eskapizmowi konsumpcyjnemu, przenosząc
potencjalnych nabywców ze świata zakupów w świat emocji wirtualnych. Techniki medyczne obniżają konkurencyjność zamożnych społeczeństw, obciążając system coraz wyższymi kosztami leczenia i utrzymywania osób nieproduktywnych.
• Zagrożenie marginalizacją. Dwadzieścia ledwie lat po osiągnięciu niekwestionowanej dominacji globalnej, Zachód okazuje się być bliski utraty
światowego przywództwa, którym cieszył się od dwu stuleci i które przywykł uważać za naturalne. Przesądzające o hegemonii baza materialna
i potencjał ludzki przesuwają się do Azji Południowo-Wschodniej.
• Groźba odwetu. Blitzkrieg gospodarczy Chin nadaje wagę pytaniom
o ich długofalową agendę. Czy Chiny w roli głównego mocarstwa będą
dalej akceptować reguły gry Zachodu, czy narzucą swoje? Czy zechcą
odwetu za epokę imperializmu? Jak dotąd można się pocieszać, że próbują raczej demoralizować niż zniszczyć konkurenta. Zalewanie świata
półdarmowymi produktami przypomina budowanie uzależnienia przez
dilerów narkotykowych...
• Degradacja kompetencji cywilizacyjnych. Widać oznaki, że ułatwiona edukacja owocuje regresem kompetencji cywilizacyjnych. Magiczny
świat fantasy uosabiany przez Joanne Rowling przesłania świat fantastyki naukowej Julesa Verne’a. Staliśmy się czarodziejami, naszych kliknięć
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słuchają moce zaklęte w gadżetach komputerowych. Czy potrafilibyśmy
jeszcze wylądować na Księżycu?
• Utrata atrakcyjności kulturowej. Zachód jest wystarczająco atrakcyjny
ekonomicznie, aby przyciągać imigrantów z całego świata. Jednocześnie
okazuje się zbyt mało atrakcyjny kulturowo, aby asymilować przybyszy
i przekształcać ich w lojalnych obywateli.
• Załamanie oczekiwań. Zekonomizowany Zachód ma narastające trudności w wypełnieniu obietnicy rosnącego dobrobytu. Młode pokolenie
doświadcza nagłej zmiany wizji przyszłości. Dowiaduje się, że czekają je czasy gorsze, a nie lepsze, że musi pokryć rachunki za nie swoje
przyjemności, że będzie pracować dłużej i że czeka je podła emerytura. Dlaczego właściwie miałoby dotrzymać składanych nie przez siebie
obietnic?
• Rozpraszanie energii rozwojowej w dżungli prawa. Przepisy i procedury wprowadzono, aby zobiektywizować warunki prowadzenia interesów
i wyeliminować z życia publicznego wysoce nieprecyzyjne pojęcia, takie
jak przyzwoitość, odwaga i odpowiedzialność. W ciągu jednej kadencji
religĳna partia rządząca Turcją doprowadziła do zbudowania 15 tys. km
dróg i autostrad. W UE nie sposób zgromadzić w takim czasie potrzebne papiery.
Jeśli chcemy utrzymać wysokie standardy, które zawdzięczamy kulturowym i technologicznym osiągnięciom Zachodu, to pora zauważyć, że
Cywilizacja Zachodu od pół wieku z pasją wyrywa własne korzenie.

Perspektywy ekonomii neonaturalnej
W obliczu zaawansowanego już kryzysu aktualnego ekonomicznego
modelu świata warto podjąć dyskusję nad alternatywnymi modelami.
Jedna z możliwości obejmuje pewien odwrót od totalnej gospodarki rynkowej do gospodarki o wymiarze bardziej ludzkim, nazwanej tu żartobliwie ekonomią neonaturalną. Za opcją taką przemawia nie tylko szansa
wyplątania się z kryzysu, nie tylko możliwości nowych technologii, ale
też nadzieja na powstanie środowiska bardziej stymulującego dla rozwoju
inteligencji Homo sapiens. Podejmowaliśmy te kwestie wcześniej, ale w atmosferze przytłoczenia ogólnym optymizmem nie spotkały się z większym zainteresowaniem8.
8. R. Galar, K. Pawłowski, Deliberating a happier Europe. A tentative liberal-conservative vision, in: Europe
in the perspective of global change, A. Kukliński, B. Skuza (eds), Warsaw 2003; R. Galar, K. Pawłowski,
Elementy planu B: opcja liberalno-konserwatywna, w: Bezpieczna droga Polski do Europy, P. W. Fuglewicz, J. Grabary (red.), Katowice 2002.
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Totalna gospodarka rynkowa, w której ludzie świadczą wysoko wyspecjalizowaną pracę, a za zarobki kupują wszystko, co jest im potrzebne do
życia, to zjawisko całkiem nowe. Gloger pisze, że w czasie spływu Bugiem
praktycznie głodowali, gdyż miejscowi wieśniacy uważali za absurdalne
sprzedawanie czegokolwiek9. Z tablic turystycznych w Smoky Mountains
można wyczytać, że zamieszkujący tam pionierzy ze świata zewnętrznego potrzebowali tylko soli i sody. Sto lat później szacowano, że średnia
droga, którą składniki amerykańskiego śniadania przebywają, by trafić na
stół, wynosi około 5 tys. km. Mieliśmy do czynienia z niesłychaną ofensywą rynku, która na naszych oczach podbĳa dziś cały świat, a zarazem
załamuje się, napotykając granice ekspansji wyznaczane skończonymi
rozmiarami globalnego targowiska.
Wysoka specjalizacja sprawdza się znakomicie w warunkach prosperity, może jednak fatalnie zawieść w czasach kryzysu. Jest jeszcze w żywej
pamięci, jak gospodarka quasi-naturalna pomogła Polakom przetrwać
dwie wojny światowe i stan wojenny, a ostatnio Ukraińcom przeżyć okres,
w którym kawałek żeliwnej płyty kuchennej kosztował przeciętną pensję.
Odpowiedzialne rządy liczą się z możliwością sporadycznych kryzysów
i dbają o minimalny choćby poziom samowystarczalności (np. Szwajcaria, Norwegia).
Ślimaczący się kryzys zaczyna uzmysławiać szereg konieczności:
• Konieczna jest głęboka przebudowa gospodarki konsumpcyjnej, która
od dłuższego już czasu bazuje nie na postępie technologicznym, tylko
kredytowaniu nadziei, że ten postęp nastąpi.
• Konieczne jest rozpoczęcie spłaty kredytów zaciąganych przez całe dekady dla podkręcania konsumpcji. Widać, że dalsze odraczanie spłat
staje się praktycznie niemożliwe. Z drugiej strony wymaga to oszczędzania i samoograniczeń, co zagraża logice systemu.
• Konieczne jest znalezienie innego sposobu wyjścia z głębokiej nierównowagi, niż klasyczna opcja Erharda / Balcerowicza, sprowadzająca się
do wyzerowania starych zobowiązań finansowych i „nowego początku”.
W zglobalizowanym świecie wydaje się ona raczej niedostępna (wroga
reakcja Chin, upadek globalnego systemu finansowego, marginalizacja
Zachodu).
• Konieczne jest rozładowywanie narastających znów napięć wynikających z dążenia do ekspansji w warunkach ograniczonych zasobów. Nie
tylko Polska chce dołączyć do grona najbogatszych. Większość chce,
9. Z. Gloger, Dolinami rzek, Warszawa 1903, Wirtualna biblioteka literatury polskiej
(http://literat.ug.edu.pl/gloger/index.htm).
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niektórzy nawet bez pomocy Unii Europejskiej. Najbogatsi raczej nie
zamierzają się z tym pogodzić. Możliwy do uzyskania kompromis wydaje się niezadowalający dla wszystkich stron.
Obecny system maksymalizuje konsumpcję przez maksymalizację pracy przy ograniczeniach gwarantujących zatrudnionym pewną ilość czasu
wolnego (ośmiogodzinny dzień pracy, urlopy, emerytury). Gwarancje te
pozostają praktycznie niezmienione od ponad stu lat, a ostatnio postuluje
się ich zmniejszenie, przez wydłużenie wieku emerytalnego i pewne formy
„uelastyczniania”. Gwarantowany czas wolny odbiega istotnie od antropologicznej normy, którą było 15-20 godzin pracy tygodniowo10. Zbliżamy
się do tej normy, uwzględniając w rachunkach osoby, które profesjonalnie
unikają pracy, a których liczba zbliża się w Polsce do 50%.
Okiełznanie wymykającej się spod kontroli ekonomii wymaga zmiany
paradygmatycznej. Taką zmianą mogłoby być przestawienie systemu społecznego na maksymalizację czasu wolnego, przy ograniczeniach określających „godny poziom” konsumpcji i związany z tym indywidualny czas
pracy.
Rzecz w przełamaniu fundamentalnego paradoksu współczesności
krajów rozwiniętych: choć technika zwielokrotniła możliwości wytwórcze, to obciążenie pracą nie maleje. Wyjaśnienie jest dość proste: praca wyeliminowana w produkcji pojawia się w usługach, których udział
we wskaźnikach PKB sięga już 80%. Jedna z błyskotliwych fraz Lecha
Wałęsy stwierdza, że jeśli ludzie chcą mieć gorzej, to mają prawo mieć
gorzej. Broni się w ten sposób autonomii człowieka wobec narzucanych
mu „obiektywnych” kryteriów sukcesu. Jednym z takich kryteriów jest
właśnie wskaźnik PKB.
Warto uświadomić sobie, że w warunkach obfitości czasu wolnego i przy
sensownym wykorzystaniu współczesnych technologii ogromna część
świadczonych dziś usług stanie się zbędna. Rozbuchane usługi stanowią
rezerwę adaptacyjną, której wykorzystanie pozwoliłoby zredukować obciążenie pracą zarobkową bez specjalnych wyrzeczeń w sferze konsumpcji. Oto kilka przykładów, jak zwiększenie wymiaru czasu wolnego przyczyniłoby się do dalszego zmniejszenia wymiaru czasu wolnego:
• Wykształceni rodzice, którzy mają czas dla swoich dzieci, w naturalny
sposób przejmują główną część zadań edukacyjnych od szkół podstawowych i przedszkoli. Chowane głównie w domu dzieci są zdrowsze, co
odciąża też służbę zdrowia.
10. D. Berreby, The Hunter-Gatherers of the Knowledge Economy: The Anthropology of Today’s Cyberforagers,
http://www.strategy-business.com/article/19461?gko=cadd5 (2010.06.01).
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• Rodziny mają czas, by zapewnić opiekę swoim starszym i zniedołężniałym członkom. Redukuje to miejsca pracy w służbie zdrowia i opiece
socjalnej.
• Wolny czas umożliwia odbudowę lokalnych społeczności. Samopomoc
i wspólne działania budują kapitał społeczny i zaufanie, redukując popyt na prawników i psychologów.
• Krótszy sumaryczny czas pracy przekłada się zwykle na mniejszą liczbę
dni pracy. Spada zapotrzebowanie na usługi i infrastrukturę komunikacyjną związaną z dojazdami.
• Etos „wystarczającej konsumpcji” redukuje zatrudnienie w sferze marketingu i reklamy.
• Sprzedaż w Internecie i dostawy do domów likwidują miejsca pracy
w handlu i odciążają transport.
• Rozwiązania z zakresu e-administracji ograniczają zatrudnienie w urzędach.
• Bankowość internetowa i ograniczenie zakresu spekulacji redukują zatrudnienie w sferze finansów.
• Obfitość czasu i nowoczesne wyposażenie kuchni powodują, że gotowanie staje się hobby. Renesans stołowania się w domu zmniejsza zapotrzebowanie na żywienie zbiorowe.
• Nowe technologie, w połączeniu z wolnym czasem, przenoszą kwestie
remontów, a nawet budowy domu, w sferę „zrób to sam”.
Przykłady takie można mnożyć. Jak można z nich wnioskować, czas
wolny nie jest czasem nieróbstwa. Jest to czas wolności, w którym zamiast
wykonywania poleceń można robić to, czego się pragnie i co uważa się za
pożyteczne.
Widać, że rozsądne podzielenie się pracą produkcyjną może prowadzić
do zmniejszenia generalnego obciążenia pracą zarobkową, niezbędną do
zapewnienia przyzwoitego standardu życia. Inną sprawą jest przeprowadzenie tego projektu. Nie będzie łatwo porzucić pracę, do której się
przywykło. Wystąpi opór związany z konsumenckimi nawykami, mistyką
zakupów, pokusami natychmiastowej gratyfikacji i nawykowym nastawieniem na wyścig szczurów. Z drugiej strony oczywisty jest sprzeciw elit
wpływów związanych ze starym porządkiem. Jak je sprowadzić do „okrągłego stołu”? Czym przekupić? Jak przeprowadzić aksamitną transformację? Na kim się wzorować? Jaki przyjąć wzorzec normalności? I jak wypromować słowo „wystarczy”? Trudno liczyć na wystarczającą determinację
do zmian bez znacznie głębszego pogrążenia się w kryzysie.
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Powstanie cywilizacji czasu wolnego stworzyłoby możliwość przezwyciężenia napięć typowych dla epok zanikającego wzrostu, zwiększyłoby
też odporność lokalnych podsystemów społecznych na globalne zawirowania. Ponadto, byłaby to cywilizacja bardziej przystająca do ludzkiej natury.
• Wielkie miasto w Europie to zazwyczaj atrakcyjne Stare Miasto plus
bezosobowa machina do życia obsługująca ekonomię skali. Techniki
informacyjne umożliwiają decentralizację i desynchronizację wytwarzania i świadczenia usług. Można oczekiwać odrodzenia miast o skali
dopasowanej do wypełniających czas wolny ludzkich spotkań.
• Gdy czasu wolnego jest więcej niż to konieczne do zregenerowania sił
po pracy, pojawia się możliwość udziału w kulturze. Techniki multimedialne umożliwiają nie tylko bierny odbiór, ale też aktywny współudział
w kulturze. Pojawia się szansa na przełamanie obowiązującej dziś konwencji spektaklu, w której większości z nas przypada rola gapiów. Wielu
pragnie tego; ponoć dziś więcej ludzi pisze blogi, niż je czyta.
• Czas wolny daje tańsze i lepsze szczęście, niż można kupić za pieniądze.
To w nim Homo sapiens sapiens ma szansę się odnaleźć we właściwej mu
roli twórcy i eksperymentatora; choćby na skalę własnego warsztaciku,
kuchni lub ogródka.
• Obfitość czasu wolnego stworzy warunki do odrodzenia się życia rodzinnego. Podniesie się jakość rodzin wyzwolonych spod presji życia
zawodowego. Inwestowanie w dzieci zastąpi inwestowanie w fundusze
emerytalne.
• Wolny czas sprzyjać może kształtowaniu pozytywnych więzi międzyludzkich. O takiej potrzebie świadczy popularność portali społecznościowych, które oferują przecież tylko marny substytut prawdziwych
więzi. Efektywność samoorganizacji w czasie powodzi ukazuje ukryty
na co dzień potencjał wspólnotowych działań.
• Czas wolny ludzi aktywnych znacznie bardziej sprzyja formowaniu
całościowego obrazu świata, niż interakcje specjalisty z prasą fachową
i telewizorem. Umożliwia to odrodzenie demokracji, rozumianej jako
system, w którym poinformowana większość dokonuje przemyślanych
wyborów.
• Aktywne życie we względnie niewielkich środowiskach, w których domyka się większość pętli przyczynowo-skutkowych, sprzyja rozwojowi
inteligencji adaptacyjnej. Pojawiają się warunki do odrodzenia kultury
eksperymentu i zachowań kreatywnych.
• Obfitość czasu wolnego w połączeniu z dezurbanizacją sprzyja zdrowiu
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i środowisku. Nastawienie na „zrób to sam” skłania do większej aktywności fizycznej. Brak pośpiechu oznacza niższy poziom stresów. Można
mieć realny wpływ na jakość otaczającego środowiska. W małej skali
problem odpadów jest łatwy do opanowania.

Podsumowanie
Głównym trendem naszej współczesności jest postępująca redukcja
wielowątkowej kondycji ludzkiej do wymiaru ekonomicznego. Model liberalny, na gruncie społeczeństw purytańskich i w skojarzeniu z lawiną
innowacji towarzyszących rewolucji przemysłowej, okazał się niesłychanie
skuteczny w atrakcyjnym przekształcaniu rzeczywistości. Ta skuteczność
wydaje się od pewnego czasu wygasać, przynajmniej w odniesieniu do
współczesnych społeczeństw Zachodu. Nie są już purytańskie i czynnik
bojaźni Bożej praktycznie nie funkcjonuje. Poziom zaufania jest niski,
a sposobów jego nadużywania naucza się na uniwersytetach. Jednocześnie zanika strumień innowacji przełomowych, generujących bogactwo,
którego można było używać do zatykania dziur w zdewastowanej tkance społecznej. Model liberalny sprawdza się dziś przejściowo w Chinach,
gdzie tradycje konfucjańskie i polityka partii wymuszają pewną spójność
społeczną, a transfer technologii wywiera wpływ podobny do wpływu
oryginalnych innowacji.
Idea sustainable development, czyli rozwoju możliwego do utrzymania
(nazywanego z niejasnych powodów rozwojem zrównoważonym), z trudem przebĳa się do praktyki gospodarczej. Ma konotacje głównie ekologiczne i jest traktowana przez biznes jako wymuszająca kosztowne gesty
wobec sentymentalnie nastawionych ekologów. Sytuacja, w której gatunkiem zagrożonym są banki, a stawką jest przeżycie międzynarodowego
systemu finansowego wygląda na chichot historii. Z perspektywy obecnej współczesności propagowana tu idea gospodarki neonaturalnej może
wyglądać absurdalnie, ale warto pamiętać, że ludzie w takich warunkach
już funkcjonowali i to przy dramatycznie niższym poziomie technologii.
W obrębie takiej gospodarki sustainable development byłby naturalnym stanem rzeczy. Życie toczyłoby się w większej harmonii z wrodzonym systemem motywacyjnym człowieka (łowcy-zbieracza), stąd ludzkie dążenia
do szczęścia byłoby łatwiej zaspakajane.
Zarozumiały, rozbrykany i nieodpowiedzialny Homo oeconomicus zasłużył na surową reprymendę. Doprowadził Zachód do zakleszczenia w sy-
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tuacji niesatysfakcjonującej, której nie da się poprawić bez przejściowego
przynajmniej pogorszenia, a ponadto nie wiadomo, jak tej poprawy dokonać. Homo sapiens musi z nim poważnie porozmawiać, bo sprawy wymykają się spod kontroli. Sytuacja wymaga, aby przeprowadzić tę rozmowę
najpierw we własnej głowie.

dr Krzysztof Pawłowski
Prezydent Wyższej Szkoły Biznesu
National-Louis University w Nowym Sączu

Czy polskie władze państwowe
wykorzystają szanse
zdobycia przez Polskę
przewagi konkurencyjnej
w skali globalnej?
Rok 2010 skłania nas do refleksji – to przecież rok 30. rocznicy początku naszej, autentycznie polskiej rewolucji solidarnościowej z sierpnia
1980 roku, w którym zaczęliśmy kolejne dwudziestolecie po odzyskaniu niepodległości w 1989 roku, wreszcie rok, w którym coraz głębiej wnikamy w przyczyny skutku światowego kryzysu finansowego,
a dramatyczny kryzys finansowy państwa greckiego zmusza do ponownego przemyślenia strategii rozwoju Unii Europejskiej. Jeżeli dodamy do
tego nasz polski dramat związany z katastrofą smoleńską i załamanie się
nadziei na zakończenie politycznej wojny polsko-polskiej, to trudno się
dziwić, że poziom optymizmu w polskim społeczeństwie wyraźnie obniża się. Można wręcz powiedzieć – miło, optymistycznie i łatwo to już
było – niemal ze wszystkich stron widać kłopoty i znaki zapytania. Stąd
też tytuł naszej Krakowskiej Konferencji.
Podsumowując pierwsze dwudziestolecie niepodległej Rzeczpospolitej mamy powód do dumy i satysfakcji. Osiągnęliśmy dwa cele główne
– członkostwo w UE i NATO. Wystarczy popatrzeć na ulice miast, szczególnie tych największych, żeby porównując z latami 80. XX wieku zobaczyć, jakiego skoku technologicznego i cywilizacyjnego dokonali Polacy.
Ale wciąż, pomimo zmian, należymy do najbiedniejszych państw UE,
a spora część polskiego społeczeństwa niemal nie uczestniczy w zmianach i nie odczuła pozytywnych rezultatów transformacji.
Mam narastające przekonanie, że polska gospodarka dochodzi do kresu
prostego rozwoju i w przyszłości potrzebne będzie uruchomienie bardziej
skomplikowanych narzędzi rozwojowych.
Polacy znakomicie indywidualnie wykorzystali pierwszy okres po
roku 1989. Wystarczyło usunąć absurdalne przepisy dotyczące przedsiębiorczości, aby setki tysięcy, a później kilka milionów Polaków zde-
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cydowało się na tworzenie prywatnych firm – handel prywatny dosłownie błyskawicznie uporządkował rynek. Później stopniowo, krok po
kroku ci najbardziej zaradni i przedsiębiorczy tworzyli większe firmy,
także produkcyjne. Drugim etapem był tzw. rozwój „imitacyjny” – nawiązujący do wzorów wypracowanych wcześniej w najbardziej rozwiniętych technologicznie państwach świata. W niektórych sektorach gospodarki (np. telefonii komórkowej) udało się uzyskać tzw. „rentę opóźnienia”, tzn. przeskoczyć kilka wcześniejszych etapów (dla przykładu
„pagery” praktycznie w Polsce nie zaistniały!). Równolegle inwestycje
kapitału zagranicznego, czy przez prywatyzację przedsiębiorstw państwowych, czy też poprzez budowę od podstaw nowych firm, dawały
(i dają wciąż) duży impuls rozwojowy dla polskiej gospodarki. Trzeba jednak pamiętać, że główną motywacją wchodzenia do Polski inwestorów był
chłonny (dość długo niemal pusty) rynek konsumpcyjny i niskie płace
pracowników. W miarę zbliżania się polskich wynagrodzeń w gospodarce
do średniej europejskiej ta motywacja lokowania nowych przedsięwzięć
będzie malała, a w miarę wzrostu stabilizacji gospodarczej (szczególnie
w obszarze prawa gospodarczego) w państwach za naszą wschodnią granicą, niektórzy z właścicieli firm działających w Polsce będą podejmowali decyzje o przeniesieniu zakładów produkcyjnych na Wschód. W tej
sytuacji – gdy wciąż mamy do nadrobienia kilkadziesiąt straconych lat
i średni poziom życia Polaków jest daleki od poziomu, który dawałby nam
satysfakcję, konieczne jest uruchomienie nowych mechanizmów rozwojowych – bardziej subtelnych, znacznie trudniejszych od dotychczasowych. Obserwując rozwój innych państw, szczególnie tych, które osiągnęły ponadnormalny sukces (dla przykładu Finlandia), warto skorzystać
z doświadczeń innych. Taką szansą rozwojową w naszych warunkach jest
rozwój w Polsce gospodarki opartej na wiedzy, rozwój innowacyjny, i to
oparty na naszych krajowych zasobach. Takim zasobem, który mógłby
się stać istotnym zaczynem wzrostu nowej gospodarki jest sektor badań
naukowych i szkolnictwa wyższego. Wystarczy przeanalizować obecny
poziom rozwoju gospodarki opartej na wiedzy u światowych liderów, żeby
zauważyć, że jej rozwój jest niezwykle silnie powiązany z bardzo mocnymi centrami naukowymi – najlepszymi uniwersytetami, a często z konglomeratami centrów badawczych, uniwersytetów, firm wdrożeniowych
typu spin-off (Dolina Krzemowa to symboliczny, najbardziej znany i będący największym sukcesem przykład powiązania gospodarki z nauką,
oparta jest na bazie Uniwersytetu Stanforda).
Niestety z ubolewaniem mogę stwierdzić, że polska nauka i szkolnictwo
wyższe coraz bardziej odstaje od światowych standardów. Pomimo spo-
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rych środków publicznych zainwestowanych w ostatnich dziesięciu latach
w publiczne szkolnictwo wyższe (wg rocznika GUS-u są to inwestycje rzędu piętnastu miliardów złotych przez dziesięć lat 1999-2008), trudno mówić o pozytywnych zmianach jakościowych. Jedną z głównych przyczyn
są korporacyjne reguły funkcjonowania i oparcie ustaw regulujących funkcjonowanie szkół wyższych na interesie środowiska akademickiego a nie
na długookresowych korzyściach dla państwa polskiego. Zasadniczym
hamulcem uniemożliwiającym uruchomienie całego potencjału sektora
nauki i szkolnictwa wyższego jest brak mechanizmów konkurencyjnych,
w tym konkurencji w dostępie do środków publicznych. Monopol w dostępie do środków publicznych usypia i obniża motywację do aktywnego
działania i maksymalnego używania własnych zasobów.
I tak jest w sektorze polskich uczelni publicznych.
Maksymalnie efektywne użycie przez polskie państwo publicznego sektora nauki i szkolnictwa wyższego jest jedynym realnym sposobem osiągnięcia przez polską gospodarkę przewagi konkurencyjnej w skali światowej w wybranych obszarach i jedynym sposobem wykorzystania szans
rozwojowych, jakie stwarza gospodarka oparta na wiedzy. Alternatywą
może być stopniowe staczanie się Polski do państw trzecio- lub czwartorzędnych, będących tylko rezerwuarem siły roboczej i obszarem, z którego importuje się najzdolniejszych.
Drugim podstawowym, wyjątkowym w skali europejskiej polskim zasobem, ewidentnie zwiększającym nasze szanse rozwojowe są młode pokolenia roczników wyżu demograficznego z lat 80. XX wieku. To zasób bezcenny i niestety niepowtarzalny, bo w tych rocznikach przeważają dzieci
pochodzące z rodzin ubogich i niezamożnych (w większości ich rodzice
nie mieli wyższego wykształceniaa), które uzyskały nie tylko wykształcenie w boomie edukacyjnym lat 90. XX wieku i lat dwutysięcznych, ale
ogromne szanse osiągnięcia sukcesu osobistego, całkowicie niepowtarzalne z szansami (a raczej brakiem szans), jakie mieli ich rodzice. Osoby
z pierwszego pokolenia uzyskujące wysoki status wykształcenia i duże
(z ich osobistej perspektywy niemal nieograniczone) szanse awansu społecznego, mają zazwyczaj bardzo silną motywację do pracy i długookresowego wysiłku i dużej aktywności. Pokolenie ich dzieci już takiej motywacji i zapału w skali masowej mieć nie będzie. To pokolenie obecnych
trzydziestolatków i dwudziestolatków, podobnie jak spora grupa obecnych
czterdziestolatków, pozytywnie wyróżnia się w skali europejskiej (szczególnie w stosunku do ich równolatków z zamożnych państw Europy Zachodniej) i jest – jeżeli umożliwi się im pracę i możliwość osiągnięcia
osobistego sukcesu w Polsce – ogromną szansą dla nas wszystkich.
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Zgadzam się z prof. Krzysztofem Rybińskim, że dekada lat dwutysięcznodziesiątych może być „złotą dekadą” w całej polskiej historii. Zgadzam
się także z jego tezą, że największe szanse rozwojowe dla Polski kończą
się (w przewidywalnej do w miarę precyzyjnego okresu prognozowania)
na początku lat 20. XXI wieku, gdyż następne lata przyniosą wyraźne
pogorszenie relacji demograficznych w Polsce (przejście na emeryturę
bardzo licznego wyżu demograficznego z II połowy lat 40. i 50. XX wieku), a także zakończy się okres intensywnego finansowania rozwoju ze
środków UE oraz dużego zagrożenia finansowego, jakie stwarzają opłaty
za emisję CO2.
Nadchodzące lata są więc okresem, który przesądzi o pozycji Polski
w przyszłym świecie i to na następne kilkadziesiąt lat. Niestety, coraz częściej mam wrażenie, że polscy politycy pogodzili się z tym, że Polska będzie w przyszłości państwem drugo- lub nawet trzeciorzędnym. To wrażenie oparte jest na faktach – np. na odwlekaniu określenia strategii rozwoju
szkolnictwa wyższego, odkładaniu decyzji, które mogą uzdrowić budżet,
ale w krótkim czasie mogą obniżyć notowania partii rządzącej, czy wypowiedzi Premiera, że rząd koncentruje się na działaniach „tu i teraz” (tzn.
zaniedbując myślenie o Polsce przyszłości).
Nie mogąc wpływać na decyzje w skali państwa, próbuję swoje przemyślenia dotyczące przyszłości zamieniać na konkretne przedsięwzięcia
w skali lokalnej w Nowym Sączu. Stąd inicjatywa stworzenia od podstaw
sprawnego ośrodka transferu wiedzy i technologii w obszarze multimediów i systemów informacyjnych zwanego Miasteczkiem Multimedialnym. Ostatecznie po 3,5 latach przygotowań rusza budowa Parku Naukowo-Technologicznego „Miasteczka Multimedialnego”, finansowanego ze
środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 3.1
(a więc ze środków UE) na kwotę 94,9 mln zł. W ramach przygotowań
do realizacji tego wielkiego projektu, w oparciu o transfer do nas knowhow stworzyliśmy dzięki Polakom (którzy zdobyli wykształcenie, wiedzę
technologiczną w najlepszych ośrodkach USA i Kanady) Szkołę Animacji i Efektów Specjalnych, która do 2012 roku, a więc do otwarcia Parku
wykształci ponad sześćdziesięciu specjalistów na najwyższym poziomie.
Nowe inicjatywy, w powiązaniu z WSB-NLU, mającą już liczącą się pozycję i dorobek w obszarze informatyki, stworzą uzasadnione nadzieje na
powstanie zespołu instytucji, które będą dużym impulsem rozwojowym
dla Sądecczyzny, mojej Uczelni i jej absolwentów.
Podobną inicjatywę (choć w innym obszarze gospodarki) zaczynamy realizować w Tarnowie wraz z władzami lokalnymi, największymi firmami
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(na czele z Zakładami Azotowymi w Tarnowie) oraz partnerskimi dwiema
uczelniami warszawskimi w oparciu o Wydział Zamiejscowy WSB-NLU.
Powstaje tu Park Technologiczny „Edu-Tech-Med.”, którego zadaniem
będzie wzrost innowacji w regionie Małopolski południowo-wschodniej,
współpracujący z naszym ośrodkiem sądeckim.

prof. dr hab. Krzysztof Rybiński
Szkoła Główna Handlowa

Złota polska dekada

Główne tezy mojego artykułu są następujące:
1. Po pierwsze, obecna dynamika zjawisk gospodarczych nie ma precedensu w historii, w szczególności kraje naszego regionu w ciągu
minionych kilkunastu lat odrobiły pięć wieków zacofania. To dynamiczne otoczenie gospodarcze powoduje, że jest znacznie mniej czasu na wykorzystanie nadarzających się szans rozwoju kraju – podobnie mało czasu ma żeglarz na wykorzystanie nadchodzącego szkwału,
również zagrożenia pojawiają się znacznie szybciej i mogą mieć daleko idące konsekwencje. Powstaje pytanie, jakie zmiany są konieczne,
aby Polska w najbliższej dekadzie wykorzystała ten swoisty „szkwał
rozwojowy”.
2. Po drugie, osiemset lat historii kryzysów finansowych pokazuje, że
kryzysy bankowe mają długotrwałe negatywne konsekwencje, do których należy niewypłacalność rządów w wielu krajach. O ile bezprecedensowa skala interwencji rządów ograniczyła czas trwania i głębokość pierwszej powojennej globalnej recesji, najbliższe lata lub nawet
dekady będzie cechowała dużo większa zmienność koniunktury niż
w minionych dekadach. Po okresie wielkiego uspokojenia czeka nas
era turbulencji.
3. Po trzecie, wydatki publiczne w wielu krajach gwałtownie wzrosną
w wyniku przechodzenia na emeryturę roczników powojennego wyżu
demograficznego. Większościowe systemy demokratyczne prawdopodobnie doświadczą pierwszej w historii wojny pokoleń, w której pokolenie seniorów będzie domagało się wysokiej stopy zastąpienia (relacji
emerytury do ostatniego wynagrodzenia), a młodsze i mniej liczne
pokolenia będą protestowały przeciwko wysokim podatkom. W Polsce po 2020 roku te zjawiska wystąpią ze znacznie większą siłą niż
w innych krajach europejskich z powodu fatalnej sytuacji demograficznej.
4. Po czwarte, Polska będzie miała sprzyjające warunki rozwoju jeszcze
przez około dekadę; jeżeli wykorzystamy tę szansę, to może nas cze-
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kać „Złota polska dekada”, podczas której standard życia Polaka może
zbliżyć się do standardu życia mieszkańca Europy Zachodniej.
5. Po piąte, pomimo wyboru na najwyższe funkcje państwowe w obszarze gospodarki i finansów osób o wysokich kwalifikacjach i kompetencjach (na przykład minister Jacek Rostowski, minister Michał Boni,
wcześniej ministrowie i wicepremierzy Grzegorz Kołodko, Leszek
Balcerowicz, Jerzy Hausner, Mirosław Gronicki czy minister finansów
i premier Marek Belka), różne uwarunkowania powodują, że jakość
podejmowanych decyzji strategicznych jest niska lub bardzo niska.
Najważniejsze osoby w państwie gros czasu poświęcają nic nie znaczącej taktyce, zapominając o słowach Sun Tzu „wszyscy widzą taktykę,
która prowadzi mnie do zwycięstw, ale nikt nie dostrzega strategii,
która jest ich źródłem”. Brak strategicznej wizji Polski oraz niski kapitał relacji mogą stać się główną barierą w wykorzystaniu szans, jakie
stwarza „Złota polska dekada”.
6. Po szóste, jakość debaty publicznej w Polsce jest niska, co silnie kontrastuje z coraz większymi wyzwaniami, przed którymi stoi nasz kraj.
Niski poziom kapitału społecznego – w szczególności brak zaufania
– już wkrótce ograniczy nasze zdolności rozwojowe. Dzisiaj w Polsce
sukces mierzy się w kilometrach wylanego asfaltu i betonu, w innych
krajach miarą sukcesu jest liczba nowych firm, które odniosły ponadnarodowy sukces, lub liczba skomercjalizowanych innowacji.
Główny wniosek jest następujący: mamy przed sobą ostatnie dziesięć lat,
podczas których możemy dogonić Zachód. Jeżeli nie wykorzystamy tej
dekady, zostaniemy małym krajem starych ludzi. Nadchodzi czas próby
dla elit intelektualnych Polski.
Teza 1. Dynamika zjawisk gospodarczych nie ma precedensu w historii,
utrzymuje się wysoka niepewność, czy Polska wykorzysta „szkwał rozwojowy”.
Na początku XIX wieku Chiny i Indie – określane również jako Chindie
– łącznie wytwarzały około połowę światowego PKB. Oba kraje popełniły
znaczące błędy w polityce gospodarczej i ich udział w globalnym PKB
spadł poniżej 10% w 1950 roku i osiągnął dno na poziomie 8% na początku lat 70. XX wieku. Ale wystarczyło tylko trzydzieści lat szybkiego
wzrostu gospodarczego, aby udział Chindii w globalnym PKB przekroczył 20%1, a w świetle wielu prognoz w ciągu najbliższych 20-30 lat Chin1. Globalisation: Trends, Issues and Macro Implications for the EU, „Economic Papers” 2006, Komisja
Europejska, lipiec 2006.
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die ponownie zajmą należne sobie miejsce w globalnej gospodarce, które
zajmowały do początków XIX wieku.
Jeszcze bardziej dynamiczne zmiany zachodzą w naszym regionie.
Dane z bazy Angusa Maddisona2 wskazują, że średni poziom PKB na
mieszkańca w Europie Środkowo-Wschodniej wynosił około 60% poziomu w Europie Zachodniej w 1500 roku3. Przez około pięćset lat, aż do
połowy lat 90. XX wieku ta relacja pogarszała się, aż sięgnęła około 30%.
Następnie w ciągu kilkunastu lat ten wskaźnik znowu zbliżył się do poziomu 60%, w ciągu dekady odrobiliśmy zaległości z pięciuset lat.
Powtórzę, w ciągu zaledwie kilkunastu lat kraje naszego regionu odrobiły pięć wieków zacofania i tracenia dystansu wobec krajów Europy Zachodniej. To pokazuje, jak dobrze wykorzystaliśmy szansę, która pojawiła
się w wyniku rozpadu sowieckiego bloku komunistycznego, to pokazuje,
że nasze narody potrafią sobie dobrze radzić w warunkach gospodarki
rynkowej, to pokazuje, że jeżeli przedsiębiorcy krajów naszego regionu
zostaną wsparci mądrymi reformami, to kraje naszego regionu mogą dalej szybko się rozwĳać i zbliżyć się poziomem rozwoju do społeczeństw
Europy Zachodniej.
Musimy jednak pamiętać, że XXI wiek to wiek globalnego rynku produktów, usług, kapitału, pracy i wiedzy. Postępujący szybko proces globalizacji sprawił, że podaż pracowników na globalnym rynku pracy podwoiła
się4. Procesy biznesowe mogą być wykonywane z zachowaniem wysokiej
jakości w różnych lokalizacjach, na różnych kontynentach. Wiele krajów
azjatyckich udowodniło, że potrafi znakomicie wykorzystać proces globalizacji (Singapur, Hong Kong, Korea Południowa, Tajwan), inne kraje Azji
starają się powtórzyć ten sukces (Chiny, Malezja, Wietnam). To oznacza,
że należy spodziewać się szybko rosnącego poziomu konkurencji na globalnym rynku produktów i usług. Na przykład, jeżeli Polska rozważa, aby
w przyszłości specjalizować się w usługach medycznych i opiekuńczych
dla szybko starzejącej się Europy – np. Pomorze stałoby się Florydą Europy – to musimy pamiętać, że Indie, Tajlandia i Singapur mają ten cel wpisany w swoje strategie rozwoju i szybko rozwĳają turystykę medyczną.
Przykłady szybkiego rozwoju płyną też z najbardziej zacofanego obszaru świata, z Afryki subsaharyjskiej. Na przykład w Kenii wdrożono sys2. www.ggdc.net/maddison/.
3. M. Piątkowski, The Coming Golden Age of New Europe, Center for European Policy Analysis, Report
No. 26, październik 2009. Wskaźniki wyliczane dla długich szeregów czasowych i obecne dane
EUROSTAT-u różnią się ze względu na różnice metodologiczne.
4. K. Rybiński, Globalizacja w trzech odsłonach. Offshoring – globalne nierównowagi – polityka pieniężna,
Difin, Warszawa 2009.
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tem płatności mobilnych M-PESA5, który umożliwia składanie depozytów i dokonywanie płatności za pomocą telefonów komórkowych. Z usług
M-PESA korzysta ponad sześć milionów osób w Kenii, kraju liczącym 38
milionów mieszkańców. Bank centralny Ghany prowadzi politykę pieniężną opartą na bezpośrednim celu inflacyjnym, zgodnie z regułami przyjętymi w krajach rozwiniętych. Warto pamiętać, że w obu krajach PKB na
mieszkańca jest poniżej 1000 dolarów, co oznacza, że w XXI wieku nawet
bardzo biedne kraje wdrażają reformy, które pozwalają na dokonanie rozwojowych żabich skoków, jak w przypadku Kenii, gdzie dokonano skoku
od gotówki do płatności mobilnych z pominięciem etapu czeków i kart
debetowych/kredytowych.
Bardzo dynamiczne środowisko ekonomiczne niesie ze sobą coraz nowe
ryzyka, na które musimy reagować znacznie szybciej niż w przeszłości,
na wiele z nich z wieloletnim wyprzedzeniem (demografia, wyzwania
klimatyczne, energetyczne bariery rozwoju). Raport rządu Polska 2030
wymienia wiele takich ryzyk i pokazuje, że skuteczne działanie rzeczywiście wymaga podjęcia właściwych decyzji strategicznych ze znacznym
wyprzedzeniem, w oderwaniu od bieżącego cyklu politycznego. Niestety,
doświadczenia ostatnich kilku lat pokazują, że rządzące elity na razie nie
posiadają zdolności do prowadzenia strategicznej polityki długofalowego
rozwoju.
Powtórzę, dynamika procesów gospodarczych w minionych dwóch dekadach nie ma precedensu w historii gospodarczej świata. Metaforycznie,
używając języka żeglarzy można to postrzegać jako „szkwał rozwojowy”.
Te kraje, które złapią wiatr w żagle, będą miały odpowiednio wyszkoloną
załogę i sprawny jacht, wejdą w „ślizg” i przyspieszą. Inne, które na czas
nie postawią żagli, zostaną w miejscu. Niestety, obserwując działania decydentów w Polsce można odnieść wrażenie, że nie tylko nikt nie stawia
żagli, ale nawet nie za bardzo wiedzą skąd wieje.
Teza 2. Kryzys bankowy i zastosowane metody przeciwdziałania kryzysowi z wysokim prawdopodobieństwem spowodują niewypłacalność niektórych rządów, wysoką globalną inflację i wysoką zmienność koniunktury światowej. Po okresie wielkiego uspokojenia czeka nas era turbulencji. Wykorzystanie „szkwałów rozwojowych” na bardzo wzburzonym
akwenie wymaga wysokiej jakości sprzętu i świetnie wyszkolonej, zgranej załogi.
Współczesnym wydaje się, że okres boomu gospodarczego jest zawsze
w pełni uzasadniony. Zanim pękł bąbel internetowy w 2001 roku, wska5. „M” od słowa mobilny, „PESA” oznacza pieniądz w języku Suahili.
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zywano na silny wzrost wydajności dzięki zastosowaniu technik informacyjnych. Przed pęknięciem bańki na rynku pochodnych instrumentów
kredytowych w 2008 roku wskazywano, że innowacje finansowe pozwalają
na znaczną dywersyfikację ryzyka, co powoduje, że banki są bezpieczne pomimo znacznych inwestycji w te aktywa. Tym razem jest inaczej,
to często powtarzane uzasadnienie w okresie boomu. W niedawno wydanej książce6 pod takim właśnie tytułem, Carmen Reinhart i Kenneth
Rogoff pokazują, że na przestrzeni ostatnich ośmiuset lat okresy boomu
poprzedzające kryzysy finansowe oraz same kryzysy są bardzo podobne. Do najcięższych należą kryzysy sektora bankowego, które powodują
recesję i silne spowolnienie wzrostu gospodarczego trwające kilka lat, co
z kolei przekłada się nas spadek dochodów budżetowych, wzrost deficytu
i wzrost długu publicznego. W dotychczasowych kryzysach bankowych
wielkość długu publicznego przeciętnie rosła o 86% w ujęciu realnym (po
uwzględnieniu inflacji) w trzecim roku od wystąpienia kryzysu.
Osiemset lat historii uczy nas, że nie ma żadnych powodów, żeby zakładać, że tym razem będzie inaczej. W ciągu kilku najbliższych lat dług
publiczny w wielu krajach silnie wzrośnie, w wielu przypadkach przekraczając znacznie 100% PKB. Będzie to dotyczyło przede wszystkim krajów
rozwiniętych, które właśnie wchodzą w okres starzenia się społeczeństw
i szybko rosnących wydatków publicznych na emerytury. Zatem na typowy silny wzrost długu publicznego po kryzysie nałoży się ujawnienie
długu publicznego do tej pory „ukrytego” w postaci pozabilansowych
emerytalnych zobowiązań rządów w wielu krajach. Ta podwójna presja na
finanse publiczne jest unikalna w historii, ponieważ jeszcze nigdy w historii proces starzenia się społeczeństw nie wystąpił z taką siłą jednocześnie w wielu krajach. Według szacunków Komisji Europejskiej7 koszty
starzenia się społeczeństw (emerytury, ochrona zdrowia, opieka, zasiłki
i edukacja) wzrosną przeciętnie w krajach Unii o prawie 5% PKB między
2010 a 2060 rokiem, głównie z powodu wzrostu kosztów wypłaty emerytur. Największy wzrost obciążenia budżetów wystąpi w małych krajach
Unii Europejskiej, Luksemburgu, Grecji, Słowenii i na Cyprze. W przypadku Grecji ten wzrost wydatków jest szacowany na około 16% PKB.
Jeżeli do tego dodamy obecny poziom deficytu budżetowego w wysokości
13% PKB oraz dług publiczny w wysokości 120% PKB, widać, że prawdopodobieństwo bankructwa Grecji jest bliskie jedności, pytanie tylko kiedy
6. C. Reinhart, K. Rogoff, This Time is Different, Princeton University Press, 2009.
7. Sustainability Report 2009, „European Economy 9” 2009, Komisja Europejska, provisional version.
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nastąpi, co z kolei zależy od skłonności finansowania rozrzutnego stylu
życia Greków przez Niemcy i Francję. Można argumentować, że Grecja
jest zbyt małą gospodarką, żeby potrząsnąć Unią Europejską, ale Hiszpania jest gospodarką czterokrotnie większą, która ma również dwucyfrowy
deficyt budżetowy, perspektywy recesji lub niskiego wzrostu przez kilka
lat i koszty starzenia się społeczeństwa szacowane na ponad 8% PKB.
Grecja i Hiszpania należą do grupy krajów, które wielokrotnie bankrutowały. Hiszpania trzynaście razy, a Grecja pięć razy, przy czym ponad
połowę okresu między rokiem 1800 a 2008 Grecja spędziła ze statusem
kraju bankruta lub była w procesie restrukturyzacji zadłużenia. Zatem
zamiast dziwić się, że kraj strefy euro może zbankrutować, powinniśmy
raczej skonstatować, że obserwujemy powrót do normy. Po okresie wielkiego uspokojenia nadchodzi era turbulencji8, zaś jedną z immanentnych
cech tej ery będą bankructwa niektórych rządów, w tym rządów krajów
rozwiniętych, które prowadzą niewiarygodną politykę fiskalną i są narażone na wysokie koszty starzenia się społeczeństwa. Nie trzeba dodawać,
że bankructwo kraju jest ważnym wydarzeniem na rynkach finansowych,
powoduje gwałtowne przepływy kapitału, gwałtowne zmiany kursów walutowych i stóp procentowych, może okazać się groźne z powodu efektu
zarażania zwanego również efektem domina, gdy bankructwo jednego
kraju rodzi ryzyko bankructwa kolejnego na skutek wycofywania się inwestorów portfelowych.
Jednak największym wyzwaniem kolejnych lat obecnej dekady nie są
problemy z wypłacalnością niektórych krajów europejskich, lecz nieuchronnie zbliżająca się chwila, w której w wątpliwość podana zostanie
skłonność Stanów Zjednoczonych Ameryki do spłacania swojego zadłużenia. Jeżeli rynki nabiorą przekonania, że Ameryce opłaca się nie oddać
zaciągniętych pożyczek, wówczas skala turbulencji na rynkach finansowych może być znacznie większa niż te, których doświadczyliśmy w 2008
roku po upadku Lehman Brothers.
W takim otoczeniu gospodarczym i finansowym będzie funkcjonowała
polska gospodarka w nadchodzącej dekadzie.
Teza 3. Nadchodzi pierwszy w historii globalny konflikt pokoleń. Bardzo
liczne pokolenie seniorów będzie domagało się utrzymania standardu
życia po przejściu na emeryturę, co oznacza wysokie wydatki publiczne
na opiekę zdrowotną oraz wysoką stopę zastąpienia, czyli relację emerytury do ostatniego wynagrodzenia. Mniej liczne pokolenie młodych
8. Fraza zaczerpnięta z książki byłego prezesa Rezerwy Federalnej Alana Greenspana: The Age of
Turbulence.
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będzie się temu przeciwstawiać. Problem ten z całą mocą pojawi się również w Polsce po 2020 roku, ale w odróżnieniu od innych krajów Europy, inicjatywę zmian podejmie zagrożone pokolenie seniorów, podczas
gdy w większości krajów europejskich to młode pokolenia będą żądały
zmian.
Finanse publiczne Unii Europejskiej stoją przed wyzwaniami, których
skala przekracza o rząd wielkości wszystko, co wydarzyło się w Europie od powołania Wspólnoty Węgla i Stali w 1952 roku. Przypomnĳmy,
że dług publiczny w Unii Europejskiej wynosił 63% PKB w 2008 roku
i w wyniku kryzysu zbliżył się do 80% w 2010 roku. Wydaje się, że jest
to bardzo poważny wzrost wynikający z kryzysu finansowego i recesji.
Cóż gorszego może spotkać finanse publiczne? Otóż, jeżeli parametry
polityki gospodarczej nie ulegną zmianie, to według szacunków Komisji
Europejskiej i Unĳnego Komitetu Polityki Gospodarczej9, dług publiczny
w UE wzrośnie w 2030 roku do 156% PKB, a w 2060 roku do 477% PKB.
Najniższe zadłużenie jest prognozowane dla Węgier, jest to nadwyżka
w wysokości 26% PKB, zaś największe zadłużenie może wystąpić w Grecji, prawie 900(!)% PKB. Na tym tle Polska wypada lepiej niż średnia,
z długiem w relacji do PKB wynoszącym 108% w 2030 roku i 318% PKB
w 2060 roku. Przypomnĳmy, że te szacunki odpowiadają niezmienionym
parametrom polityki gospodarczej. Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, w którym wydatki związane ze starzeniem się społeczeństwa
obniżają się w relacji do PKB, o około 1% między rokiem 2010 a 2060. Zatem rosnący dług Polski wynika wyłącznie z niskiej jakości obecnie prowadzonej polityki fiskalnej. Wystarczy zlikwidować deficyt strukturalny
finansów publicznych w ciągu kilku lat, i w długim okresie Polska będzie
miała stabilne finanse publiczne.
Natychmiast pojawia się pytanie, w jaki sposób Polska uzyskała spadek
wydatków związanych ze starzeniem się społeczeństwa w relacji do PKB,
jeżeli należymy do krajów o najniższym przyroście naturalnym w Europie, a efekt starzenia społeczeństwa wystąpi u nas w znacznie większym
natężeniu niż przeciętnie w Europie. Sekret leży w stopie zastąpienia, czyli relacji emerytury do wynagrodzenia. Najważniejszym efektem reformy
emerytalnej z 1999 roku, zupełnie niedostrzeżonym przez media i opinię
publiczną w tamtym okresie, było właśnie dostosowanie wysokości przyszłych emerytur do sytuacji demograficznej i możliwości finansowych
Polski. Wbrew obiegowej opinii, sytuacja pokolenia seniorów w Polsce jest
relatywnie o wiele lepsza niż w innych krajach. Relacja emerytury wypłacanej ze środków publicznych do wynagrodzenia wynosiła w Polsce 56%
9. Sustainability Report 2009, „European Economy 9” 2009, Komisja Europejska, provisional version.
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w 2007 roku, wyższa była tylko w Grecji (73%), Włoszech (68%), Francji (63%) i Hiszpanii (58%). Najniższa stopa zastąpienia ze środków publicznych była na Łotwie (24%) i w Estonii (26%), a wśród dużych krajów
Unii w Wielkiej Brytanii (35%). Oczywiście emerytury są też wypłacane
w ramach prywatnych oszczędności (obowiązkowych i dobrowolnych), co
powoduje, że w niektórych krajach stopy zastąpienia są znacząco wyższe
niż wynikałoby z części finansowanej przez sektor finansów publicznych
(na przykład w Danii stopa zastąpienia rośnie w 2007 roku z 39% do 64%
po uwzględnieniu części finansowanej przez prywatne oszczędności).
Według szacunków Komisji Europejskiej stopa zastąpienia finansowana z części publicznej obniży się w Polsce z 56% z 2007 roku do 26%
w 2060 roku, a po uwzględnieniu emerytur prywatnych stopa zastąpienia
wyniesie 31%. Tak silny spadek stopy zastąpienia nie występuje w żadnym innym kraju Unii Europejskiej. To właśnie tak niska stopa zastąpienia pozwala na stabilizację finansów publicznych pomimo szybkiego
starzenia się społeczeństwa. Natychmiast pojawia się jednak pytanie, czy
polskie społeczeństwo zaakceptuje tak silny spadek standardu życia na
emeryturze, czy pojawią się liczne próby zmian legislacyjnych, które albo
zwiększą stopę zastąpienia, albo będą próbą określenia szeregu darmowych świadczeń dla seniorów, oczywiście finansowanych albo przyrostem
długu, albo wzrostem podatków płaconych przez młode pokolenie. Przypomnĳmy, że w świetle prognoz demograficznych10 między 2008 a 2060
rokiem ludność dzisiejszej Unii Europejskiej zwiększy się o około dziesięć
milionów, a w Polsce w tym czasie populacja obniży się o około osiem
milionów. W 2008 roku relacja liczby osób w wieku powyżej 65 lat do liczby zatrudnionych osób w wieku produkcyjnym wynosiła w Polsce nieco
ponad 30%, podczas gdy średnia dla 27 krajów UE wynosiła blisko 40%.
Jeżeli sytuacja demograficzna będzie zgodna z obecnymi prognozami, to
w 2060 roku ta relacja wyniesie w Polsce prawie 110% i będzie najwyższa
w UE, dla której średnia wyniesie nieco ponad 70%. W żadnym innym
kraju ta relacja nie przekroczy 100%.
Powtórzę to jeszcze raz: w 2060 roku liczba Polaków w wieku powyżej 65. roku życia będzie większa niż liczba zatrudnionych osób w wieku
15-64 lat. Zatem nawet jeżeli damy czynne prawa wyborcze nastolatkom
w wieku 15-17 lat, seniorów będzie tak wielu, że uchwalą sobie takie prawo
i takie przywileje, jakie będą im odpowiadały. Łatwo przewidzieć, że młode pokolenie nie zaakceptuje wysokich podatków i albo zagłosuje nogami,
czyli wybierze emigrację, albo okaże się, czy ustrój demokratyczny jest
w stanie przetrwać tak duże wyzwania.
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Ktoś może mi zarzucić, że odszedłem od głównego nurtu wykładu,
przedstawiając wyzwania, które ujawnią się z całą mocą po 2020 roku,
podczas gdy tematem wykładu jest Złota polska dekada do 2020 roku.
To prawda, ale jednocześnie wskazuję na nieprawdopodobną ślepotę strategiczną rządzących, którzy ignorują długoterminowe wyzwania stojące
przed Polską. Aby sobie z nimi poradzić za 30-40 lat, aby uniknąć wojny
pokoleń, która w skrajnym przypadku może doprowadzić kraj do ruiny,
mądre decyzje trzeba podejmować dzisiaj. W szczególności, dopóki młode pokolenie jest liczne, trzeba jak najszybciej wprowadzić do Konstytucji
zapisy, które uniemożliwią lub utrudnią rozsadzenie finansów publicznych w przyszłości przez liczebnie dominujące pokolenie seniorów.
Są dwa sposoby na uniknięcie wojny pokoleń. Potrzebna jest mądra polityka prorodzinna, aby rosła liczebność młodego pokolenia, oraz trzeba zapewnić wyższe stopy zastąpienia pokoleniu seniorów, ale bez naruszania
stabilności finansów publicznych. Niestety w obu obszarach w minionych
latach wykazaliśmy się skrajną ślepotą strategiczną. Nie ma tu miejsca
na pokazanie, dlaczego Polska prowadzi politykę antyrodzinną, o czym
świadczy najniższy wskaźnik urodzeń w UE (wystarczy wspomnieć,
że procent dzieci z małych miasteczek i wsi uczęszczający do przedszkola
wynosi 16% i jest najniższy w UE, we Francji wskaźnik wynosi prawie
100%). Stopa zastąpienia może wzrosnąć, jeżeli wiek emerytalny zostanie
opóźniony; warto pamiętać że w Polsce przeciętny wiek emerytalny wynosi 58 lat i jest najniższy w Unii Europejskiej, co jest wynikiem niskiego
wieku ustawowego (65/60) i przywilejów branżowych. Stopa zastąpienia
może również wzrosnąć, jeżeli wzrośnie efektywność inwestowania w ramach OFE, na przykład zwiększenie stopy zwrotu OFE o jeden procent
powoduje, że przeciętna emerytura 65-letniego mężczyzny oszczędzającego czterdzieści lat rośnie o 25%11. Niestety propozycje obecnego rządu
nie prowadzą do zwiększenia stopy zastąpienia. Reforma emerytur mundurowych została zaniechana, zaś ostatnie propozycje ministrów Fedak
i Rostowskiego prowadzą do radykalnego zmniejszenia długookresowej
efektywności inwestowania oszczędności emerytalnych i mogą prowadzić
do znaczącego spadku stopy zastąpienia. Wspomnę tylko, że ta propozycja przesuwająca większość składki z OFE do ZUS zmusza młodego
człowieka, żeby 60% swoich oszczędności emerytalnych inwestował w obligacje skarbowe, podczas gdy teoria i praktyka finansów wskazuje, że na
tak wczesnym etapie życia zawodowego całe oszczędności na emeryturę
powinny być inwestowane w akcje lub inne instrumenty finansowe oferujące wyższą oczekiwaną stopę zwrotu za cenę wyższego ryzyka.
11. Szacunki Ernst & Young.
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To smutne, ale w czasach, gdy powinniśmy podejmować ważne decyzje
o znaczeniu strategicznym dla przyszłości Polski, ze strony ministrów pracy i finansów padają propozycje, które nie zawaham się nazwać szkodliwymi dla perspektyw rozwoju Polski. Nie może być tak, że krótkookresowe
cele polityczne lub osobiste przeważają nad długookresowym interesem
Polski. Niestety nasuwa się porównanie do konfederacji targowickiej, tylko
w obszarze finansów publicznych. Hetmani i generałowie Szczęsny- Potocki, Branicki i Rzewuski zostali zastąpieni przez ministrów VincentaRostowskiego i Fedak, a otwarcie drogi dla interwencji zbrojnej przez carską Rosję zostało zastąpione przez otwarcie drogi do wojny pokoleń.
Niestety rację miał profesor Jerzy Hausner12, ostatni wielki reformator
w polskim rządzie, który w niedawnym wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”
stwierdził, że od siedmiu lat stoimy w miejscu. Jeżeli propozycje ministrów Fedak i Rostowskiego zostaną zrealizowane, wówczas zaczniemy
się cofać.
Teza 4. Lata 2010-2020 to ostatnia dekada, podczas której Polska może
dogonić kraje Europy Zachodniej pod względem standardu życia. Po
2020 roku będzie to niemożliwe ze względu na wyzwania demograficzne,
klimatyczne i energetyczne.
Uzasadnienie przedstawione w tezie trzeciej pokazuje, jak wielkie wyzwania demograficzne stoją przed Polską. Do tego trzeba dodać olbrzymie wyzwania związane z polityką klimatyczną, która – jeżeli nie ulegnie
zmianie – spowoduje, że po 2020 roku wykorzystanie brudnej energii
w gospodarce stanie się bardzo drogie. A Polska jest nazywana Chinami Europy, ponieważ podobnie jak Chiny czerpiemy ponad 90% energii
z brudnych źródeł, czyli z węgla. Ponadto wiele bloków energetycznych
jest przestarzałych i będą zamykane z najbliższej dekadzie ze względów
bezpieczeństwa. Jeżeli efektywność energetyczna gospodarki znacząco
nie wzrośnie, to małe moce wytwórcze i bardzo zły stan sieci transmisyjnej, połączone z bardzo ograniczonymi możliwościami importu mogą
skutkować powszechnymi black-out’ami już pod koniec obecnej dekady.
Oczywiście najsprawniejszym mechanizmem wymuszającym efektywność energetyczną jest wzrost cen energii elektrycznej, ale ponownie krótkookresowe cele polityczne uniemożliwiają podjęcie odpowiednich decyzji
cenowych przez regulatora, a błędy popełnione przez poprzednie rządy
powodują, że proces ograniczania kosztów w energetyce jest niesamowicie
trudny do przeprowadzenia ze względu na bezprecedensowe długookresowe gwarancje zatrudnienia.
12. http://www.rp.pl/artykul/132583,441242.html.
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Te wszystkie ryzyka mogą się zmaterializować w okolicach 2020 roku.
Do tego czasu będziemy mieli dobrą demografię, dość prądu, więc możemy się szybko rozwĳać. Tylko żeby osiągnąć stopy wzrostu na miarę
naszych ambicji, czyli 6-7% rocznie, zamiast niecałych 4% prognozowanych obecnie, potrzebne są zdecydowane działania rządu i parlamentu,
które uruchomią rezerwy wzrostu. Takich działań obecnie nie widać, zaś
nawet działania wspierające rozwój Polski, takie jak prywatyzacja, zostały
podporządkowane złym celom, gdzie nad konkurencyjnością gospodarki
nadrzędny jest cel fiskalny.
To wielki wstyd, że Polska ciągle znajduje się w ósmej dziesiątce w rankingu Doing Business Banku Światowego, który ocenia jakość regulacji
otoczenia biznesu. W 2010 roku Polska uplasowała się na 72. miejscu,
wyprzedza nas Rwanda, Namibia, Kazachstan, Mongolia i mała to pociecha, że Czechy są dwa miejsca za nami. To wielki wstyd, że Polska
ma najbardziej przeregulowaną gospodarkę w Unii Europejskiej. To wielki wstyd, że w Regionalnym Rankingu Innowacyjności 200913 wszystkie
regiony w Polsce są klasyfikowane jako regiony o niskiej lub bardzo niskiej
innowacyjności.
Polscy przedsiębiorcy dobrze sobie radzili pomimo wrogiego dla biznesu otoczenia prawno-administracyjnego. Innymi słowy, zamiast łapać
w żagle „szkwały rozwojowe”, musieli uważać na rafy stawiane im na drodze przez administrację publiczną, ale i tak płynęli w dobrym tempie.
Jednak dalej już nie dadzą rady, gdy firmy w innych krajach mają sprzyjający wiatr i wolną drogę. Jeżeli chcemy „Złotej polskiej dekady”, to musimy stworzyć naszym przedsiębiorcom równie dobre warunki rozwoju jak
w innych krajach. Obecna polityka musi ulec zmianie. Na lepsze.
Teza 5. Polska jest krajem, który nie ma rzeczywistej strategii rozwoju.
Pierwszy dokument, który miał szanse doprowadzić do powstania takiej
strategii, czyli raport Polska 2030 został zupełnie zignorowany, czego
przykładem jest ustawa budżetowa na 2010 rok. Brak strategicznej wizji Polski i niski kapitał społeczny to najpoważniejsze „miękkie bariery”
w rozwoju Polski. W XXI wieku miękkie bariery będą nas ograniczały
bardziej niż twarde bariery.
Stwierdzenie, że w Polsce nie funkcjonuje zarządzanie strategiczne może
być postrzegane jako kontrowersyjne. Przecież mamy nie tylko Strategię
Rozwoju Kraju do 2015, ale wiele strategii dziedzinowych i regionalnych.
13. http://www.proinno-europe.eu/node/admin/uploaded_documents/RIS_2009-Regional_Innovation_Scoreboard.pdf.
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I na tym właśnie polega nasz problem. Jak pokazuje raport14 Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego z 2007 roku, który powstał na zlecenie ówczesnego wiceministra Jerzego Kwiecińskiego, w okresie 1989-2006 powstało
406 strategii rządowych. Raport ocenia, że „powstające dokumenty strategiczne rządu cechował brak spójności, część strategii sektorowych była
opracowana w oderwaniu od innych strategii, nawet w przypadkach, gdy
poruszały wspólne zagadnienia. Niewiele dokumentów zajmowało się perspektywą długookresową, większość koncentrowała się na problematyce
krótkookresowej. Dokumenty były opracowane według różnych konwencji, co wynikało z braku wzorców, wiele dokumentów nie zawierało informacji dotyczących finansowania proponowanych działań”.
Nic dodać, nic ująć. Rząd dokonał surowej samooceny, to dobrze, ale
nie wyciągnął z tego żadnych wniosków, czyli nauka poszła w las. Przykładem może być ważny strategiczny dokument przygotowany w KPRM
przez zespół doradców premiera Polska 2030. To pierwszy dokument strategiczny, który miał szansę zmienić sposób, w jaki funkcjonuje rząd i cała
administracja publiczna. Niestety, jak pokazuje praktyka, nie ma żadnej
jakościowej zmiany w procesie zarządzania strategicznego krajem. Najlepszym przykładem jest projekt ustawy budżetowej, która reguluje wydatki sektora finansów publicznych w danym roku. Poniżej przedstawiam
krótką syntezę mojej opinii do projektu ustawy budżetowej na 2010 roku
wykonaną na zlecenie Biura Analiz Sejmowych:
Tabela 1. Synteza oceny projektu ustawy budżetowej na 2010 rok

Przyjęte kryteria oceny

1. Zgodność z wizją
i strategią kraju

Ocena*
(1-6)

1

Uwagi

Dramatycznie niska jakość
sposobu odniesienia się do
wizji i strategii kraju, chaos
prezentacyjny

14. http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_krajowy/programowanie_strategiczne/Strony/
glowna.aspx.
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Przyjęte kryteria oceny

Ocena*
(1-6)

Uwagi

1

Zupełny brak informacji
zarządczej i streszczenia
zarządczego, co uniemożliwia
zapoznanie się z dokumentem
w krótkim czasie (dokumenty
liczą w sumie około 1500
stron), o około pięćset stron
więcej niż rok temu

2

Niska jakość wielu mierników,
brak podania „realizacja
a cel” za poprzedni okres,
brak wniosków z poprzedniej
realizacji mierników

4. Czy właściwy układ
priorytetów?

1

Zupełny brak zrozumienia
słowa „priorytet”; jest
pięćdziesiąt priorytetów,
czyli w ogóle ich nie ma

5. Perspektywa
średniookresowa

2

Brak średniookresowego
programu działań
naprawczych

3

Założenia makroekonomiczne
(wzrost, inflacja) są
realistyczne, inne, jak
zatrudnienie i dochody
podatkowe, są założone
dosyć optymistycznie

7. Czy identyfikuje
ryzyka i przedstawia
mechanizmy
zarządzania nimi?

1

Projekt budżetu ignoruje
ryzyka makroekonomiczne nie
przewidując żadnych działań
naprawczych i generuje
poważne nowe ryzyka na
przyszłość

Ocena ogólna

2

Obszary słabo ocenione
wymagają radykalnej poprawy

2. Jakość komunikacji
(informacja
zarządcza)

3. Możliwość oceny
efektywności
wydatków

6. Czy jest realistyczny?

* przyjęto skalę ocen obowiązującą w szkole
Źródło: Budżet Państwa na rok 2010, ekspertyzy wstępne, Biuro Analiz Sejmowych, październik
2009, druk sejmowy 2375.
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Wnikliwego obserwatora może dziwić, że pomimo wyboru na najwyższe funkcje państwowe w obszarze gospodarki i finansów osób o wysokich
kwalifikacjach i kompetencjach (na przykład minister Jacek Rostowski,
minister Michał Boni, wcześniej ministrowie i wicepremierzy Grzegorz
Kołodko, Leszek Balcerowicz, Jerzy Hausner, Mirosław Gronicki czy minister finansów i premier Marek Belka), różne uwarunkowania powodują, że jakość podejmowanych decyzji strategicznych jest niska lub bardzo
niska. Z propozycji profesora Marka Belki nie przetrwała reguła wydatkowa, którą w gorszej formie próbuje reaktywować profesor Rostowski,
natomiast pozostały dwa podatki Belki (od dochodów odsetkowych i od
energii elektrycznej). Gdyby reguła Belki była przestrzegana, wówczas nie
mielibyśmy takich problemów budżetowych i deficytu przekraczającego
7% PKB, mimo że w Polsce nie było recesji. Z Zielonej księgi reform profesora Jerzego Hausnera z 2003 roku, niezwykle reformatorskiej, udało się
zrealizować niewielki procent zawartych tam bardzo mądrych i potrzebnych Polsce propozycji. Potem o tych propozycjach zapomniano, a dzisiaj
niewielki ich procent, zaplanowanych znacznie mniej skutecznie, przedstawia premier Tusk. Czyli zmarnowaliśmy siedem lat.
Jak widać, mamy bardzo poważne problemy związane z niską jakością
zarządzania krajem, które można podzielić na co najmniej trzy grupy.
Po pierwsze, brakuje ciągłości wiedzy i celów strategicznych, są one zastępowane krótkookresowymi celami politycznymi. Po drugie, najważniejsze osoby w państwie gros czasu poświęcają nic nie znaczącej taktyce,
zapominając o słowach Sun Tzu „wszyscy widzą taktykę, która prowadzi
mnie do zwycięstw, ale nikt nie dostrzega strategii, która jest ich źródłem”. Przykładem jest ogrom czasu, jaki politycy poświęcają na budowę
wizerunku swojego i partii, na załatwianie bieżących spraw, na „gaszenie
pożarów”. Gdyby kluczowe osoby w kraju zajęły się w minionych latach
zarządzaniem strategicznym chociaż w połowie na poważnie, tak jak zajęły się ostatnio aferą hazardową, dzisiaj mielibyśmy znacznie mniej problemów do rozwiązania. Po trzecie, decyzje zapadają w Polsce resortowej,
czyli silosowej. Na posiedzeniu rządu minister jest rzecznikiem interesów swojego resortu, podobnie – co obserwowałem wielokrotnie osobiście
– wiceminister jest rzecznikiem swojego resortu na posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów. A tymczasem należy wymagać, aby podobnie
jak w przypadku członka zarządu prywatnej firmy, każdy członek zarządu
myślał kategoriami rozwoju całej firmy, a nie tylko podległych mu departamentów. Niestety system bodźców w firmie wspiera takie strategiczne
zachowania zarządu, a system bodźców w sektorze publicznym wzmacnia
silosowość resortów i skraca perspektywę.
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Wielokrotnie osobiście się przekonałem, że osoby pracujące w sektorze publicznym są bardzo innowacyjne i mają wiele pomysłów na to, jak
poprawić funkcjonowanie tego sektora. Niestety te pomysły się nie przebĳają, i wczorajsi innowatorzy, po kilkakrotnym uderzeniu głową w beton, dzisiaj już grzecznie przesuwają papiery, nauczeni doświadczeniem,
że nie warto się wychylać.
Z niezrozumiałych dla mnie powodów, nie przebĳają się pomysły, które są tanie w realizacji, ale pozwalają na likwidację kultury silosowości
w administracji publicznej. Na przykład ponad rok temu jednemu z ważniejszych ministrów rządu Tuska została przedstawiona koncepcja depozytariusza wiedzy w sektorze publicznym. W depozytariuszu znalazłyby
się wszystkie kwanty wiedzy, które nie są poufne, a które powstały w sektorze publicznym lub za publiczne pieniądze. Był przedstawiony system
bodźców, który skłaniał autorów tych kwantów wiedzy do ich umieszczania w depozytariuszu. Szacowany koszt wytworzenia nie przekraczał stu
tysięcy złotych, a czas realizacji – trzech miesięcy. Niestety nic z tego,
a silosowość administracji publicznej dalej się umacnia, na co mamy coraz więcej dowodów, a ostatnim najbardziej wymownym przykładem jest
sposób procedowania nad budżetem zadaniowym.
Inny przykład to brak zdolności do rozpoznania nadchodzących ryzyk.
Na podstawie doświadczeń wielu krajów można przewidzieć, że Poczta
Polska zbankrutuje wkrótce po zniesieniu jej monopolu na lekkie przesyłki. Tę prognozę uwiarygodniają również zmiany technologiczne i kulturowe. Zatem zamiast czekać na nieuchronne, trzeba się zastanowić, czy nie
można wykorzystać jakoś olbrzymiej bazy lokalowej, jaką ma Poczta Polska. Być może niektóre lokalizacje dałoby się przekształcić tanim kosztem
w żłobki i przedszkola, których tak bardzo obecnie brakuje, co znacząco
ogranicza aktywność zawodową kobiet w Polsce. Przypomnĳmy, że na
wsiach i w małych miasteczka tylko 16% dzieci uczęszcza do przedszkola,
co jest najniższym wskaźnikiem w UE. Zatem zamiast wydać wiele milionów na pokrycie strat Poczty Polskiej w przyszłości, lepiej z wyprzedzeniem podjąć działania, które pozwolą uniknąć strat i jednocześnie będą
wpierały realizację ważnych celów rozwoju kraju. Polska Poczta S.A. prawdopodobnie nie przetrwa w XXI wieku, ale Polski Żłobek i Przedszkole S.A. mógłby być dochodowym biznesem i pomóc Polsce w realizacji
ważnych celów strategicznych, takich jak podniesienie dzietności i wzrost
aktywności zawodowej, szczególnie wśród kobiet.
Powtórzę, odporność struktur administracji publicznej na innowacyjne
myślenie, silosowość, brak zarządzania strategicznego, niski kapitał relacji może prowadzić do złego rozpoznania ryzyk i do niskiej jakości decyzji
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w polityce gospodarczej. Nawiązując do metafor żeglarskich, mamy jacht
w niezłym stanie, ale na pokładzie jest kilku kapitanów, załoga sobie nie
ufa i dodatkowo mówi kilkoma różnymi językami. Taki jacht nie ma szans
w regatach, nawet jak będzie miał sprzyjające wiatry.
Teza 6. Jakość debaty publicznej w Polsce jest niska. Dotyczy to debaty elit, jak i zagadnień i sposobu dyskusji, które dominują w mediach
popularnych. Sposób, w jaki debatujemy obniża i tak już bardzo niski
w Polsce poziom kapitału społecznego. Ten brak wzajemnego zaufania
może stać się jedną z poważniejszych barier na drodze do „Złotej polskiej dekady”.
Pojawia się pytanie, skąd teza o niskiej jakości debaty elit? Tę tezę stawiam na podstawie obserwacji w minionych latach. Na przykład debata
na temat pierwszego w historii Raportu o Kapitale Intelektualnym Polski
prawie się nie odbyła, raport nie został dostrzeżony, mimo że zawiera
dramatyczną w wymowie diagnozę. Podobnie z raportem Polska 2030, pomimo licznych wysiłków autorów i wielu organizacji (fundacji, organizacji
pracodawców), debata była krótka, nĳaka, niekonkluzywna.
Natomiast poziom mediów popularnych i tematy, które w nich dominują w szybkim tempie prowadzą do degradacji intelektualnej Polski. Jakiś czas temu sprawdziłem, jakie są główne informacje na największych
portalach internetowych, w tym na tych, które prowadzą gazety. Poniżej
próbka:
„Zmarły miał wirusa A/H1N1, to druzgocące informacje; Polska jest
zapĳaczonym, nieudolnym facetem z depresją; Norwegia: Polacy zginęli w pożarze; Łódzkie: wypadek lotniczy, zginął motolotniarz; Lekarka
odesłała dziecko z podejrzeniem A/H1N1; Brat Obamy napisze o bracie;
Brytyjskie żołnierki podejrzewane o upokarzanie Irakĳczyków na tle seksualnym; Wybrano najbardziej odpychające polskie miasta; Śmierć kocura przyczyną dyplomatycznej wpadki; Stolica: bili i kopali chłopaka,
absurdalny powód”.
I kolejna:
„Odnaleźli śmigłowiec SG, załoga nie miała szans; Wypadek w Małopolsce, jedna ofiara; Epidemia grypy A/H1N1 zabiła na Ukrainie 53 osoby; Zaczadził się w samochodzie dogrzewając się grzejnikiem; Kandydaci
do prawa jazdy będą śledzeni przez kamery; Zidentyfikowali mordercę
dzięki nagraniu z egzekucji; Syberia: Rozbił się samolot rosyjskiego MSW,
jedenastu zabitych; Zwłoki sześciu osób w domu gwałciciela, odrażający
widok; Pierwsza Dama jako kotka, czyli Haloween w Białym Domu”.
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Gwałty, morderstwa, wiadomości o silnym ładunku negatywnych emocji, albo ploteczki. Żadnej wiadomości, która byłaby istotna, która pobudzałaby do myślenia. To jest niestety codzienność naszych mediów, gdy
znana dziennikarka pyta znanego polityka, co myśli o tym, co powiedział
inny znany polityk. Oczywiście im gorzej myśli rozmówca, tym lepiej,
bo bardziej medialnie. Stawiam pytanie, na które nie znam odpowiedzi:
czy chory jest naród, który wybiera takie wiadomości (np. klikając w takie a nie inne linki w Internecie), czy chore są media, które serwują taką
papkę?
Niska jakość debaty publicznej ma swoją ogromną cenę. Na przykład
nawet jeżeli chcielibyśmy wprowadzić w Polsce profesjonalny system wynagradzania w administracji publicznej, na wzór Singapuru, to i tak się
nie da, bo zaraz któraś gazeta-tabloid napisze, że to skandal, żeby wiceminister zarabiał dwadzieścia razy więcej od ekspedientki w sklepie. Można
się zgodzić, że dzisiaj, przy niskiej jakości zarządzania krajem takie zmiany byłyby skandalem, ale jeżeli chcemy wprowadzić do sektora publicznego wysokiej jakości zarządzanie strategiczne, to media muszą zrozumieć,
że odpowiednio trzeba zmienić system bodźców.
Inny poważny problem, który wiąże się z niską jakością debaty publicznej to niski poziom kapitału społecznego. Upraszczając, nie ufamy sobie
wzajemnie, administracja nie ufa obywatelom, co obywatele odwzajemniają, firmy nie ufają sobie nawzajem, od lat nie ma zaufania między premierami i prezydentami, między radami miast i prezydentami miast itd.
To ma swoje bardzo wymierne koszty, ponieważ gdy brakuje zaufania,
wszystkie przewidywalne formy aktywności trzeba regulować prawnie,
stąd Polska jest najbardziej przeregulowanym krajem w Europie. A kosztem nadmiernych regulacji jest niższe tempo wzrostu, niższe zatrudnienie, mniejsza liczba firm, bo wiele pomysłów nie zostanie zrealizowanych
z powodu barier administracyjnych.
W niedawnym wystąpieniu na IV Kongresie Obywatelskim profesor Janusz Czapiński, wieloletni autor Diagnozy społecznej, ostrzegał, że niski
poziom kapitału społecznego stanie się poważną barierą rozwoju Polski
w ciągu kilku lat. Po prostu kraje na niskim poziomie dochodu na mieszkańca mogą się rozwĳać w taki sposób, że rozwój zbiorowy jest sumą sukcesów poszczególnych obywateli. Jednak na wyższym poziomie dochodu
narodowego na mieszkańca, do którego Polska się zbliża, kluczowa staje
się wysoka jakość zbiorowych decyzji. A do tego potrzebne jest wzajemne
zaufanie, które jest kluczowe w procesie podejmowania zbiorowych decyzji, oraz zrządzanie strategiczne oparte na wspólnych celach rozwojowych.
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Można to zilustrować na przykładzie. Co z tego że wielu z nas odniosło
sukces i jeździ drogimi samochodami. Brak mądrych zbiorowych decyzji
w minionych latach (takich jak budowa obwodnic) spowodował, że często
stoimy w koszmarnych korkach, przez co jakość życia spada. W takiej sytuacji wzrost jakości życia nie polega na zamianie samochodu na jeszcze
droższy, tylko na podjęciu mądrej zbiorowej decyzji o budowie obwodnicy. Oczywiście zawsze można przesiąść się na helikopter, ale to opcja dla
bardzo małej grupy obywateli o bardzo wysokich dochodach.
Podsumowując, kraje naszego regionu, w tym Polska osiągnęły olbrzymi sukces, nadrabiając w ciągu dekady zapóźnienia rozwojowe sięgające
pięciuset lat. Powstaje pytanie, czy ten trend może być kontynuowany.
W niniejszym artykule starałem się pokazać, że mamy szansę na dekadę
bardzo szybkiego rozwoju, pod warunkiem że rząd i parlament podejmą
szereg decyzji, które pozwolą przedsiębiorcom na wykorzystanie „szkwałów rozwojowych”. Po 2020 roku zmaterializują się ryzyka demograficzne,
klimatyczne i energetyczne, które radykalnie obniżą potencjał rozwojowy
naszego kraju. Unĳny Komitet Polityki Gospodarczej ocenia, że potencjalne tempo wzrostu PKB Polski obniży się do 1,5% rocznie po 2020
roku, i do 0,3% rocznie po 2040 roku. W połowie XXI wieku Polska ma
być najwolniej rozwĳającym się krajem w Europie.
Taka może, ale nie musi być przyszłość naszego kraju. Jeżeli nie będziemy prowadzili polityki gospodarczej wysokiej jakości, Polska stanie
się małym krajem starych ludzi. Ale jeżeli przeprowadzimy konieczne
reformy, to możemy mieć przed sobą „Złotą polską dekadę”, najlepszy
okres w historii gospodarczej Polski. Wybór należy do nas. Nadchodzi
czas wielkiej próby elit intelektualnych Polski.

Część II

Hipoteza skoku
cywilizacyjnego Polski
w latach 2010-2030

prof. dr hab. Witold Orłowski
Dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej
Członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP

Skok cywilizacyjny Polski 2010-2030:
realna szansa czy iluzja?

Przed próbą udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy szansa na dokonanie
przez Polskę skoku cywilizacyjnego w ciągu najbliższych dwóch dekad
jest realną szansą, czy iluzją, przede wszystkim należałoby we względnie
precyzyjny sposób zdefiniować pojęcie „skoku cywilizacyjnego”.
Pojęcie „skoku cywilizacyjnego” nie jest jasno zdefiniowane w ekonomii
– choć w historii gospodarczej używa się pokrewnego określenia „skoku”,
czyli gwałtownego wzrostu akumulacji, produktywności i przyspieszenia
postępu techniczno-organizacyjnego. Pojęcie to wprowadził do nauki
ponad pół wieku temu Walt Rostow, ekonomista i doradca ds. bezpieczeństwa narodowego prezydenta Johnsona, tworząc ogólny model rozwoju gospodarczego społeczeństw – wiodący od fazy przedindustrialnej
(społeczeństwa tradycyjnego), poprzez industrializację, aż do społeczeństwa masowej konsumpcji (por. Rostow, 1956). Skokowa teoria rozwoju
Rostowa przewidywała, że w pewnym momencie rozwoju społeczeństwa
następuje start (take-off) do samopodtrzymującego się wzrostu (self-sustained growth). Zgodnie z tą teorią, rozwój nie jest procesem ciągłym,
ale polega na przeskakiwaniu z jednego poziomu rozwoju na drugi, ze
szczególną rolą skoku industrializacyjnego. Moment przeskoku z jednego
poziomu na drugi daje się wyraźnie zauważyć i zidentyfikować, wiąże się
on bowiem z gwałtownymi zmianami nie tylko ekonomicznymi, ale często również politycznymi i społecznymi. Skok taki przeżyła m.in. Wielka
Brytania w latach 1783-1802, USA w latach 1843-1860, Niemcy w latach
1850-1873, Japonia w latach 1878-1900. Odnotowane w tym okresie zmiany to zarówno stosunkowo silny wzrost PKB na głowę mieszkańca (zdecydowanie szybszy od obserwowanego w krajach sąsiednich – przykładowo,
relacja PKB na głowę mieszkańca Japonii i Chin wzrosła w tym okresie
ze 130% do 216%; por. Maddison, 2003) i gwałtownie przyspieszający po-
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stęp technologiczny, jak również intensywne zmiany polityczne i społeczne (trzymając się znów przykładu Japonii – rewolucja Meĳi, która zaowocowała gigantycznymi zmianami w zakresie edukacji, rozwoju instytucji
państwowych, reformą rolną i zmianami pozycji poszczególnych klas
i grup społecznych). Skok tworzy potężny impuls modernizacyjny, umożliwiający rozpoczęcie samopodtrzymującego się wzrostu, który z czasem
powoduje doszlusowanie kraju do światowej czołówki (w przypadku Japonii nastąpiło to dopiero po kilkudziesięciu latach).
Nieco inne, ale mające wiele punktów wspólnych spojrzenie na problem
skoków rozwojowych przedstawia model stworzony przez Immanuela
Wallersteina, w którym udany wysiłek na rzecz skoku cywilizacyjnego jest
jedynym sposobem przesunięcia się kraju z pozycji peryferyjnych w kierunku jądra systemu gospodarczego (w obrębie „świata gospodarczego”
– world-economy; por. Wallerstein, 1974). Podobnie jak w modelu Rostowa,
również u Wallersteina skok taki musi wiązać się z licznymi zmianami
o charakterze ekonomicznym, politycznym i społecznym. Dokonanie skoku i przesunięcie się w stronę jądra daje jednak, jako nagrodę, szansę na
włączenie się do głównego nurtu postępu technicznego i rozwoju gospodarczego, umożliwiając z czasem osiągnięcie wysokiego poziomu rozwoju
charakterystycznego dla krajów jądra. Wśród przykładów historycznych
takiego właśnie sukcesu Wallerstein wskazuje w Europie Prusy i Skandynawię (w obu przypadkach znajdujące się na peryferiach europejskiego
systemu gospodarczego w wieku XVII, przesuwające się w stronę jądra odpowiednio w wieku XVIII i XIX, a doganiające najwyżej rozwinięte kraje
jądra pod względem PKB na głowę mieszkańca kilkadziesiąt lat później).
Rozważania z dziedziny historii gospodarczej, jak również kilka chwil
zastanowienia, każą więc zdefiniować pojęcie „skoku cywilizacyjnego”
jako zjawiska wielowymiarowego, nie mającego jedynie charakteru ekonomicznego. Co więcej, nie jest nawet pewne, czy sam wzrost PKB na głowę
mieszkańca musi odgrywać w tej definicji wiodącą rolę; często w historii
okazywało się, że znaczący wzrost dochodu stanowił dopiero odsunięty w czasie owoc skoku, a nie jego istotę. Wskaźniki PKB, choć ważne,
mogą zresztą często mylić: w przypadku Finladii nie mamy wątpliwości,
że w ciągu drugiej połowy XX wieku mieliśmy do czynienia z prawdziwym skokiem cywilizacyjnym, choć poziom PKB na głowę mieszkańca
zwiększył się tylko z 76% do 89% średniej skandynawskiej. Z kolei w przypadku Arabii Saudyjskiej wzrost PKB na głowę mieszkańca z poziomu
50% Zachodniej Europy w roku 1964 do ponad 100% dziesięć lat później
nie wiązał się oczywiście z żadnym skokiem cywilizacyjnym – oznaczał
tylko wzrost dochodów wynikający ze wzrostu cen ropy naftowej, przy
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minimalnych zmianach o charakterze modernizacyjnym. Podobnie można też wątpić, czy za prawdziwy skok cywilizacyjny należy uznać wzrost
PKB na głowę mieszkańca Irlandii z poziomu 60% Zachodniej Europy
w roku 1985 do 125% dwie dekady później – czy też było to po prostu
wykorzystanie niezwykłej koniunktury gospodarczej tworzonej przez masowy napływ inwestycji amerykańskich do Europy i pełne spożytkowanie
atutów cywilizacyjnych, które Irlandia posiadała już na starcie tego okresu
(a więc zgromadziła wcześniej).
Reasumując, pod pojęciem skoku cywilizacyjnego proponuję rozumieć
szybki proces zmian gospodarczych, politycznych i społecznych, charakteryzujący się następującymi cechami:
1. Zmiany muszą mieć charakter przełomowy i trwały.
2. Zmiany muszą następować w wielu dziedzinach jednocześnie, przy
czym efekty gospodarcze w postaci znacznego wzrostu poziomu życia mogą pojawić się zarówno w okresie skoku, jak w okresie późniejszym, jako efekt dokonanego skoku.
3. Zmiany muszą prowadzić do znacznego zmniejszenia luki technologicznej w stosunku do najwyżej rozwiniętych obszarów świata i umożliwić stopniowe włączenie się kraju do głównego nurtu światowego
postępu techniczno-organizacyjnego, naukowego i kulturalnego.
4. Zmiany nie mogą być ograniczone do samej gospodarki, ale muszą prowadzić do istotnej modernizacji instytucji politycznych i społecznych.
5. Zmiany muszą prowadzić do znaczącego wzrostu poziomu edukacji
społeczeństwa, jego otwartości, zdolności do uczenia się i dostosowywania do zmieniającego się świata.
Warto w tym miejscu zauważyć, że przy takim rozumieniu pojęcia skoku cywilizacyjnego zjawiska natury czysto gospodarczej – a zwłaszcza
postęp w zakresie dochodów i poziomu życia – są wprawdzie niezwykle
ważne, ale stanowią raczej konsekwencję głębszych przemian społecznopolitycznych, a nie istotę zmiany (jest to zresztą zgodne z obecnie dominującym w teorii ekonomii myśleniem na temat źródeł długookresowego
wzrostu gospodarczego, por. Wojtyna, 2009). Może to prowadzić do rozbieżności między ocenami formułowanymi z punktu widzenia historyczno-naukowego, a ocenami „człowieka z ulicy”, który w znacznej mierze
sukces cywilizacyjny kraju będzie utożsamiać ze zmniejszeniem różnic
w poziomie życia w stosunku do krajów zamożniejszych. Innymi słowy,
społeczeństwo może przez długi czas nie zauważać tego, że dokonało cy-
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wilizacyjnego skoku – dopóki nie wystąpią jego pełne, gospodarcze owoce.
Jest to sytuacja potencjalnie frustrująca, bowiem można sie spodziewać,
że wraz ze zmianami cywilizacyjnymi wzrosną szybko społeczne aspiracje – nawet szybciej, niż materialne efekty przemian. Stosunkowo powolne zmiany w wielu dziedzinach, np. w dziedzinie zmian społecznych, instytucjonalnych czy wzrostu poziomu życia, mogą wówczas prowadzić do
różnego rodzaju napięć społecznych i politycznych (za szeroko rozumianą
konsekwencję takiej właśnie frustracji można nawet uznać sprowokowanie
przez Niemcy dwóch wojen światowych; por. Kennedy, 1989).
Kolejną ważną uwagą dotyczącą skoku cywilizacyjnego jest to, że odbywa się on zawsze w konkretnym otoczeniu (niekoniecznie sprzyjającym)
i uwarunkowaniach. Stanowi zmianę o charakterze rewolucyjnym, zaburza więc istniejący ład społeczny, polityczny i gospodarczy. Jest to oczywiście klasyczny przykład Schumpeterowskiej „twórczej destrukcji” (czyli
procesu, w którym rozwój odbywa się w pewnej mierze kosztem niszczenia ładu istniejącego uprzednio). Niezależnie od tego, że zmiany idą
w kierunku długookresowo pożądanym, na krótką metę muszą prowadzić
do naruszenia licznych grupowych interesów, a dla znacznej części społeczeństwa mogą okazywać się trudne do zaakceptowania. Jest to główna
przyczyna, dla której wielokrotnie w historii ambitne programy dokonania skoków cywilizacyjnych ulegały załamaniu (np. reformy Muhammeda
Aliego w XIX-wiecznym Egipcie, albo Pahlavich w XX-wiecznym Iranie;
por. Landes, 2005). Wynika stąd, że niezbędnym warunkiem skutecznego przeprowadzenia skoku cywilizacyjnego jest zdolność społeczeństwa
do rozwiązywania problemów i łagodzenia napięć, które mu towarzyszą.
W historii istniały dwa sposoby takiego właśnie, skutecznego rozwiązywania problemów: albo narzucanie rozwiązań modernizacyjnych siłą (oczywiście stosowane przez władzę autorytarną – np. przez Piotra Wielkiego
w Rosji czy Kemala Atatürka w Turcji), albo poprzez skuteczne instytucje
dialogu społecznego i negocjacji (stosowane w państwach demokratycznych – od Wielkiej Brytanii poczynając, na współczesnej Finlandii czy
Hiszpanii kończąc).
Rozważając więc pokrótce szanse dokonania w ciągu najbliższych
dwóch dziesięcioleci prawdziwego skoku cywilizacyjnego w Polsce, należy
zwrócić uwagę na następujące fakty:
• Po pierwsze, hipotetyczny skok odbywałby się w specyficznych uwarunkowaniach zewnętrznych. Prawdopodobnie miałoby to miejsce
w szybko zmieniającym się świecie, w którym następować będzie
gwałtowne przesunięcie sił gospodarczych (przesuwanie się gospo-
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darczego środka ciężkości znad północnego Atlantyku w stronę południowo-wschodniego Pacyfiku). Europa Zachodnia, a więc naturalny
punkt odniesienia dla Polski w procesie „pogoni za straconym czasem”
w coraz mniejszym stopniu odgrywać będzie rolę jednego z kluczowych obszarów jądra współczesnej gospodarki (por. Orłowski, 2009).
Jednocześnie następować będą prawdopodobnie nadal szybkie zmiany technologiczne, definiujące na nowo wiele dziedzin aktywności gospodarczej i tworzące szanse na przyspieszony rozwój (por. OECD,
2003). Towarzyszyć temu będą trudne dziś do prognozowania zmiany
trendów globalizacyjnych – bardzo możliwe, że globalizacja, z którą będziemy mieli do czynienia w nadchodzących dekadach, będzie
przebiegać według innych zasad od tej, którą znaliśmy sprzed wybuchu wielkiego kryzysu finansowego.
• Po drugie, taki właśnie hipotetyczny skok musiałby odbywać się
w wielu obszarach jednocześnie. Zmianie i wzmocnieniu musiałaby
ulec żywotność społeczna Polski (zarówno w sferze demografii, jak
zjawisk migracyjnych, które dzisiaj raczej osłabiają potencjał rozwojowy kraju). Podobnie niezbędne byłoby zwiększenie aktywności
i mobilności społecznej, co musiałoby sie wiązać z silnym wzrostem
kapitału społecznego. Ważnym elementem przemian musiałby być
radykalny wzrost poziomu społecznej edukacji, a także atrakcyjności
i oryginalności kulturowej kraju. Pozwoliłoby to – wraz z niezbędnymi zmianami instytucjonalnymi – na stopniowe włączenie się Polski do głównego nurtu postępu naukowo-technicznego i kulturowego
świata. A jednocześnie mogłoby doprowadzić do wzrostu ekspansywności i dynamizmu gospodarczego, którego pełne wykorzystanie byłoby możliwe przy jednoczesnych zmianach warunków prowadzenia
działalności gospodarczej, radykalnym usprawnieniu funkcjonowania
instytucji publicznych i właściwej polityce ekonomicznej (zarówno
krótkookresowej polityce makroekonomicznej, jak długookresowej polityce strukturalnej). Jednym z kluczowych wyzwań dla takiej polityki
byłoby zapewnienie bezpiecznych źródeł finansowania rozwoju, które
w ogromnej mierze muszą pochodzić ze wzrostu oszczędności generowanych w kraju (por. Landes, 2005; Orłowski, 2009).
• Po trzecie, wśród efektów potencjalnego skoku cywilizacyjnego Polski
znalazłyby się tak pożądane przez społeczeństwo zjawiska, jak wzrost
dochodów i jakości życia, wzrost znaczenia politycznego kraju, wzrost
jego obecności kulturowej w świecie. Ponieważ jednak zjawiska te
mogą pojawić się ze znaczącym opóźnieniem w stosunku do reform
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modernizujących kraj, należy liczyć się z faktem długotrwałego występowania efektów społecznej frustracji, wzmacnianej przez napięcia
w naturalny sposób towarzyszące rewolucyjnym zmianom modernizacyjnym.
• Po czwarte, warunkiem skutecznego przejścia kraju przez etap skoku
cywilizacyjnego, skutecznego rozładowania napięć i łagodzenia społecznej frustracji, musiałby być wzrost zdolności do współdziałania
społecznego i negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów, odbywającego się za pośrednictwem instytucji demokratycznego państwa prawa.
Czy biorąc pod uwagę wszystkie powyższe spostrzeżenia, skok cywilizacyjny w Polsce w latach 2010-2030 daje się w ogóle wyobrazić? Zapewne
tak, choć wymagałby on spełnienia szeregu bardzo trudnych warunków.
W grę wchodziłaby między innymi znaczna poprawa jakości funkcjonowania polskiej polityki (umożliwiająca współpracę w zakresie formułowania
i realizacji strategicznej wizji rozwoju), radykalne usprawnienie funkcjonowania polskich instytucji publicznych, gruntowna poprawa w zakresie
szeroko rozumianej edukacji, wypracowanie skutecznych mechanizmów
dialogu i współdziałania społecznego. Gdyby warunki te zostały spełnione, możliwe, że zjawiska istniejącego w społeczeństwie głodu sukcesu (ambicje dotyczące zarówno materialnego poziomu życia, jak miejsca
i roli Polski w świecie), w połączeniu z korzystnym ukształtowaniem się
warunków zewnętrznych i pełnym wykorzystaniem tworzonych przez nie
szans (dotyczy to zwłaszcza członkostwa w Unii Europejskiej), mogłyby
rzeczywiście doprowadzić do takiego skoku.
Reasumując należałoby stwierdzić, że radykalny skok cywilizacyjny
Polski w latach 2010-2030 jest wyobrażalny, choć zapewne mało prawdopodobny. Główną przeszkodą dla potencjalnego skoku cywilizacyjnego
jest nieprzygotowanie mentalne społeczeństwa, któremu trudno zapewne przyszłoby zaakceptować wszystkie niezbędne zmiany. Jeśli jednak tę
przeszkodę dałoby się pokonać – któż wie...?
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Bariery dla
„skoku cywilizacyjnego”
Polski 2010-2030

Wprowadzenie
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie zadane przez organizatorów
III Konferencji Krakowskiej o możliwości dokonania „skoku cywilizacyjnego” Polski w perspektywie roku 2030. Określenie „skoku cywilizacyjnego”
rozumiem przede wszystkim jako dynamiczny i bezpieczny dla rozwoju
Polski i Polaków. W związku z tym wyszczególniam cztery podstawowe
obszary, od których w moim przekonaniu zależy przyszłość tego rozwoju.
Są to: (1) sytuacja demograficzna w Polsce, (2) kierunki prowadzenia polityki rozwoju kraju, (3) zdolność generowania środków inwestycyjnych dla
polityki rozwoju, (4) uwarunkowania geopolityczne. W niniejszym opracowaniu podejmuję krótką analizę sytuacji występującej w wyżej wymienionych obszarach spraw publicznych, pod względem nie tylko występujących barier i problemów rozwojowych, ale przede wszystkim umiejętności Polaków do innowacyjnego i aktywnego ich rozwiązywania. Stawiam
hipotezę, że władze publiczne w niewystarczającym sposób przeciwdziałają zagrożeniom oraz w niedostatecznym stopniu wykorzystują szanse
rozwojowe. Polską politykę cechują krótkoterminowe działania, skupienie
uwagi na doraźnym i niesystemowym rozwiązywaniu bieżących kłopotów, a także brak umiejętności wyprzedzającego w czasie zapobiegania
nadchodzącym kryzysom. Polska polityka w niedostatecznym więc stopniu przyjmuje strategiczny horyzont działania. Cechuje ją reaktywność
na bieżącą sytuację i brak aktywnego kształtowania działań zgodnie ze
strategią rozwoju kraju. Tego typu charakterystyka obniża możliwości
skoku cywilizacyjnego w perspektywie lat 2010-2030. Pod koniec artykułu staram się przedstawić jedną z najważniejszych barier utrudniających
rozwój Polski, jaką są mechanizmy działania polskiego systemu politycznego. Ogranicza on możliwości prowadzenia autonomicznego dyskursu
publicznego i podejmowania działań w perspektywie strategicznej. Jedno-
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cześnie przyczynia się do bezrefleksyjnego przyjmowania zewnętrznych
rozwiązań strategicznych, przede wszystkim wynikających z rozwoju procesów integracji europejskiej.

Demografia
O znaczeniu demografii dla prognoz politologicznych najlepiej świadczy
praca Emmanuela Todda1, który w 1976 roku przewidział upadek Związku Radzieckiego. Dokonał tego w oparciu o dane wskazujące na systematyczny spadek wskaźników przyrostu naturalnego oraz zdrowia społecznego na obszarze ZSRR i krajów bloku wschodniego. Zastanawiając
się nad kwestią możliwości skoku cywilizacyjnego Polski w perspektywie
2030 roku nie sposób więc ignorować czynnik ludzki, który jest podstawowym składnikiem wszelkich prognoz w tym zakresie. Tymczasem dostępne dane statystyczne są niepokojące i wskazują na zmniejszający się
potencjał ludzki Polski, co osłabia możliwości perspektywicznego rozwoju
kraju. Według prognozy GUS na lata 2008-20352 liczba ludności Polski
będzie systematycznie zmniejszać się, przy czym tempo tego spadku będzie coraz wyższe wraz z upływem czasu. W 2035 roku liczba ludności
zmniejszy się w stosunku do obecnej o ponad 2,2 mln osób i spadnie do
ok. 35,9 mln. Kolejny ubytek ludności może być związany z emigracją.
Według rocznika demograficznego3 tylko w ostatnich latach (2004-2008)
wyjechało z Polski na pobyt czasowy (dłuższy niż dwa-trzy miesiące)
szacunkowo ponad 2,2 mln osób. Eksperci podkreślają4, że wspomniane
osoby w niewielkim stopniu wracają do Polski, co sprawia, że ich emigracja ma charakter w dużym stopniu trwały. Jednocześnie są to osoby
najbardziej aktywne i przedsiębiorcze (określane przez socjologów mianem pionierów), młode i lepiej wykształcone. Ostatnia fala emigracji zarobkowej obejmuje szereg grup zawodowych, których edukacja jest kosztowna, a jednocześnie coraz silniej odczuwane są problemy dostępności
fachowców na rynku krajowym. Dotyczy to m.in. specjalizacji medycznych, w tym chirurgów, pediatrów, pielęgniarek, ale również informatyków, finansistów itp. Dużą cześć emigrantów stanowią młode kobiety, co
1. Por. E. Todd, La chute finale : Essai sur la décomposition de la sphère soviétique, Robert Laf-

font, Montréal, Québec 2004.
2. Prognoza ludności na lata 2008-2035, Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań

Demograficznych, Warszawa 2009.
3. Rocznik demograficzny 2009, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, s. 458.
4. P. Sieńko, T. Formicki, Drenaż mózgów polskiej gospodarki, „Gazeta Finansowa”,
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dodatkowo obniża prognozy demograficzne dla ludności Polski. Do roku
2035 gwałtownie pogłębią się w Polsce procesy starzenia społeczeństwa,
zmniejszy się liczba kobiet w wieku rozrodczym, przewidywany jest coraz
wyższy ujemny przyrost naturalny. Znacząco (o ok. 3,8 mln osób) zmniejszy się liczba osób w wieku produkcyjnym i zwiększy się liczba osób na
emeryturze. Wywoła to szereg problemów dla systemu emerytalnego,
służby zdrowia, a także potencjału rozwojowego polskiej gospodarki.
Na wszystkie te problemy zwrócił uwagę raport rządu Polska 20305. Zaletą tego dokumentu jest wszechstronna analiza problemów rozwojowych
kraju oraz przedstawienie rozlicznych rekomendacji politycznych. Niestety, dokument nie przewiduje żadnych instrumentów implementacyjnych,
ani harmonogramu dalszych prac nad realizacją celów raportu. Z tych
przyczyn jest to bardziej dokument ekspercki, aniżeli składnik polityki
rozwojowej rządu. Należy podkreślić, że podstawową barierą dla skutecznego rozwiązywania problemów w sferze demograficznej jest niemal
całkowita bierność rządu oraz głównych sił politycznych. Brakuje polityki imigracyjnej, która przynajmniej w części mogłaby rozwiązać palące
problemy demograficzne. Pomimo deklaracji wyborczych Donalda Tuska6 nie wprowadzono również żadnej polityki ułatwiającej powroty emigrantów do kraju. W Polsce nie ma aktywnej polityki prorodzinnej, która
w sposób systemowy i wielostronny zajmowałaby się promocją dzietności
i wsparciem dla rodzin7. Istnieją incydentalne rozwiązania fiskalne (np.
becikowe, ulga podatkowa na dzieci), a także zasiłki dla rodzin o niskich
dochodach (jednak o bardzo niskim poziomie wsparcia sięgającym ok.
12% kosztów utrzymania dziecka). Brakuje natomiast wzajemnie ze sobą
powiązanych instrumentów w zakresie pomocy medycznej, oświatowej,
opieki nad dziećmi umożliwiającej realizowanie obowiązków zawodowych
przez rodziców (na przykład po zakończeniu zajęć szkolnych przez dzieci
lub w okresie wakacyjnym), pomocy mieszkaniowej, płatnych urlopów wychowawczych (obecnie w Polsce pomoc finansowa przysługuje wyłącznie
osobom o niskich dochodach) itp.8
5. Por. Polska 2030, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009, s. 46-87.
6. Wśród dziesięciu zobowiązań wyborczych przyszłego premiera rządu RP pojawiło się

m.in. następujące hasło: „Sprawimy, że Polacy z emigracji będą chcieli wracać do domu
i inwestować w Polsce”. Por. PO chce rządzić sama, oto co obiecuje. Dziesięć zobowiązań Platformy, 22.10.2007, TVN24, PAP.
7. B. Balcerzak-Paradowska, Współczesna polityka rodzinna wobec kryzysu dzietności, Infos,

Biuro Analiz Sejmowych, nr 8 (78), 29 kwietnia 2010.
8. Na strategiczne znaczenie polityki prorodzinnej zwraca również uwagę szereg dokumen-

tów UE, w tym przygotowany na zlecenie Komisji Europejskiej raport dotyczący przyszłości polityki spójności: F. Barca, An Agenda for a reformed Cohesion Policy. A place-based
approach to meeting European Union challenges and expectations, Independent report for DG
Regio, European Commission, Brussels 2009, p. 146-155.
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Ważnym elementem polityki prorodzinnej powinny być działania edukacyjne. Zamiast tego raport Polska 2030 proponuje stopniową komercjalizację szkolnictwa wyższego9. Jest to dość dobry przykład krótkowzrocznego
rozwiązywania problemów rozwojowych, głównie w odniesieniu do kwestii
finansowych (np. poprzez łagodzenie ciężarów dla budżetu państwa) oraz
najczęściej jedynie w obrębie wąsko rozumianych priorytetów danego sektora administracji. Problemy edukacyjne są więc rozwiązywane wyłącznie
przez pryzmat resortu edukacji, interesów nauczycieli i w odniesieniu do
kwestii finansowania ze środków publicznych. W podobny sposób podchodzi się do innych sektorów. Tymczasem polityka prorodzinna powinna skupiać szereg obszarów spraw publicznych. Wymaga to wyznaczania
nadrzędnych celów politycznych na szczeblu rządu, które byłyby następnie implementowane przez poszczególne polityki resortowe. Strategiczne
priorytety wymagają więc decyzji liderów politycznych. Nie powinny być
pozostawione wyłącznie technokratom, gdyż prowadzi to do zawężenia
pola ich postrzegania. Niezbędne jest również wprowadzenie odpowiedniej koordynacji strategicznej między poszczególnymi działami administracji. Innym przykładem są trudności związane z prowadzeniem polityki rozwoju kraju. Podstawowym problemem jest brak nadrzędnej strategii
politycznej całego rządu, a także odpowiedniej koordynacji między działaniami rozwojowymi prowadzonymi przez poszczególne resorty.

Egzogeniczny model rozwoju
W opracowaniu przygotowanym na II Konferencję Krakowską10 szerzej opisałem funkcjonujący w Polsce model modernizacji gospodarczej
ukształtowany w okresie transformacji ustrojowej i integracji europejskiej.
Bazuje on na rozwiązaniach liberalnych i na dużym udziale zewnętrznych inwestycji (zarówno publicznych, jak również prywatnych). Otwieranie gospodarki jest powszechnie stosowaną praktyką w dobie globalizacji,
choć dla długofalowego wzrostu lokalnej gospodarki kluczowe znaczenie
ma sposób włączania do międzynarodowej wymiany. Problem ten uwypukla praca przygotowana pod kierunkiem laureata nagrody nobla Josepha

9. Polska 2030, s. 267.
10. T. G. Grosse, Wpływ europeizacji na kierunki procesów rozwoju w Polsce, w: A. Kukliński,
K. Pawłowski, J. Woźniak (red.), Polska wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku, Biblioteka
Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, Tom II, Kraków 2009, s. 157-174.
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E. Stiglitza11, która porównuje mechanizmy transformacji gospodarczej
w Ameryce Łacińskiej i Azji Wschodniej. Wskazuje na to, że kluczowe
znaczenie ma kierunek polityki przemysłowej miejscowego rządu, która powinna być zorientowana na budowanie konkurencyjności lokalnej
gospodarki. Również napływ zewnętrznych kapitałów i inwestycji bezpośrednich powinien być podporządkowany temu nadrzędnemu celowi
strategii rozwoju kraju. Można również przytoczyć inną pracę12, która dostrzega ryzyka związane z nadmiernym oparciem rozwoju na zagranicznych oszczędnościach. Wskazuje na kluczowe znaczenie, jakie w dobie
globalizacji ma autonomiczna strategia rozwoju państwa, opierająca się na
budowaniu krajowych przewag konkurencyjnych.
Przyjęty w Polsce model polityki gospodarczej określam mianem egzogenicznego, gdyż w stosunkowo niewielkim stopniu rozwĳa endogeniczne
zasoby krajowe. Inwestycje zewnętrzne są natomiast zorientowane na wykorzystanie krajowego rynku zbytu i pobudzenie popytu wewnętrznego.
Ten typ modernizacji nazwałem również „drogą na skróty”, gdyż głównym
czynnikiem modernizacji polskiej gospodarki mieli być zewnętrzni inwestorzy i automatyczne procesy rynkowe. Napływ zagranicznego kapitału,
import zewnętrznych instytucji gospodarczych – w tym rozwiązań organizacyjnych i technologicznych – wyrównywał wprawdzie deficyty polskiego doświadczenia i kapitału, ale w niedostateczny sposób uwzględniał
krajowe realia gospodarczo-społeczne oraz wewnętrzne cele rozwojowe.
W ten sposób tworzył się model rozwoju zależnego od dopływu kapitału zewnętrznego i podporządkowanego interesom zachodnich inwestorów. Są one bardziej skupione na krótkoterminowej spekulacji finansowej
(m.in. na rynku walutowym lub w nieruchomościach) i wykorzystaniu lokalnej konsumpcji, aniżeli długofalowych inwestycjach modernizujących
gospodarkę13.
Komisja Europejska szacuje, że banki ze starych krajów członkowskich
(UE15) odpowiadają za ok. 950 mld euro wierzytelności zagranicznych
w nowych krajach UE14. Uwidacznia to skalę inwestycji zagranicznych,
które sprzyjały egzogenicznemu modelowi wzrostu w tej części Europy.
Należy pamiętać, że opisywany model jest dość silnie zależny od sytuacji
11. M. Cimoli, G. Dosi, J. E. Stiglitz (eds), Industrial Policy and Development. The Political
Economy of Capabilities Accumulation, Oxford University Press, Oxford – New York 2009.
12.Por. L. C. B. Pereira, Globalization and Competition. Why Some Emergent Countries Succeed
while Others Fall Behind, Cambridge University Press, Cambridge – New York 2009
13. Podobna opinia: J. Staniszkis, Władza globalizacji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003, s. 22.
14. Por. M. Wolf, Słaby popyt wewnętrzny to chroniczny kłopot Europy, „Financial Times”,
27.05.09.
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na zewnętrznych rynkach oraz wrażliwy na zawirowania walutowe (sprzyja bowiem zadłużeniu w walutach międzynarodowych). Jest podatny na
odpływ kapitału w sytuacji zwiększonego ryzyka. Jednocześnie koszty pozyskiwania kapitału zagranicznego są najczęściej wyższe, niż korzystanie
z krajowych rezerw finansowych. Utrzymanie dopływu inwestycji portfelowych wymaga np. podwyższonych stóp procentowych. Dlatego bardziej
optymalną strategią byłoby dążenie do wewnętrznej akumulacji kapitału
i oparcie procesów inwestycyjnych przynajmniej w części na krajowych
zasobach.
Konkurencyjność opisywanego modelu opiera się na tanich czynnikach
produkcji (zwłaszcza pracy). Wydaje się to być dość krótkowzrocznym
podejściem do rozwoju. Należy bowiem założyć, że koszty pracy w Polsce
będą systematycznie się zwiększały (zwłaszcza po przyjęciu wspólnej waluty). Prowadzi to do długotrwałej utraty konkurencyjności porównywalnej z sytuacją panującą obecnie w peryferyjnie usytuowanych krajach Unii
Europejskiej. Przez pewien okres rozwĳały się one stosunkowo szybko,
głównie dzięki masowym inwestycjom zagranicznym, w tym również funduszom pomocowym UE. Jednocześnie napływ tych środków podwyższał
ceny i zwiększał presję płacową. Badania Komisji Europejskiej dowodzą,
że od 1998 roku konkurencyjność w Niemczech wzrosła o 13%, gdy w tym
samym czasie w Hiszpanii i Irlandii obniżyła się o około 20%15.
Istotne znaczenie dla ukierunkowania procesów modernizacji w Polsce
miała unĳna polityka spójności. Waga tej polityki pod względem finansowym i programowym prowadziła do zdominowania działań modernizacyjnych prowadzonych w naszym kraju. Jednocześnie specjaliści wskazują
na to16, że kierunki tej polityki realizowane w najsłabiej rozwĳających się
państwach i regionach UE w niewielkim stopniu przyczyniają się do poprawy konkurencyjności i innowacyjności gospodarczej. Ograniczają się
niejednokrotnie do redystrybucji środków finansowych, które poprawiają standardy życia mieszkańców, ale w niewielkim stopniu budują trwałe
i długofalowe zasoby dla rozwoju lokalnych gospodarek. Według eksper-

15. Annual Report on the euro area 2009, „European Economy” 6/2009, European Commission, Brussels, p. 33.
16. Szerzej omówienie tego tematu: T. G. Grosse, Przyszłość polityki spójności UE – wyzwanie dla polskiej Prezydencji w UE, w: K. A. Wojtaszczyk (red.), Polska Prezydencja w UE,
w druku.
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tów17 jest to związane z nadmiernym skupieniem działań inwestycyjnych
na rozwoju infrastruktury podstawowej, a w zbyt małym na rozwoju zasobów ludzkich oraz wsparciu konkurencyjności i innowacyjności miejscowych przedsiębiorstw. W rezultacie fundusze niejednokrotnie mają krótkotrwały efekt propopytowy (zwiększający lokalną konsumpcję), który
wygasa po ustaniu transferów europejskich. Badania prowadzone pod auspicjami OECD18 wskazują na niewielki wpływ inwestycji infrastrukturalnych na wzrost gospodarczy, o ile nie są one powiązane w ramach szerszej
strategii z innymi działaniami rozwojowymi. Ponadto, polityka spójności
wprowadza specyficzną kategoryzację europejskich regionów pod względem ich poziomu rozwoju i wyboru celów modernizacyjnych. Prowadzi
do podziału między działaniami Unii na te skierowane na rozwój innowacyjnej gospodarki, które są skoncentrowane w najlepiej rozwĳających się
krajach i regionach UE oraz te, które dotyczą podstawowej infrastruktury
i są realizowane w słabiej rozwiniętych obszarach Wspólnoty. W ten sposób polityka spójności przyczyniła się do pogłębienia różnic w zakresie
rozwoju innowacyjnej gospodarki między krajami centralnej i północnej
części kontynentu a państwami usytuowanymi peryferyjnie, głównie we
wschodniej i południowej Europie19.
Warto w tym miejscu nadmienić, że również w Polsce polityka spójności w nadmiernym stopniu jest skierowana na działania infrastrukturalne,
przede wszystkim komunikacyjne i ekologiczne20. W niewystarczającym
17. M. Percoco, The impact of Structural Funds on the Italian Mezzogiorno, „Région et Développement”, 21, 2005, p. 142-153; J. Bradley, Evaluating the Impact of European Union
Cohesion policy in Less-Developed Countries and Regions, „Regional Studies”, 40(2), 2007,
p. 189- 199; A. Rodríguez-Pose, U. Fratesi, Between Development and Social Policies. The
Impact of European Structural Funds in Objective 1 Regions, „Regional Studies”, 38(1),
2004, p. 97-113; J. Bachtler, Renewing EU cohesion policy, in: G. Gorzelak, J. Bachtler,
M. Smętkowski (eds), Regions of Central and Eastern Europe: Development Processes and
Policy Challenges, Routledge, Abingdon, Oxford 2010.
18. Por. Investing for Growth: Building Innovative Regions. Policy Report, OECD, Paris 2009,
p. 40-46.
19. P. C. Padoan, F. Mariani, Growth and Finance, European Integration and the Lisbon Strat-

egy, „Journal of Common Market Studies”, vol. 44, no. 1, 2006, p. 77-112; S. Borrás, The
Innovation Policy of the European Union. From Government to Governance, Cheltenham,
Northampton: Edward Elgar, 2003, p. 61; H. Prange, R. Kaiser, Missing the Lisbon Target?
Multi-Level Innovation and EU Policy Coordination, „Journal of Public Policy”, vol. 25, no.
2, 2005, p. 241-263; R. Cappellin, International knowledge and innovation networks for European integration, cohesion, and enlargement, „International Social Science Journal”, no. 180,
2004, p. 207-225.
20. Szerzej na ten temat: T. G. Grosse, Innowacyjna gospodarka na peryferiach?, Instytut Spraw
Publicznych, Warszawa 2007, rozdz. 6; T. G. Grosse, EU Cohesion policy and the peripheries of the new Member States, in: G. Gorzelak, J. Bachtler, M. Smętkowski (eds), 2010,
p. 313-328.
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stopniu środki finansowe są skierowane na rozwój innowacji oraz przedsiębiorczości. Właśnie dlatego D. Hübner – była komisarz UE odpowiedzialna za politykę regionalną – przestrzega polski rząd przed powtórzeniem błędu Hiszpanii, która wykorzystywała unĳne fundusze na budowę
tradycyjnej infrastruktury zaniedbując badania i rozwój21.
Ponadto, stosunkowo nieliczne działania wspierające innowacyjność
przynoszą dość ograniczone lub powierzchowne rezultaty22. Wymowne
w tym względzie są badania ewaluacyjne dotyczące wykorzystania wsparcia unĳnego przyznanego w pierwszym okresie polskiego członkostwa
w UE (2004-2006). Raport23 oceniający wpływ funduszy strukturalnych
na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw wyraźnie wskazuje, że
pomimo ogromnych potrzeb inwestycyjnych polskich firm skala środków
wydatkowanych w ramach programów unĳnych była znikoma. Nie przekroczyła 2% wszystkich inwestycji dokonywanych w tym czasie w sektorze przedsiębiorstw. Ponadto, nieliczne fundusze były rozproszone po
całym kraju, co dodatkowo obniżało ich możliwości wspierania biznesu.
W szczególności brakowało polityki wspierania klastrów przedsiębiorczości, czyli krajowych i regionalnych ośrodków wzrostu. Inny raport24 potwierdza tę diagnozę. Fundusze europejskie nie były związane z szerszą
polityką wspierania klastrów i kształtowania polityki innowacyjnej państwa. Rozwój klastrów sprowadzono jedynie do finansowania pojedynczego podmiotu (np. koordynatora klastra) lub realizowanych przez niego
inwestycji o wspólnym przeznaczeniu. Zabrakło natomiast szerszego podejścia, w ramach którego środki zostałyby skoncentrowane na wybranej
liczbie obszarów o największym znaczeniu dla rozwoju kraju i poszczególnych regionów, a także zostałyby skoordynowane różne instrumenty
wsparcia przeznaczone dla firm, rozbudowujące infrastrukturę, kapitał
ludzki i prace badawczo-rozwojowe. Warto zauważyć, że kooperacja mię21. Por. D. Hübner, Sześć lat w Unii. Potrzebujemy niekonwencjonalnego myślenia, „Gazeta Wyborcza”, 29.04.2010.
22.Przykładem są efekty działań 1.4-4.1 „Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz
wdrożenie wyników prac B+R” realizowanego w ramach PO Innowacyjna Gospodarka,
które miało zachęcać przedsiębiorców do prowadzenia i implementacji badań rozwojowych. W praktyce główny ciężar kosztów tego działania był związany z implementacją
zewnętrznych rozwiązań (np. zakupem nowych maszyn i technologii), a nie tworzeniem
własnych badań i innowacji. Por. K. Niklewicz, Unia daje dotacje na badania, ale fundusze się
kończą, „Gazeta Wyborcza”, 14.05.2010.
23. Ocena wpływu funduszy strukturalnych na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw, PSDB
Sp. z o.o., Warszawa 2008, s. 119-121.
24. Wykorzystanie koncepcji klastrów dla kształtowania polityki innowacyjnej i technologicznej państwa. Rekomendacje dla polityki stymulowania rozwoju klastrów w Polsce, Instytut Badań nad
Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2009, s. 3.
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dzy przedsiębiorcami a sferą nauki jest jednym z warunków efektywnego działania klastrów przemysłowych. Tymczasem działania Programu
Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw mające na celu
zwiększenie takiej współpracy zawiodły25. Ponad połowa projektów była
realizowana tylko przez jeden podmiot. Potwierdzają to eksperci, którzy
wskazują26 na postępującą dewaluację idei klastrów regionalnych w Polsce,
zarówno pod względem obniżenia oczekiwań w zakresie innowacji, jak
również niewystarczającego usieciowienia relacji między przedsiębiorcami i naukowcami.
Raporty ewaluacyjne27 dowodzą szeregu korzyści dla firm będących beneficjentami programów unĳnych. Wskazują m.in. na wzrost nakładów
badawczo-rozwojowych, poprawę wyników finansowych, wzrost liczby
klientów, wprowadzenie nowych produktów, wejście na nowe rynki zbytu,
wzrost majątku przedsiębiorstw itp. Biorąc jednak pod uwagę skromny
zakres środków dostępnych w okresie 2004-2006 raporty podkreślają 28,
że indywidualne korzyści dla poszczególnych firm nie miały przełożenia na poprawę innowacyjności polskiej gospodarki. Z kolei inni badacze
dowodzą29, że firmy, które otrzymały wsparcie UE – w porównaniu do
przedsiębiorstw nie objętych pomocą europejską – w niewielkim stopniu
poprawiły innowacyjność oraz działalność eksportową. Dowodzi to niewielkiego wpływu tego wsparcia na poprawę ich międzynarodowej konkurencyjności. Niski był również wpływ funduszy na poprawę zatrudnienia
netto (tj. uwzględniającego okresową rotację pracowników nie związaną
z wpływem funduszy UE).
Jedną z przyczyn wyżej opisanych wyników polityki spójności w Polsce
są działania elit, które są w głównej mierze zorientowane na maksymalizację absorpcji środków unĳnych, a w mniejszym stopniu na ich wykorzy25. Efekty wsparcia sfery badawczo-rozwojowej w Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost
Konkurencyjności Przedsiębiorstw w kontekście rozpoczęcia realizacji Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka. Raport końcowy, Pracownia Badań i Doradztwa „Re-Source”, Poznański Park Naukowo Technologiczny, Poznań 2009, s. 8.
26. Por. M. Citkowski, Polityka rozwoju w oparciu o klastry a rozwój regionalny, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Czynniki endogeniczne rozwoju Polski Wschodniej”, Wydział Ekonomii WSEI, Lublin 2010.
27. Wpływ realizacji poddziałania 2.2.1. Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Raport końcowy,
Ecorys, Warszawa 2006, s. 4; Wpływ realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost
Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Raport końcowy, PAG Uniconsult, Warszawa 2008, s. 4-5.
28.Np. Wpływ realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego…, s. 5.
29. Por. Ocena wpływu funduszy strukturalnych…, s. 123.
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stanie dla inicjowania krajowych procesów modernizacyjnych. Znamienny jest fakt, że kolejne krajowe strategie rozwoju powstawały z wyraźnej
inspiracji europejskiej i pod wpływem dokumentów unĳnych, a niejednokrotnie nawet później niż dokumenty programowe przygotowywane na
potrzeby polityki spójności30. Przykład ten pokazuje, że pod względem
strategicznym to dokumenty unĳne kształtują krajowe dokumenty programowe, a nie krajowa polityka rozwoju wpływa na sposób ukierunkowania polityki spójności w Polsce. Polityka spójności nie jest więc subsydiarna, ale w dużym stopniu zastępuje krajową politykę rozwoju31. Jest
również zgodna z egzogenicznym paradygmatem rozwoju, gdyż opiera się
na zewnętrznym transferze idei, priorytetów rozwoju, rozwiązań organizacyjnych i funduszy.
Dotychczasowe rozważania skłaniają mnie do wniosku, że przyjęty
w Polsce model modernizacji w zbyt słabym stopniu stymuluje trwały
rozwój opierający się na wewnętrznych czynnikach wzrostu i podporządkowany krajowym celom rozwoju społeczno-gospodarczego. Zabrakło
odpowiedniego sterowania procesami reform ze strony polskiego rządu,
podejścia strategicznego do planowania celów modernizacji, zrównoważenia korzyści i ciężarów podejmowanych reform między różnymi grupami
społecznymi i poszczególnymi regionami kraju. Nie uzbrojono polskiej
gospodarki w odpowiednie instytucje wspierające procesy modernizacyjne, nie wykluczając krajowych grup finansowych i systemu krajowej polityki regionalnej.
Znacznie lepszą od przyjętej strategii egzogenicznej – choć nieporównanie trudniejszą w realizacji strategią modernizacyjną – byłoby dążenie
do zmiany strukturalnej polskiej gospodarki w kierunku zwiększenia innowacyjności, udziału nowoczesnych technologii, zbudowania wysokiego
poziomu zasobów ludzkich i silnego zaplecza naukowo-badawczego. Do
realizacji takiej polityki niezbędne byłyby krajowe instytucje i środki inwestycyjne, a więc zbudowanie systemu polityki rozwoju autonomicznej
30. Tak było nie tylko podczas przygotowywania dokumentów programowych w pierwszym
okresie polskiego członkostwa w UE (2004-2006), ale również na kolejny okres programowania polityki spójności (2007-2013). Związany z polityką UE projekt Narodowego Planu
Rozwoju 2007-2013 został przyjęty przez rząd we wrześniu 2005 r. (po zmianie gabinetu
został przekształcony z niewielkimi zmianami w NSRO 2007-2013). Natomiast Krajowa Strategia Rozwoju na lata 2007-2015 została przyjęta przez RM pod koniec listopada
2006 r.
31. Por. T. G. Grosse, EU Cohesion policy and the peripheries of the new Member States, 2010,
p. 318-319.
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wobec polityki spójności UE. Zewnętrzni komentatorzy podkreślają32, że
polskie elity polityczne były w bardzo niewielkim stopniu zainteresowane
takim właśnie kierunkiem rozwoju. Jest to związane z kilkoma barierami
rozwojowymi. Po pierwsze, polskie elity znalazły się pod silnym wpływem
anglosaskich idei liberalnych, czego wynikiem było traktowanie różnorodnych form wspierania rodzimej gospodarki jako przejawów protekcjonizmu lub interwencjonizmu państwowego, niezgodnego z duchem wolnej
gospodarki rynkowej. Po drugie, zobowiązania międzynarodowe, w tym
wynikające z procesu integracji europejskiej, nakładały rozliczne ograniczenia na aktywną politykę rozwoju kraju. Po trzecie, poważnym ograniczeniem były niewystarczające zasoby finansów publicznych, a zwłaszcza
zbyt mała część budżetów publicznych, które można wykorzystać w celach
inwestycyjnych. Wreszcie kolejną barierą jest ukształtowanie polskiego
systemu politycznego. Strategia modernizacyjna zorientowana na szybkie
tempo wzrostu gospodarczego wynikające z napływu zewnętrznych inwestycji i opierające się na taniej sile roboczej jest stosunkowo krótkotrwała,
ale zgodna z doraźnymi celami polityków określanymi przez wyborczy
horyzont działań. Jest także dla nich wygodna, gdyż nie wymaga ani profesjonalnej wiedzy, ani trudnej budowy krajowych instytucji niezbędnych
dla prowadzenia aktywnej polityki rozwoju. Nie wymaga wreszcie kosztownej społecznie reformy finansów publicznych w celu wyodrębnienia
odpowiednich środków inwestycyjnych na politykę rozwoju.

Problem odkładanych reform fiskalnych
Reforma finansów publicznych ma podstawowe znaczenie z punktu widzenia możliwości prowadzenia długofalowej polityki rozwoju kraju. Jest
to spowodowane trzema głównymi przyczynami. Po pierwsze, skuteczna
polityka rozwojowa wymaga zgromadzenia odpowiednich środków inwestycyjnych. Obecnie w budżecie państwa około 80% wydatków ma charakter sztywny, a więc określany przez przepisy ustawowe i w dużym stopniu powiązany z różnego typu świadczeniami społecznymi i wydatkami
administracyjnymi. Pozostawia to niewielką swobodę dla wyodrębnienia
funduszy na cele inwestycyjne. Po drugie, tak skonstruowana struktura
budżetu jest silnie podatna na spowolnienie koniunktury, co powoduje
32. N. Copsey, T. Haughton, The Choices for Europe: National Preferences in New and Old Member States, „Journal of Common Market Studies”, vol. 47, no. 2, 2009, p. 263-286.
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natychmiastowy wzrost wydatków o charakterze socjalnym i zwiększające się zadłużenie publiczne. Po trzecie, w sytuacji, kiedy podmioty zagraniczne są silnie zaangażowane w finansowanie polskiego długu rodzi
to ryzyko pojawienia się „pętli zadłużenia zagranicznego”, kiedy rosnące
potrzeby pożyczkowe państwa są powiązane ze wzrastającym oprocentowaniem rynkowym. Ponadto silna obecność inwestorów zagranicznych
w Polsce rodzi dodatkowe zagrożenia dotyczące nadmiernego zadłużenia
publicznego. Są one przede wszystkim związane z ryzykiem kryzysu walutowego (i rosnącymi kosztami obsługi długu zagranicznego) oraz nagłym wycofaniem kapitałów przez inwestorów spekulacyjnych.
Dlatego strategicznego znaczenia nabiera reforma systemu finansów
publicznych w Polsce. Niestety, podstawowym problemem jest to, że kolejne ekipy polityczne nie są zdolne do jej kompleksowego wprowadzenia.
Dominuje krótkoterminowy horyzont interesów wyborczych. Politycy nie
podejmują kosztownych społecznie reform, gdyż mogą one wpłynąć na
wyniki wyborów. Jednocześnie reformy strukturalne przynoszą z reguły pozytywne skutki budżetowe dopiero po kilku latach. Oznacza to, że
koszty polityczne musiałaby skonsumować rządząca ekipa, a owoce takich
reform mogłyby przypaść w udziale opozycji. Jest to podstawowa bariera
utrudniająca możliwości wprowadzenia systemowych zmian. W sytuacji
kryzysu finansów publicznych politycy odwlekają reformy, zwiększają
programy prywatyzacyjne, stosują mechanizmy „kreatywnej księgowości”
ukrywające faktyczny stan finansów, a także liczą na szybki powrót koniunktury gospodarczej, który „samoczynnie” poprawi dochody i zmniejszy wydatki publiczne.
Dość dobrym przykładem ilustrującym opisywane zjawiska jest sytuacja występująca w latach 2008-2010. W wyniku kryzysu gospodarczego
kondycja finansów publicznych w Polsce dramatycznie się pogorszyła.
Według danych Komisji Europejskiej33 deficyt budżetowy w relacji do
PKB wzrósł z poziomu -3,7% w roku 2008 do -7,1% w roku 2009. Zadłużenie publiczne w roku 2009 wyniosło według danych Komisji 51% PKB.
Według polskiego Ministerstwa Finansów było mniejsze (49,9%), głównie
za sprawą „kreatywnego” pominięcia niektórych typów zadłużenia, m.in.
wynikającego ze składek przekazanych do OFE lub pożyczek Krajowego
Funduszu Drogowego. Prognozy Komisji Europejskiej zakładają ponadto,
że zadłużenie sektora publicznego w roku 2010 wyniesie 53,7% (według

33. European Economic Forecast – Spring 2010, „European Economy” 2/2010, European Commission, Brussels 2010, p. 128.
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niektórych ekonomistów może przekroczyć 55%34), a w kolejnym roku
może sięgnąć 60% PKB.
W sytuacji poważnego kryzysu finansów publicznych rządząca koalicja
PO-PSL przeprowadziła jedynie częściową reformę emerytur pomostowych (w 2009 roku). Nie była jednak w stanie uzgodnić zmian w systemie
ubezpieczeń dla rolników (KRUS). Ponadto, zaproponowała zmianę systemu emerytalnego, która przewiduje zmniejszenie składki przekazywanej
do OFE i przeniesienie zaoszczędzonych funduszy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednym z głównych celów reformy jest zmiana sposobu
obliczania zadłużenia sektora finansów publicznych, a więc „statystyczne”
ograniczenie długu publicznego. Minister finansów zaproponował również wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa reguły, zgodnie z którą
do czasu zejścia z deficytem budżetowym do poziomu 3% PKB wzrost
planowanych wydatków budżetowych nie powinien przekroczyć 1% ponad inflację. Wspomniana reguła dotyczy jedynie ok. 20% tzw. elastycznej części budżetu oraz nowych kategorii wydatków sztywnych. Ma więc
stosunkowo niewielkie znaczenie dla ograniczania deficytu i nie wymusza
niezbędnych zmian strukturalnych. Zamiast tego wprowadza ograniczenia na wydatki inwestycyjne35. Innym sposobem stabilizowania finansów
publicznych były naciski wywierane na początku 2010 roku na Narodowy
Bank Polski w celu zmiany sposobu tworzenia rezerw na ryzyko kursowe
za 2009 rok. Chodziło o zwiększenie zysku przekazywanego przez Bank
do budżetu państwa do 8 mld zł. Według niektórych komentatorów jest
to przykład „kreatywnego sposobu chowania długu publicznego w bilansie NBP”36. Ponadto, rząd uruchomił rozliczne projekty prywatyzacyjne,
m.in. związane z sektorem energetycznym.
Podsumowując działania podjęte przez rząd w sytuacji kryzysu fiskalnego można zauważyć, że stosunkowo niewiele ma charakter strukturalny
i długofalowy. Większość zmierza w kierunku „statystycznego” zmniejszenia poziomu zadłużenia lub bezbolesnego społecznie powiększenia
dochodów publicznych (np. w wyniku prywatyzacji). Komisja Europejska oceniając rządowy program konwergencji zwraca uwagę, że ze względu na zbliżające się wybory prezydenckie (2010), samorządowe (2010)
i parlamentarne (2011) polski rząd odkłada reformy budżetowe na rok
2012, a więc pozostawia bolesne cięcia wydatków kolejnemu gabinetowi.
34. J. Osiatyński, Wyzwania polityki fiskalnej, „Rzeczpospolita”, 21.05.2010.
35. A. Fandrejewska , K. Krasuski, Reguła Rostowskiego może nie wystarczyć, „Rzeczpospolita”,
02.02.2010.
36. K. Rybiński, Polityczni barbarzyńcy atakują bramy banku centralnego, „Rzeczpospolita”,
26.04.2010.
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Ponadto, program konwergencji w zbyt dużym stopniu bazuje na optymistycznym założeniu szybkiego powrotu do wysokiego tempa wzrostu
gospodarczego37. Tego samego zdania są także polscy ekonomiści38. Można również dodać, że skoro stabilizacja finansów publicznych opiera się
przede wszystkim na wzroście gospodarczym – tym bardziej potrzebna
jest strategia polityki rozwoju kraju.
Warto zauważyć, że podobne zjawiska zauważono w słabiej rozwĳających się państwach strefy euro (m.in. Grecji i Portugalii)39. Konsolidacja
systemów fiskalnych wymagana kryteriami z Maastricht bazowała przede
wszystkim na „kreatywnej” księgowości, zintensyfikowanej prywatyzacji
oraz szybszym tempie wzrostu gospodarczego. W niewielkim stopniu
opierała się na reformach strukturalnych, które mogłyby przynieść stabilizację w dłuższym horyzoncie czasu. Stało się to jedną z głównych przyczyn kryzysu systemu wspólnej waluty w 2010 roku. Zasadniczą barierą
dla wprowadzania skutecznych reform budżetowych w krajach południa
Europy i w Polsce jest przede wszystkim słabość systemu politycznego.
Brakuje również odpowiednich instytucji dialogu społecznego, które
ułatwiałyby dyskusję nad niezbędnymi zmianami. Inną przyczyną jest
zmniejszająca się konkurencyjność narodowej gospodarki, która sprzyja
powstawaniu skłonności do „życia na kredyt” przez większość społeczeństwa.

Wyzwania geopolityki
Możliwość dokonania „skoku cywilizacyjnego” przez Polskę zależy w dużym stopniu od sprzyjających okoliczności geopolitycznych. Polska w klasyfikacjach politologicznych40 nie jest zaliczana do grona mocarstw globalnych lub regionalnych, co oznacza, że nie ma odpowiednich możliwości, aby samodzielnie kształtować porządek międzynarodowy. Ze względu
37. Commission opinion on the existence of an excessive deficit in Poland. Application of Article
104(5) of the Treaty establishing the European Community, Commission of the European
Communities, Brussels, 24.06.2009, SEC(2009) 864 final.
38. J. Osiatyński, S. Gomułka, Ambitne cele, mało narzędzi: Program konsolidacji finansów publicznych, „Monitor Unii Europejskiej”, nr 2 (68), 2010, s. 72-75.
39. Por. S. Blavoukos, G. Pagoulatos, The Limits of EMU Conditionality: Fiscal Adjustment in
Southern Europe, „Journal of Public Policy”, vol. 28, no. 2, 2008, p. 229-253.
40. W ramach wspomnianego podziału Polska plasuje się w grupie małych państw, najbardziej podporządkowanych w relacjach międzynarodowych. Por. D. Vital, The inequality
of states. A study of small power in international relations, Oxford University Press, Oxford
1967, p. 4.
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na swój niewielki potencjał ekonomiczny, demograficzny i militarny jest
raczej skazana na dominujące trendy geopolityczne kształtowane przez
politykę mocarstw. W dość ograniczonym stopniu może przeciwdziałać
negatywnym tendencjom geopolitycznym. W znacznie większym zakresie może natomiast wykorzystywać nadarzające się okazje, w tym dostępne dzięki integracji europejskiej i współpracy transatlantyckiej. Biorąc to
pod uwagę kluczowe znaczenie ma identyfikacja najważniejszych trendów
geopolitycznych i poszukiwanie sposobów ich aktywnego wykorzystania
na swoją korzyść.
Analizując sytuację geopolityczną w skrótowy sposób, wymienię najważniejsze zjawiska. Po pierwsze, coraz bardziej widoczny jest awans gospodarczy i polityczny mocarstw azjatyckich, które będą w największym
stopniu kształtowały przyszły ład międzynarodowy. Po drugie, rola dotychczasowych potęg, głównie USA i państw europejskich systematycznie maleje. Oznacza to również zmniejszające się znaczenie instytucji
międzynarodowych tworzonych w obrębie Zachodu, w tym UE i NATO.
Po trzecie, coraz wyraźniej rysuje się zbliżenie geopolityczne na linii USA
– UE – Rosja. Choć wymienione podmioty nawiązują silniejszą współpracę z różnych względów, wspólną cechą ich podejścia jest utrata dotychczasowego znaczenia na arenie światowej i próba równoważenia rosnącej
pozycji mocarstw azjatyckich. Po czwarte, istotne znaczenie dla Polski
mają zmiany o charakterze geopolitycznym zachodzące w procesach integracji europejskiej. Formuła integracyjna coraz wyraźniej akcentuje znaczenie współpracy międzyrządowej i największych państw członkowskich
(przede wszystkim tandemu niemiecko-francuskiego). Oznacza to, że coraz częściej cele całej Wspólnoty są definiowane przez pryzmat geopolitycznych i gospodarczych interesów najsilniejszych państw, a wewnętrzne
mechanizmy współpracy europejskiej służą skupieniu potencjału w najsilniejszych ośrodkach, niejednokrotnie w oparciu o zasoby państw i regionów peryferyjnych. Niesie to dla Polski dwojakie konsekwencje. Z jednej
strony rosnące trudności awansu do grupy państw decydujących o przyszłości UE. Z drugiej zagrożenie związane z pomĳaniem jej potrzeb
i interesów rozwojowych w politykach europejskich. Tym większego znaczenia nabiera zdolność państwa polskiego do samodzielnego określania
strategicznych celów rozwojowych, a więc nie zadawalanie się wyłącznie
importem europejskiej myśli strategicznej.
Duże znaczenie dla sytuacji geopolitycznej w Europie ma ekonomia,
a zwłaszcza podział korzyści i kosztów wynikających z procesów integracji
europejskiej. W okresie kryzysu gospodarczego (2008-2010) sfera ta stała
się jeszcze bardziej istotna dla kształtowania potencjałów geopolitycznych
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poszczególnych członków Wspólnoty. Jest jednym z najważniejszych mechanizmów ich rosnącej lub zmniejszającej się pozycji politycznej w UE,
a więc również obszarem wzajemnej rywalizacji. Z polskiego punktu widzenia zasadnicze znaczenie mają następujące procesy i tendencje w politykach gospodarczych Wspólnoty, które ujawniły się pod wpływem kryzysu.
Po pierwsze, nasila się presja polityczna związana z ograniczeniem zakresu polityki spójności, zarówno pod względem skali przeznaczanych na
nią środków finansowych, jak również obszarów geograficznych i celów
rozwojowych41. Chodzi o zawężenie jej oddziaływania do najsłabszych
państw i regionów, a jednocześnie ograniczenie subwencji wpływających
na rozwój konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki na tych terenach.
W ten sposób Unia będzie mogła wykorzystać zaoszczędzone fundusze do modernizacji gospodarczej obszarów centralnych, w tym przede
wszystkim związanej z wprowadzaniem nowoczesnych technologii i innowacji. Ponadto, w ten sposób ograniczona polityka spójności wpływałaby na utrzymanie, a nawet pogłębienie widocznej obecnie kategoryzacji
regionów i celów rozwojowych realizowanych przez polityki europejskie.
Mam na myśli wcześniej omówiony podział między działaniami Unii na
te skierowane na rozwój innowacyjnej gospodarki, które są skoncentrowane w najlepiej rozwĳających się krajach i regionach UE oraz te, które
dotyczą podstawowej infrastruktury i są realizowane przede wszystkim
w słabiej rozwiniętych obszarach Wspólnoty.
Po drugie, słabość krajowej polityki rozwoju oraz wyżej opisane ukierunkowanie polityki spójności groziłoby trwałym wykluczeniem polskich
naukowców i przedsiębiorców poza główny nurt polityki innowacyjnej
UE. Jest ona w coraz większym stopniu zorientowana na wspieranie najbardziej konkurencyjnych i dynamicznie rozwĳających się centrów przemysłowych i naukowo-badawczych w Europie42.
Po trzecie, kryzys w strefie euro nie zaowocował wypracowaniem instrumentów, które rozwiązywałyby główny problem tego systemu, a mianowicie przeciwdziałał zwiększającej się asymetrii między konkurencyjnością
41. Szerzej: T. G. Grosse, Przyszłość polityki spójności UE – wyzwanie dla polskiej Prezydencji
w UE, 2010.
42. Szerzej: T. G. Grosse, Ekspertyza ISP na temat Zielonej księgi: Europejska przestrzeń badawcza – nowe perspektywy, UKIE, Warszawa 2008, http://www.isp.org.pl/?v=page&id=624&ln=pl, 30.03.2010.
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gospodarczą krajów centralnych i peryferyjnych43. Zamiast tego zaproponowano wzmocnienie instytucji, które mają dyscyplinować nadmiernie
zadłużone państwa, m.in. poprzez groźbę wstrzymania pomocy strukturalnej UE lub prawa głosu w Eurogrupie. Taka polityka nie rozwiąże
problemów niskiej konkurencyjności tych gospodarek, zamiast tego może
pogłębić trudności ekonomiczne oraz podwyższyć koszty społeczne i polityczne. Jednocześnie politycy europejscy akcentują znaczenie reform
strukturalnych, ale nie w kontekście poprawy zdolności do wzrostu gospodarczego, ale przede wszystkim w odniesieniu do konsolidacji fiskalnej, a więc reform systemu emerytalnego i zabezpieczeń społecznych44.
Rysuje się również groźba usuwania ze strefy euro najsłabszych państw,
które wyraźnie odstają pod względem kondycji fiskalnej i konkurencyjności gospodarczej od najsilniejszych członków unii walutowej45. Należy ją
traktować bardziej jako formę wywierania presji na nadmiernie zadłużone państwa, niż realną możliwość (z przyczyn formalnych byłaby trudna
w realizacji). Pokazuje jednak dość dobrze sposób myślenia decydentów
europejskich w czasie kryzysu. Wprowadzane zmiany starają się utrzymać dotychczasowe reguły funkcjonowania systemu, które nierównomiernie rozkładają korzyści i koszty między poszczególne państwa członkowskie46. W okresie kryzysu bardziej prawdopodobny stał się nawet rozpad
systemu euro, aniżeli jego reforma w kierunku zmniejszenia nierównowa43. Zwrócił na to uwagę Prezydent Rady Europejskiej w przemówieniu otwierającym Brukselskie Forum Gospodarcze, choć zamiast propozycji instrumentów przeciwdziałających
temu zjawisku zaapelował jedynie o wypracowanie wskaźników monitorujących poziom
konkurencyjności w poszczególnych gospodarkach europejskich. Por. Opening address by
H. Van Rompuy, President of the European Council, to the Brussels Economic Forum 2010:
„Lessons from a crisis”, PCE 104/10, Brussels, 25.05.2010.
44. Takie rozumienie reform strukturalnych jest silnie widoczne w wystąpieniu Prezydenta Komisji Europejskiej na Brukselskim Forum Gospodarczym. Por. J. M. D. Barroso,
Coping with the crisis. How Has the Word changed?, Brussels Economic Forum 2010, SPEECH/10/262, Brussels 25.05.2010.
45. Strefa euro bez zadłużonych i łamiących kryteria fiskalne?, „Gazeta Wyborcza”, 17.03.2010.
46.Szerzej na ten temat asymetrii kosztów i korzyści funkcjonowania strefy euro: L. Tsoukalis: What Kind of Europe?, Oxford University Press, Oxford – New York 2005, chapt. 3;
L. Tsoukalis, The JCMS Lecture: Managing Diversity and Change in the European Union,
„Journal of Common Market Studies”, vol. 44, no. 1, 2006, p. 1-15; E. Jones, The Economic
Mythology of European Integration, „Journal of Common Market Studies”, vol. 48, no. 1,
2010, p. 89-109, zwłaszcza fragment na p. 101; K. Dyson, The First Decade: Credibility,
Identity, and Institutional “Fuzziness”, in: K. Dyson (ed.): The Euro at 10: Europeanization,
Power, and Convergence, Oxford University Press, Oxford – New York 2008, p. 11, 23;
T. G. Grosse, Euro w kryzysie: wnioski dla Polski, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, t. 10,
nr 2 (54), 2010.
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gi w zakresie konkurencyjności gospodarczej między najsłabszymi i najsilniejszymi państwami członkowskimi.
Po czwarte, coraz silniejsza jest tendencja do sterowania za pomocą europejskich regulacji poziomem konkurencyjności poszczególnych gospodarek na wspólnym rynku. Mam na myśli wprowadzanie takich rozwiązań prawnych, które przyczyniają się do podwyższenia konkurencyjności
jednych państw i obniżenia innych, m.in. za sprawą dodatkowych kosztów na nie nakładanych. Przykładem mogą być regulacje pakietu energetyczno-klimatycznego, które m.in. wprowadzają jednolity w skali całej
Unii wymóg ograniczenia emisji dwutlenku węgla do 20% do 2020 roku.
Komisja Europejska wywiera silną presję na jak najszybsze zwiększenie
tego poziomu do 30%, nawet bez zakończenia odpowiednich uzgodnień
międzynarodowych47. Koszty dostosowań nie są przy tym rozłożone sprawiedliwie między członkami Unii. Są szczególnie dotkliwe dla gospodarek, w których energetyka jest oparta na węglu (i wysokich emisjach
CO2), gdzie w porównaniu do innych państw Wspólnoty istnieje niewielki poziom pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych i które nie dysponują odpowiednimi technologiami ekologicznymi. Wspomniane kraje
(w tym Polska) muszą przygotować się na poważne inwestycje, znacznie
większe od innych państw Wspólnoty. Średnia udziału sektorów objętych
handlem emisjami w krajach „15-ki” wynosi 40%, tymczasem w Polsce
przeszło 52%48. Nie wprowadzono jak dotąd żadnych z obiecywanych mechanizmów łagodzenia kosztów funkcjonowania tego systemu dla nowych
członków Unii. Zamiast tego rozdzielanie przez Komisję Europejską
uprawnień w systemie handlu emisjami wyraźnie faworyzuje kraje „starej”
Unii, co spowodowało m.in. falę odwołań tych państw od decyzji Komisji
do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Eksperci szacują49, że minimalne koszty związane z redukcją emisji CO2 (o 20%) i dostosowaniem
do zobowiązań unĳnego pakietu energetyczno-klimatycznego kształtują
się w Polsce na poziomie 92 mld euro. Wymagałoby to nakładów w wysokości około 1% PKB rocznie (od 2,5 mld w 2011 roku do około 7 mld euro
w latach 2026-2030). Obowiązek zakupu pozwoleń na emisję dwutlenku
węgla wywoła w Polsce wzrost cen energii nawet o połowę po roku 2013
47. Polityka klimatyczna groźna dla Polski, „Rzeczpospolita”, 13.05.2010. Także: Analysis of options to move beyond 20% greenhouse gas emission reductions and assessing the risk of carbon
leakage, European Commission, COM(2010) 265 final, Brussels, 26.05.2010.
48.Szerzej: A. Błachowicz, R. Jeszke, Europa emisjami podzielona, „Rzeczpospolita”,
30.04.2010.
49. Por. Ocena potencjału redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2030. Podsumowanie, McKinsey&Company, Warszawa 2009, s. 17.
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i o 70% w perspektywie 2020 roku50. Stanowi to oczywiste zagrożenie dla
możliwości rozwoju polskiej gospodarki.
W odniesieniu do przedstawionych powyżej tendencji oraz wyzwań
geopolitycznych można zauważyć pewną niefrasobliwość zachowania polskich elit politycznych. Przejawia się ona m.in. samozadowoleniem z osiągnięcia niewątpliwego sukcesu, jakim było uzyskanie członkostwa w UE
i strukturach transatlantyckich. Brakuje natomiast pogłębionej refleksji
dotyczącej tego, w jaki sposób można zagospodarować te osiągnięcia dla
polityki rozwoju kraju51. Polskie elity nie mogą również porozumieć się
w zakresie najistotniejszych kierunków polityki zagranicznej, czego przejawem są m.in. odmienne opinie dotyczące relacji z Rosją. Jak się wydaje,
polska myśl geopolityczna nie potrafi póki co skutecznie odpowiedzieć na
rysujące się zbliżenie polityczne między USA, UE i Rosją. Widoczne są
i inne różnice w łonie elit politycznych dotyczące kluczowych zagadnień
geopolitycznych, m.in. integracji europejskiej. Jednak nie same rozbieżności opinii między elitami są barierą dla strategicznych działań. Podstawowym problemem jest to, że wspomniane różnice nie są dyskutowane
i konstruktywnie rozwiązywane. Zamiast tego pozostają na etapie sporów
wyborczych i stają się przyczyną coraz bardziej nabrzmiałych konfliktów.
Jest to bez wątpienia jeden z najpoważniejszych problemów polskiego życia politycznego.
W rezultacie polska polityka zagraniczna i europejska jest zbyt pasywna, bez szerszej koncepcji i planu strategicznego. Przykładem jest dość
ograniczona zdolność do prowadzenia aktywnej polityki w regionie,
w tym współpracy z najbliższymi sąsiadami w UE. Innym przykładem
mogą być przygotowania do pełnienia polskiej prezydencji w UE, która
być może będzie dość sprawnie obsługiwała bieżącą agendę spraw europejskich, ale nie będzie w stanie wylansować autorskiego pomysłu politycznego, nawiązującego do strategicznych celów polskiej polityki zagranicznej i europejskiej. Jednym z najpoważniejszych błędów związanych
z przygotowaniami polskiej prezydencji jest niewystarczająca inicjatywa
i decyzyjność ze strony przywództwa politycznego, wywołana w dużym
stopniu unikaniem przez rząd dyskusji strategicznej z opozycją na funda-

50. A. Łakoma, Prąd w Polsce nie będzie tańszy (pod tekstem opinia prof. W. Mielczarskiego),
„Rzeczpospolita”, 20.04.2010.
51. Szerzej na ten temat: T. G. Grosse, Władze publiczne wobec kryzysu gospodarczego: przykład
działań antykryzysowych podejmowanych w latach 2008-2009, „Myśl Ekonomiczna i Prawna”, nr 2 (25), 2009, s. 57-107.
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mentalne tematy dotyczące strategii geopolitycznej52. Polskie elity w niewystarczającym stopniu identyfikują strategiczne znaczenie, jakie w dobie
globalizacji i integracji europejskiej ma sfera gospodarki. Nie dostrzegają
zwłaszcza jak istotna jest zdolność kształtowania autonomicznej i strategicznej krajowej polityki rozwoju. Nie doceniają znaczenia procesów gospodarczych zachodzących na wspólnym rynku pod wpływem integracji
europejskiej, w tym również wynikających z ostatniego kryzysu gospodarczo-finansowego.

Bariera systemu politycznego
Dotychczasowe rozważania prowadzą mnie do wniosku, że główna bariera
dla „skoku cywilizacyjnego” Polski tkwi w systemie politycznym. Jest ona
związana z niewystarczającymi zdolnościami do samodzielnego kształtowania strategii i polityki rozwoju kraju. Dotyczy to zarówno możliwości
podejmowania odpowiednich działań w Polsce, jak również na arenie europejskiej. Jednocześnie brak silnej polityki krajowej powoduje, że jest ona
w dużym stopniu zastępowana przez polityki europejskie i towarzyszącą
im myśl strategiczną.
Aby w pełni zrozumieć opisywaną barierę polskiego systemu politycznego należy zwrócić uwagę na trzy istniejące w Polsce mechanizmy debaty o problemach rozwojowych. Pierwszy określam jako medialny, gdyż
odbywa się w największym stopniu za pośrednictwem mediów i jest podporządkowany ich logice przekazu informacji oraz sposobu prowadzenia
dyskusji publicznej. Cechą charakterystyczną tej logiki jest dość krótki
horyzont czasu analizowanych problemów. Nawet jeśli mają one wyraźną
specyfikę strategiczną, zainteresowanie ze strony mediów jest krótkotrwałe, co oznacza, że media nie śledzą sposobu rozwiązywania poszczególnych problemów w strategicznym horyzoncie czasu. Ich zainteresowanie
skupia się najczęściej na doraźnej sytuacji, najczęściej związanej z nieoczekiwanym kryzysem lub konfliktem politycznym. Specyfika mediów
koncentruje się bardziej na wydobyciu emocji społecznych, sporów personalnych w łonie elit politycznych, a nie na poszukiwaniu konstruktywnych i długofalowych rozwiązań systemowych. W rezultacie mechanizm
medialny nie tylko nie jest platformą myślenia strategicznego w Polsce, ale
dodatkowo utrudnia poszukiwanie konsensusu w łonie elit politycznych.
52. Szerzej: T. G. Grosse, Przygotowania do polskiej prezydencji w UE: między rywalizacją wyborczą a szansą modernizacji polskiej administracji? w: Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej,
K. A. Wojtaszczyk (red.), „Seria Wizje Europy” nr 7, Katedra Europeistyki, Uniwersytet
Warszawski, Warszawa 2010, s. 51-76.
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Drugim jest mechanizm wyborczy związany z terminarzem wyborów powszechnych. Ich częstotliwość oraz niestabilność polskiej sceny
politycznej powodują, że dość trudno jest realizować polityki publiczne
w dłuższym horyzoncie czasu. Politykom brakuje również odwagi, aby
wprowadzać zmiany, które mogą spotkać się z nieprzychylnym odbiorem
społecznym. Jest to szczególnie widoczne w odniesieniu do reform fiskalnych, które są odkładane na okres powyborczy. Problemem jest to, że po
wyłonieniu nowego rządu zasiadający w nim politycy nie są najczęściej
odpowiednio przygotowani merytorycznie lub doświadczeni, aby szybko
podejmować niezbędne zmiany. A gdy już się wdrożą i rozpoznają najważniejsze problemy, jest zbyt późno na działanie, gdyż zbliżają się kolejne
wybory. Dodatkowo, mechanizm wyborczy w coraz mniejszym stopniu
orientuje się na debatę merytoryczną, a znacznie silniej koncentruje na
wizerunku medialnym, kształtowaniu emocji społecznych, „narracji wyborczych” itp. Zamiast debaty merytorycznej i eksperckiej skupia się na
działaniach marketingowych, niejednokrotnie związanych z ukrywaniem
problemów lub fałszowaniem rzeczywistości. Nie służy również poszukiwaniu konsensusu w strategicznych dla kraju sprawach publicznych.
Przeciwnie, raczej wyostrza różnice między ugrupowaniami politycznymi. Ponieważ opisywany mechanizm ma decydujące znaczenie w polskim
życiu politycznym – szereg problemów zatrzymuje się na etapie sporów
wyborczych i nie jest konstruktywnie rozwiązywanych przez elity polityczne, nawet po wyłonieniu władz publicznych. Sprawia to wrażenie, że
polski system polityczny znajduje się w stanie permanentnej rywalizacji
wyborczej.
Trzecim mechanizmem myślenia o problemach rozwojowych są działania towarzyszące kształtowaniu i implementacji polityk europejskich.
Pobudzają one polskie elity – przede wszystkim urzędnicze – do myślenia w perspektywie strategicznej. Omawiany mechanizm ma jednak dość
wąski zasięg. Jest w niewielkim stopniu kształtowany w odniesieniu do
krajowych strategii rozwojowych. Raczej jest to zachowanie reaktywne,
tj. ustosunkowujące się do dyskutowanych w Europie propozycji. W niewystarczający sposób aktywnie je współtworzące w odniesieniu do celów
polityki rozwoju kraju oraz polityki polskiej na arenie europejskiej. Ponadto, wysiłek wielu urzędników ogranicza się do sprawnego wdrożenia
rozwiązań europejskich, a brakuje czasu lub kompetencji do ich czynnego
programowania. Jak wcześniej pokazałem, brak odpowiedniego systemu
kształtującego i realizującego w praktyce krajową strategię rozwoju powoduje, że polityki europejskie w dużym stopniu zapełniają tę lukę. Tym
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bardziej, że duża część polskich elit przyjmuje rozwiązania europejskie,
jako jednoznacznie korzystne dla rozwoju Polski. Tymczasem nie zawsze
realizowane przez nie interesy najlepiej służą rozwojowi kraju. Pokazuje to
dobitnie, dlaczego silny system krajowej polityki rozwoju jest niezbędny
do efektywnego włączania się do dyskusji na temat przyszłości polityk
europejskich, a więc ich kształtowania zgodnie z krajowymi interesami
rozwojowymi. Podsumowując należy stwierdzić, że mechanizm europejski nie jest wystarczającym sposobem myślenia o krajowych problemach
rozwojowych53. Jest kształtowany na poziomie unĳnym, gdzie rywalizują
ze sobą różnorodne interesy i koncepcje rozwojowe. Jest więc niepełny,
gdyż nie jest odpowiednio uzupełniony przez krajowy system polityki
rozwoju.

Rekomendacje
W Polsce brakuje mechanizmu strategicznego myślenia o krajowych
problemach rozwojowych54. Jest to poważna bariera systemu politycznego utrudniająca dokonanie „skoku cywilizacyjnego” w latach 2010-2030.
Bezpośrednią konsekwencją tej ułomności jest słabość krajowej polityki
rozwoju, jak również polityki polskiej na arenie europejskiej. Podstawowym wyzwaniem jest więc zbudowanie zdolności myślenia strategicznego
w ramach systemu politycznego. Dominujące mechanizmy polskiej polityki, tj. medialny i wyborczy – niestety utrudniają debatę o strategicznych
problemach kraju, a także takie jej konkludowanie, które umożliwiałoby
realizację wspólnych celów w długofalowej perspektywie.
Zastanawiając się nad sposobami usunięcia omawianej bariery należałoby przede wszystkim wspierać rozwój ośrodków myśli strategicznej
– zarówno powiązanych ze środowiskiem akademickim, jak i pozarządowym. Polska administracja, jak również partie polityczne powinny być
zainteresowane zapewnieniem długofalowego finansowania dla tego typu
instytucji. Również w samej administracji państwowej należałoby wesprzeć tworzenie lub wzmacnianie struktur prowadzących odpowiednie
prace analityczne i planistyczne. Należy jednak pamiętać, że zasadnicze
znaczenie dla kształtowania polityki rozwoju kraju mają środowiska polityczne, a nie urzędnicze. Dlatego należałoby wzmocnić partie polityczne
53. Por. tekst prof. K. Szczerskiego (w tym tomie), w którym wskazuje na potrzebę podmiotowego i opierającego się na własnej tożsamości myślenia strategicznego.
54. Por. tekst prof. K. Rybińskiego (w tym tomie), w którym wspomina o niskiej jakości podejmowania decyzji strategicznych w Polsce.
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w zakresie merytorycznym, w tym m.in. poprzez finansowanie prowadzonych przez nie prac programowych z dotacji budżetu państwa. W ten
sposób można byłoby również zwiększyć jakość merytorycznej dyskusji
w ramach mechanizmu wyborczego. Istotne znaczenie miałoby również
poprawienie zdolności do weryfikowania obietnic wyborczych składanych
przez polityków. Być może Państwowa Komisja Wyborcza, oprócz sprawdzania i rozliczania wydatków partii politycznych na kampanie wyborcze,
mogłaby również prowadzić rejestr ich obietnic, a także otrzymywać od
polityków cykliczne sprawozdania z ich realizacji. Dokumentowanie takich raportów oraz ich przedstawianie opinii publicznej mogłoby uczynić
deklaracje wyborcze bardziej odpowiedzialnymi i „rozliczalnymi” przez
społeczeństwo. Innym sposobem wzmocnienia roli mechanizmu wyborczego byłoby częstsze poddawanie pod głosowanie w referendach konkretnych spraw merytorycznych o kluczowym znaczeniu dla polityki rozwoju.
Mogłoby to wprowadzić kwestie strategiczne do dyskursu wyborczego,
a także byłoby formułą przesądzania sporów politycznych, a więc również
łatwiejszego implementowania polityk publicznych.
Duże znaczenie ma bowiem opanowanie nadmiernej rywalizacji cechującej polski system polityczny, który utrudnia możliwości implementacji
strategicznych rozstrzygnięć. Niezbędne są nowe instytucje, które umożliwią osiąganie konsensusu przez partie polityczne w najważniejszych
kwestiach odnoszących się do polityki rozwoju kraju i polityki europejskiej. Obecnie występujące instytucje (np. parlamentarne) są jak widać
niewystarczające. W szczególności potrzeba wzmocnienia współpracy na
linii Rząd – Prezydent RP.
Kolejnym wyzwaniem jest poprawa mechanizmu medialnego w kierunku zwiększenia roli debaty publicznej na tematy strategiczne. Tutaj podstawową rekomendacją jest odbudowa misji mediów publicznych i finansowanie z budżetu państwa audycji publicystycznych (także w mediach
prywatnych), które w sposób wielostronny, obiektywny i merytoryczny
zajmowałby się najważniejszymi problemami rozwoju kraju.

Krzysztof Krzysztofiak
Prezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

Bardzo proszę:
żadnych rewolucji!

„Skok cywilizacyjny” stał się w ostatnich latach niezwykle popularną figurą retoryczną; hasło tak sformułowane, po wpisaniu w wyszukiwarkę
internetową, daje około 1,2 mln wyników. Równie często ów związek frazeologiczny wykorzystywany jest przez uczestników i komentatorów życia
polityczno-gospodarczego, ale – co specjalnie nie zaskakuje – w ich ujęciu
pojęcie to ma wiele, często przeciwstawnych znaczeń.
I tak wyróżniamy grupę głosicieli optymistycznej wersji wydarzeń, według których jesteśmy świadkami dokonującego się wielkiego skoku cywilizacyjnego. Opinie takie słyszymy z okazji otwarcia nowej filharmonii,
przy uruchamianiu kolejnego boiska „Orlik”, czy raportowaniu danych nt.
stanu polskich łazienek.
Jest też grupa niepoprawnych pesymistów, zazwyczaj aktualnie rekrutujących się z opozycyjnej ławy outsider’ów. To oni sączą kategoryczne
proroctwa, według których tracimy ostateczną szansę na skok cywilizacyjny, czym w sposób oczywisty i definitywny skazujemy się na totalną
peryferyjność.
To oczywiście skrajne przykłady inflacji pojęciowej interesującej skądinąd
hipotezy. Warto jednak zastanowić się nad jej fenomenem i zapytać nie
tylko o interpretację znaczeniową, ale także o szerszy kontekst historyczny
i kulturowy. Pointą takiej analizy będzie odpowiedź na pytanie dotyczące szans i warunków koniecznych dla zaistnienia skoku cywilizacyjnego
w Polsce.
A wreszcie na koniec warto i należy postawić pytania kluczowe: czy
bezustanne postulowanie, by Polska zdobyła się na dokonanie skoku cywilizacyjnego jest w ogóle potrzebne i pożądane? I czy przypadkiem odrabianie historycznych zapóźnień nie może odbyć się w sposób bardziej
cywilizacyjny, tzn. cywilizowany?
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Skok cywilizacyjny w świecie kategorii B
Dążenie do mitycznego w naszym kraju skoku cywilizacyjnego wiąże się
nierozerwalnie z faktycznym zapóźnieniem Polski wobec Zachodu. To
przecież rosnące przez wieki zacofanie gospodarcze i cywilizacyjne powodowało narastanie poczucia peryferyjności Polski i w konsekwencji ciągłą
pogoń za europejskim centrum. Powiedzmy od razu – pogoń daremną.
Tysiąc lat historii Polski to stopniowy upadek potencjału gospodarczego
i systematycznie powiększający się dystans w poziomie bogactwa1.
Bezsprzecznie, zachód Europy był przez wieki punktem odniesienia dla
Polaków. Tam szukaliśmy wzorców i inspiracji. Wprawdzie przynależność
naszego kraju do kręgu kultury łacińskiej nie budziła nigdy wątpliwości,
jednak począwszy od połowy wieku XV, w sferze gospodarki Polska postawiła na… złego konia. Przyjęty model, opierający się na produkcji rolniczej i eksporcie zboża, oznaczał jednocześnie powolną deprecjację miast
i handlu, co musiało zwiększać dysproporcje między ziemiami polskimi
a krajami leżącymi w zachodniej części naszego kontynentu. Nawet wiek
XVI, słusznie zwany „złotym” nie zmniejszył dystansu do coraz szybciej
rozwĳających się gospodarek Anglii, Francji czy Niemiec. Apogeum upadku gospodarczego I Rzeczpospolitej (a co za tym idzie spadku znaczenia
politycznego i możliwości militarnych) nastąpiło pomiędzy 1660 a 1720
rokiem. Kolejne rozbiory i koncentracja sił jedynie w obronie tożsamości
narodowej zostawiły tematy gospodarcze na ledwo dostrzegalnym planie;
dramatu dopełnił wiek XX ze zniszczeniami dwóch wojen oraz 45 latami
realnego socjalizmu. Dość powiedzieć, iż w 1991 roku (tj. na początku
transformacji gospodarczej), średni poziom dochodów mieszkańców Europy Zachodniej mierzony wartością PKB per capita był ponad trzy razy
wyższy niż w Polsce.
W tak dramatycznych okolicznościach można było tylko… dokonać
skoku cywilizacyjnego.
Dziś już wiemy – punktem przełomowym był 4 czerwca 1989 roku.
Dlatego wszystko, co nastąpiło w okresie dwudziestu lat od obalenia komunizmu, bez precedensu w całej ponadtysiącletniej historii Polski zasługuje na miano prawdziwego „skoku cywilizacyjnego”. W tym czasie
nominalna wartość polskiego PKB mierzona w dolarach wzrosła 7,7 razy:
z 62 mld USD w 1990 roku do 479 mld USD w 2010 roku2. Wynik ten lokuje obecnie nasz kraj wśród dwudziestu największych gospodarek świata
1. Por. G. Wójtowicz, A. Wójtowicz, Dlaczego nie jesteśmy bogaci? Dystans gospodarki polskiej do zachodnioeuropejskiej, Warszawa 2009, s. 43.

2. Dane i prognoza: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, za: Puls Biznesu, 17 sierpnia 2010.
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(skok w rankingu o piętnaście miejsc w ciągu dwudziestu lat!). Dla porównania, w tym samym okresie gospodarki Niemiec, Francji i Wielkiej
Brytanii wzrosły 2,1-krotnie, a gospodarka USA urosła 2,5-krotnie.
Udana transformacja ustrojowa i gospodarcza Polski, zapoczątkowana
terapią szokową z początku lat 90. XX wieku, dziś zachęca wielu obserwatorów życia publicznego do formułowania tezy o potrzebie dokonania
kolejnego skoku cywilizacyjnego, który miałby zapewnić Polsce ostatecznie przeniesienie z peryferyjnego świata kategorii B do europejskiego centrum kategorii A (optymiści zakładają nawet A+).
Przytoczone powyżej dane statystyczne i empiryczna obserwacja świata
zmuszają do wyartykułowania rodzących się wątpliwości: czy aby w pogoni za straconym czasem właściwie określiliśmy najbardziej pożądany kierunek rozwoju? Czy Europa Zachodnia w XXI wieku może pozostać wzorcem rozwojowym dla krajów tradycyjnie określanych jako peryferia? Czy
tzw. Zachód może w ogóle być jeszcze dla kogoś punktem odniesienia?
Wydaje się to co najmniej wątpliwe.
Prawda jest brutalna. Słabnące na naszych oczach siły witalne cywilizacji zachodniej powodują, że Europa dawno już przestała być wzorcem
rozwojowym dla tygrysów gospodarczych – Azji i Ameryki Południowej.
Chiny wyprzedziły Japonię i stały się drugą pod względem wielkości gospodarką świata, a według prognoz Banku Światowego przed 2025 rokiem staną się w tej kategorii niekwestionowanym numerem „1”.

Skok cywilizacyjny – droga do Arkadii
W 2009 roku zakończył się Narodowy Program Foresight Polska 2020,
którego celem było nakreślenie wizji rozwojowej Polski w perspektywie
najbliższej dekady. Możliwe scenariusze przyszłości badano w kontekście
tzw. czynników kluczowych, determinujących rozwój, ale i stanowiących
potencjalne źródło niepewności. Zaliczono do nich reformy wewnętrzne,
otoczenie zewnętrzne (globalizacja), gospodarkę opartą na wiedzy oraz
nie mniej ważną – akceptację społeczną dla dokonywanych zmian.
W rezultacie dokonano wyboru pięciu prawdopodobnych scenariuszy.
Scenariusz najbardziej pozytywny, w którym następują dodatnie sprzężenia zwrotne pomiędzy wszystkimi czterema czynnikami kluczowymi
nazwano scenariuszem skoku cywilizacyjnego. Wybór tej właśnie nazwy
dla opisania najbardziej optymistycznego i pożądanego wariantu rozwoju Polski specjalnie nie dziwi. Podobnie jak nie dziwi nazwanie dwóch
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scenariuszy negatywnych odpowiednio: Słabnący rozwój i Zapaść (w tym
przypadku następuje prawdziwa katastrofa).
Warto jednak zauważyć, że nazwy użyte do opisania dwóch pozostałych scenariuszy pozytywnych – Twarde dostosowanie i Trudna modernizacja – nie budzą już tak jednoznacznych optymistycznych(?!) skojarzeń, jak ma to miejsce w przypadku „skoku cywilizacyjnego”. Niestety,
wątpliwości wzrastają, gdy zapoznamy się bliżej z wizją Polski roku 2020,
w wariancie modelowej realizacji scenariusza skoku cywilizacyjnego.
Jak pisze jeden z komentatorów: Scenariusz skoku cywilizacyjnego zakłada, że wykorzystamy kryzysowy impuls roku 2008 do przyspieszenia reform instytucji publicznych oraz rozwoju nauki i techniki, a zwieńczeniem będzie przystąpienie do Europejskiej Unii Walutowej. Wszelkim wizjom rozwojowym elit
politycznych kraju sprzyjać będzie aktywne gospodarczo społeczeństwo. Spełni
się rzeczywista transformacja w gospodarkę opartą na wiedzy. Polska będzie
umiejętnie korzystać z rosnących nakładów na rozwój strategicznych kierunków
technologii, inwestycji zagranicznych oraz pomocy UE we wspieraniu innowacyjności. Trwała zmiana struktury polskiej gospodarki i społeczeństwa będzie
cechować się rozwojem rodzimego przemysłu i usług w dziedzinie zaawansowanych technologii oraz inwestycjami w najnowocześniejszą infrastrukturę transportową i teleinformatyczną. Skok cywilizacyjny spowoduje, że nasz kraj stanie
się atrakcyjnym celem przyjazdów i zatrudnienia wykwalifikowanej siły roboczej
z innych krajów3.
Wizja tyleż piękna, co utopĳna. Niestety, w powodzenie tak rozumianego skoku nie wierzy nawet kierujący pracami nad NPF prof. Michał
Kleiber, który w jednym z wywiadów uznał dwa skrajne warianty (wariant
skoku cywilizacyjnego i wariant zapaści) jako najmniej prawdopodobne4.

Skok cywilizacyjny
a skokowa teoria rozwoju Rostowa
Ponadstandardowe tempo wzrostu gospodarczego, które zaobserwować
można okresowo w przypadku niektórych państw, znalazło swoje teoretyczne uzasadnienie w pracy amerykańskiego ekonomisty W. W. Rostowa
The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto. Teoria startu
Rostowa zakłada, że wszystkie kraje świata rozwĳają się pod względem
gospodarczym przechodząc przez pięć, następujących po sobie stadiów.
3. I. Nowicka, Scenariusze rozwoju Polski, za: www.nauka.gov.pl
4. Pięć wariantów rozwoju Polski. Rozmowa z Michałem Kleiberem, „Przegląd” 6/476, za: www.aktualnosci.pan.pl
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W pewnym momencie rozwoju następuje „start” (take-off) do „samopodtrzymującego się wzrostu” (self-sustained growth). Determinantami rozwoju są wówczas dynamika społeczeństwa oraz czynniki technologiczne
i industrialne, nie zaś osiągnięcie określonego granicznego poziomu PKB,
jak przewiduje klasyczna teoria niedorozwoju.
Co więcej, zdaniem Rostowa rozwój gospodarczy nie jest procesem ciągłym, lecz odbywa się w sposób skokowy; pozwala poszczególnym krajom w ciągu kilku zaledwie dziesięcioleci nadrobić nawet wielowiekowe
zapóźnienia. Dobrym przykładem takiego mechanizmu są zmiany zachodzące w gospodarce Irlandii w latach 1978-2000. Kiedy PKB wzrósł
o 230%5, Irlandii udało się wyjść z cienia większego sąsiada i – ku zaskoczeniu wszystkich – prześcignąć Wielką Brytanię w poziomie PKB na
1 mieszkańca. Udane procesy konwergencji można było także zaobserwować w przypadku takich krajów jak Korea Południowa czy Hiszpania. Ale
jest też druga strona medalu; w historii najnowszej nie brak przykładów
państw, które nie tylko nie nadrobiły zaległości, ale wręcz przeciwnie –
w ciągu zaledwie kilku dziesięcioleci znacząco zwiększyły dystans do czołówki. Przykładem może być Argentyna – w latach 30. XX wieku jeden
z dziesięciu najbogatszych krajów świata, w rezultacie późniejszych katastrofalnych decyzji politycznych i gospodarczych dwukrotny (!) bankrut.

Skok cywilizacyjny – romantyczna wizja
czy praca u podstaw
Dominacja paradygmatu romantyczno-symbolicznego6 w kulturze polskiej
i specyficzny sposób rozumienia świata jest niewątpliwie tym, co wyróżnia
Polaków pośród pozostałych narodów europejskich. Umiłowanie wolności
za wszelką cenę, skrajny indywidualizm, skłonność do myślenia w kategoriach symbolicznych, a nawet mitycznych to tylko niektóre z cech osobniczych, które odziedziczyliśmy po bohaterach literackich epoki romantyzmu.
Niezachwianie dominują od wieków ideały ofiary i wielkiego przełomu;
wśród nich trwałe symbole: Bóg, Honor i Ojczyzna.
Co ciekawe, niewiele a może nawet nic nie zmieniło w tym zakresie
się po 1989 roku. Przecież wielki ogólnonarodowy ruch „Solidarności”
1980- 1981 był z głębi ducha romantyczny i podobnie jak przełom reformatorski lat 1989-1991 – swoją dynamiką przypominał typowy, polski
powstańczy zryw.
5. Por. W. Orłowski, W pogoni za straconym czasem. Wzrost gospodarczy w Europie Środkowo-Wschodniej
1950-2030, Warszawa 2010.

6. Pojęcie to zostało wprowadzone do literatury przedmiotu przez prof. M. Janion.
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Powszechną skłonność do romantycznego sposobu myślenia można
dziś w Polsce odnaleźć w sposobie zarządzania procesami gospodarczymi
i społecznymi. To przecież nic innego jak charakterystyczna dla nas nadmierna wiara we własne siły połączona ze zbytnią skłonnością do ryzyka; to
mała zdolność do współpracy z innymi (synonim: wroga czy konkurencji).
To wreszcie dotkliwy brak umiejętności strategicznego myślenia i zarządzania.
W życiu publicznym słabościom tym towarzyszy stałe oczekiwanie na
moment startu kolejnych nowatorskich i przełomowych reform. Nasze narodowe zamiłowanie do zrywów, skoków i szybkich przemian przeważa
nad „systematycznością, stanowczością i skutecznością”7. Do rzadkości
należą w Polsce politycy gotowi wprost poprzeć sens pracy organicznej;
wszak pozytywizm uchodzący za nudną orientację (któż z nas w szkole
nie wolał Konrada od Judyma?) dotąd nikomu nie przysporzył popularności…
Warto w tym miejscu przytoczyć deklarację (bo to rzadkość!!!), wyartykułowaną wprost przez ministra-pozytywistę: Są czasy wymagające romantycznych zrywów powstańczych czy też wielkich strukturalnych reform, które
jednym cięciem zmieniają ustroje. Są czasy wymagające rozważnych i stopniowych zmian, które zapewniają dalszy rozwój, stabilność i przewidywalność8.

Podsumowanie
Przeprowadzona analiza pokazuje, że „skok cywilizacyjny” jest pojęciem wieloznacznym i niespójnym; zawiera w sobie łatwą obietnicę w stylu: „wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma”, w której dodatkowo pobrzmiewa
naiwne domniemanie: chcesz dogonić kraje Zachodu – postępuj tak jak
one, tylko trochę lepiej.
Prawda jest jednak bardziej skomplikowana. Nikt – zatem i my również
– nie jesteśmy skazani na automatyczny sukces. W erze turbulencji (jak
współczesną epokę nazwał Alan Greenspan) dotychczasowi liderzy – Europa Zachodnia i Stany Zjednoczone Ameryki przestają powoli odgrywać
rolę jednoznacznych wzorców kulturowych i gospodarczych. Co więcej –
nie wiemy, kto ich zastąpi i czy w ogóle pojawią się jacyś nowi liderzy.
Zresztą w kategoriach ekonomicznych Polska ma już za sobą „skok cywilizacyjny”.
7. Por.: J. Rostowski, Koniec romantyzmu, czas pozytywizmu, „Polityka” nr 34, 2010.
8. Ibidem.
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Przypomnĳmy, że między 1991 a 1997 rokiem dokonała się trwała zmiana trendu, polegającego na spadku potencjału gospodarki polskiej mierzonego dochodem per capita w relacji do średniej europejskiej. Oznaczało
to, że w okresie ostatnich dwudziestu lat odrobiliśmy zaległości niemalże
pięciu wieków!
Dynamika obserwowanych zmian każe więc z najwyższą ostrożnością
podchodzić do postulatów przyspieszania reform za wszelką cenę czy żądań w stylu „uratuje nas tylko przełom”.
Polska niewątpliwie musi zmierzyć się ze strategicznymi wyzwaniami
XXI wieku, takimi jak: globalizacja zmieniająca układ sił na świecie, niekorzystne zmiany demograficzne, czy wreszcie kurczące się źródła surowców energetycznych.
Planując rozwój gospodarczy i społeczny, warto jednak pamiętać, że paradygmat romantyczny jest niezwykle silnie zakorzeniony w naszej kulturze i naszym języku. Utrudnia on, wręcz czasami uniemożliwia rozmowę
w kategoriach strategii, pragmatyzmu i efektywności. Jednakże – mając
na uwadze tę naszą pokoleniową oryginalność – wciąż wykazujemy zdolność do wyzwań; potrafimy przygotowywać możliwe scenariusze, dzielić
zadania, planować przyszłość.
Ale dzisiaj bardzo proszę: żadnych rewolucji.

prof. dr hab. Karol Musioł
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Polonia quo vadis?

Pewnie lista tematów, o których należałoby mówić pod hasłem Polonia
quo vadis? jest długa. Pozwoliłem sobie wybrać kilka zadań, o których być
może paneliści będą uprzejmi się wypowiedzieć.
Pierwsze pytanie, jakie musimy rozstrzygnąć, to czy podążamy za Europą z wszystkimi tego konsekwencjami, czy rozwĳamy Polskę w ramach
Europy. To nie jest to samo. Jeżeli będziemy podążali za Europą, no to
pierwsze pytanie jest takie, co z tego mamy, zaleta będzie taka, że będziemy bardziej europejscy, ale czy to nam wystarczy? Czy zbliżymy się do
Europy, jeżeli Europa nam ucieka? Na pewno jest tak, że w wielu dziedzinach zbliżamy się bardzo wyraźnie, ale są tez w moim przekonaniu
dziedziny, gdzie Europa się od nas oddala. Będziemy musieli rozwinąć
problem starzejącego się społeczeństwa. Będziemy mieli problem z szybkimi zmianami systemu wartości, np. z erozją znaczenia rodziny. Mamy
problem z wieloma językami w Europie, co ma swoje zalety (każdy kraj
zachowuje tożsamość kulturową), ale i minusy, np. bardzo klarowny jeden, że do dziś nie byliśmy w stanie ustanowić wspólnego patentu europejskiego. Jeden z problemów jest taki, że trzeba go tłumaczyć na wiele
języków i każdy chce, żeby to było również w jego języku. Mamy asymetrię we wpływach przedstawicieli różnych krajów na sprawy europejskie.
W Parlamencie Europejskim mamy tłumaczenia we wszystkie możliwe
strony, ale już piętro niżej, na każdej konferencji, w każdej komisji doradczej językiem dominującym jest język angielski. I kiedy dobiera się
chairmen’ów, jak się dobiera speaker’ów, jak się dobiera sprawozdawców,
przede wszystkim muszą znać angielski. W związku z tym jest autentyczna, naturalna preferencja, że się bierze przedstawicieli krajów, w których ten język jest powszechny. A jeżeli oni przygotowują sprawozdania
z działań komisji, czegokolwiek, to filtrują tę informację uczciwie przez
swoją logikę. W tych dwóch komisjach, w których zasiadam, ten problem
istnieje. Jeżeli u mnie istnieje, to myślę, że w innych komisjach też.
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Proszę Państwa, jeżeli rozwĳamy Polskę w ramach Europy, to czy będziemy równorzędnymi partnerami? Jakie są nasze silne, jakie są nasze
słabe strony? Polska nie jest graczem globalnym w świecie, ale w Europie
już tak. Jaki jest nasz wpływ, np. w Parlamencie Europejskim? Na jakim
poziomie będziemy uczestniczyli w budowie Europejskiej Przestrzeni Badawczej, Europejskiej Przestrzeni Edukacyjnej? Czy skończy się to drenażem mózgu, czy mamy współpracę symetryczną w tych dwóch dziedzinach? To są zagrożenia cywilizacyjne, które są dramatycznie ważne. Jeżeli
Polska ma uczestniczyć na zasadach partnerstwa w tym wszystkim, my
musimy zmienić w wielu dziedzinach nasze podejście do sprawy edukacji
i nauki. Obawiam się ciągle, że reprezentacja Polski w strukturach europejskich jest za słaba. Liczba ludzi, która jest w stanie i ma chęć reprezentować polskie sprawy w strukturach europejskich jest niewielka. Powiem
ze strony rektorów: ławka jest bardzo krótka i te dodatkowe obowiązki tak
zjadają czas, że liczba chętnych jest niewielka. I to jest bardzo poważna
sprawa, bo wiele spraw się decyduje w Europie bez naszego udziału.
Mówimy, że budujemy gospodarkę opartą na wiedzy i społeczeństwie
informacyjnym, ale czy będzie zgoda w Polsce na wprowadzenie nowych
technologii? Mamy przykład energetyki jądrowej, mamy przykład modyfikowanej genetycznie żywności. Czy nowe technologie, które chcemy osiągnąć w skoku cywilizacyjnym, innowacyjnym, będą blokowane, czy będą
akceptowane? Francuzom udało się wprowadzić informacje o energetyce
jądrowej w ten sposób, że ją mają rozwiniętą na bardzo wysokim poziomie. W wielu innych krajach tak nie jest. Modyfikowana genetycznie żywność ma te same problemy. W jednych krajach to idzie, a w drugich stoi
to w miejscu.
Last but not least, czy będziemy przestrzegali, aby wolność w badaniach
naukowych była połączona z odpowiedzialnością? Myślę, że wbrew pozorom nie jest to proste pytanie, bo w moim przekonaniu wolność zawsze
musi być połączona z odpowiedzialnością i to, co się dzieje w wielu miejscach na świecie, nie jest dobrym przykładem używania wolności w badaniach naukowych.
W Europie coraz częściej mówi się o połączeniu wolności, która musi
istnieć z odpowiedzialnością. Pozwoliłem sobie te pytania przygotować.

dr hab. prof. UJ Aleksander Noworól
Uniwersytet Jagielloński
Dyrektor Instytutu Spraw Publicznych

Hipoteza skoku cywilizacyjnego
Polski w latach 2010-2030
– spojrzenie realisty

Na początku należy zaznaczyć, że pojęcie skoku cywilizacyjnego jest nieostre. Można o nim mówić w różnych kontekstach, zauważając, że każdy,
kto wypowiada się w tej sprawie – ma na myśli coś innego. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę internetową hasło „skok cywilizacyjny”, by się o tym
przekonać. Warto uważnie przyjrzeć się różnym koncepcjom skoku cywilizacyjnego, zarówno tym opartym na naukowej refleksji, zaprezentowanym np. w czasie III Konferencji Krakowskiej Polonia quo vadis?, jak i tym
bardziej symplistycznym, prezentowanym przez media, cytujące – często
wyrwane z kontekstu – wypowiedzi polityków. Okazuje się bowiem, że
w tle różnych sposobów rozumienia pojęcia „skok cywilizacyjny” – przy
całej nieostrości sformułowań – znaleźć można pewne wspólne wątki.

„Skok cywilizacyjny” jako zawężenie
pojęcia „rozwoju”
Pisząc o „skoku cywilizacyjnym”, rozpocząć trzeba od przywołania definicji cywilizacji. W ujęciu encyklopedycznym cywilizacja to „poziom
rozwoju osiągnięty przez daną społeczność w pewnym okresie historycznym, przede wszystkim w dziedzinie kultury materialnej, zwłaszcza nauki i techniki, które traktuje się jako środki pozwalające nie tylko sprostać
wymogom związanym z życiem w takim czy innym środowisku naturalnym, ale także maksymalnie wykorzystywać jego zasoby i neutralizować
negatywne oddziaływanie sił przyrody na człowieka” (http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3888917). Takie rozumienie cywilizacji skłania
do tego, by potoczne pojęcie „skok cywilizacyjny” rozumieć jako „rozwój
przyśpieszony określonego rodzaju”. Ów rodzaj rozwoju obejmuje, w kontekście powyższej definicji, dwa ważne elementy.
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Po pierwsze, nie można mówić o skoku cywilizacyjnym, pomĳając
wpływ zmian technologicznych na życie społeczno-gospodarcze. Nie
chodzi tu wyłącznie o samą rewolucję naukowo-techniczną, która trwa
od XIX, a – z nasileniem – od początku XX wieku i wciąż zaskakuje nas
nowymi rozwiązaniami modernizującymi życie codzienne. Istota zmiany
tkwi w tym, jak – w wyniku innowacji technologicznych – zmienia się
gospodarka, społeczeństwo i jego instytucje. Informatyzacja jest doskonałym przykładem tego, jak – w zmienionych uwarunkowaniach technologicznych – tworzą się nowe paradygmaty społeczno-gospodarcze. Informatyzacja to przecież „wprowadzenie do organizacji zasad i procedur
zarządzania zasobami informacyjnymi, proces kształtowania systemu
informacyjnego, a więc nie tylko wdrożenie do organizacji sprzętu i oprogramowania służących elektronicznemu przetwarzaniu danych (komputeryzacja), ale również ich instytucjonalizacja – wbudowanie w strukturę organizacyjną i wzajemne dostosowanie narzędzi informatycznych
(sprzętu i oprogramowania), kanałów informacyjnych i procedur administracyjnych” (Pawłowska, 2003/2004). Rewolucja technologiczna zmienia
nasze życie, nasze instytucje społeczne i – naszą wyobraźnię. Zmiana cywilizacyjna dokonuje się skokowo, bo znaczą ją konkretne wynalazki: kolej
parowa, elektryczność, telefon, samochód, samolot, komputer, Internet,
telefon komórkowy... co dalej? Wynalazki tworzone są najczęściej w celach wojskowych, czyli po to, by uzyskać przewagę militarną (brutalnie
rzecz nazywając – po to, by zabĳać), albo po to, by ułatwiać nam życie,
by nasze codzienne doświadczenie i zmagania z rzeczywistością stały się
prostsze, by skutecznie przeciwstawić się siłom przyrody i poświęcać czas
na to, co nas bawi i rozwĳa, a nie na to, co nudzi i męczy.
W tym miejscu dotykamy drugiego ważnego aspektu takiego rozwoju, który możemy nazwać „skokiem cywilizacyjnym”. Aspekt ów wiąże
się z ze zmianą – właśnie skokową – poziomu życia jednostek ludzkich
i całych społeczeństw. Na warunki życia wpływ ma szereg czynników,
wśród których wymienić należy: jakość środowiska naturalnego, bezpieczeństwo, zamożność, warunki zamieszkania, dostępność rynków pracy,
skala marginalizacji społecznej (jako destymulanta), wreszcie – poziom
usług publicznych. Z kolei poziom ten jest determinowany przez: stan
infrastruktury technicznej (transport, sieci komunalne i łączność) oraz
poziom infrastruktury społecznej (służba zdrowia, szkolnictwo wszystkich szczebli, pomoc społeczna, usługi kultury, sportu i rekreacji, administracja publiczna).
Jak wynika z powyższego wywodu, przez „skok cywilizacyjny” rozumieć należy taki – przyśpieszony – rozwój określonej grupy społecznej,
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który: (1) wykorzystuje nowe rozwiązania technologiczne, czyli w sferze
kultury materialnej, (2) w celu poprawy poziomu życia tejże grupy. „Skok
cywilizacyjny” posiada przy tym odniesienia terytorialne – wiąże się go
z określonym regionem lub krajem, zamieszkiwanym przez odpowiednią
wspólnotę terytorialną. To właśnie oczekiwania społeczne, wyrażone zidentyfikowanymi potrzebami, podsycane inspiracjami wszelkiego rodzaju, przesądzają o tym, że w pewnych okresach dostrzec można zaistnienie
takiej zmiany o charakterze rozwojowym, która staje się „skokiem cywilizacyjnym”. Inaczej będzie wyglądać to w Polsce, inaczej – w bogatej Norwegii, a jeszcze inaczej – w biednym kraju afrykańskim.
Warto w tym miejscu wydobyć bardziej specyficzne cechy takiego rozwoju, który jest „skokiem cywilizacyjnym”. Nie wchodząc w głębsze rozważania teoretyczne na temat istoty rozwoju terytorialnego (Noworól,
2007), celowa wydaje się konstatacja, że charakteryzujące „skok cywilizacyjny” procesy obejmować powinny:
• wzrost złożoności, różnorodności i elastyczności rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, zwiększający możliwości dialogu człowieka z uwarunkowaniami codziennej egzystencji, a szerzej – z otaczającą przyrodą,
• podniesienie zdolności autoregulacji w stosunkach z otoczeniem, co
wyraża się w możliwości kształtowania lepszych, bezpieczniejszych
i trwałych – także w sensie ekologicznym – warunków życia w środowisku naturalnym i kulturowym,
• zwiększenie innowacyjności rozwiązań i polityk publicznych, które
promują: z jednej strony kreatywność produktów i projektów tworzących nową rzeczywistość, z drugiej zaś – proaktywność jednostek
i grup społecznych, otwartych na przedsiębiorczość i nowe wyzwania,
• skokową dynamikę zmian, która pozostaje w dialogu z nowymi wyzwaniami i nowymi możliwościami technologicznymi, ale jednocześnie – pozwala grupom społecznym na zaadaptowanie się do przeobrażonego otoczenia społeczno-gospodarczego i technologicznego,
• otwarcie na globalizujące się otoczenie oraz ekspansję przestrzenną,
społeczną i gospodarczą w celu poprawy jakości życia, ale przy zachowaniu kontroli nad agresywnością otoczenia.
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Polskie „skoki cywilizacyjne”
po II wojnie światowej
Polska przed II wojną światową była krajem rolniczym. Poziom przemysłu
był niski, a gospodarkę charakteryzowała stagnacja. Występowało duże
przeludnienie wsi i stałe bezrobocie. Kolosalnym problemem społecznym
był analfabetyzm, jako spuścizna po zaborach. W 1914 roku na ziemiach
polskich było: 57% analfabetów w zaborze rosyjskim, 40% w Galicji i 5%
w zaborze pruskim. Według statystyk, w Polsce w 1921 roku było 33,1%
analfabetów, a w roku 1931 – 23,1%. Ogólne zacofanie determinowało
niski poziom życia i dopiero w 1934 roku rozpoczęto budowę nowoczesnego przemysłu. Nowa pro-industrialna polityka rządu przyczyniła się
do ożywienia produkcji i zwiększenia liczby zatrudnionych. Wielkimi
symbolami tej epoki były budowy portu w Gdyni i Centralnego Okręgu
Przemysłowego.
Hekatomba II wojny światowej oznaczała w szczególności spadek liczby
ludności aż o 30% – do 23,9 mln osób. Szacuje się, że wojna zabrała naszemu społeczeństwu ok. 7,5 mln ofiar1. Społeczeństwo poniosło ponadto
straty pośrednie związane ze spadkiem urodzeń, chorobami skracającymi
życie oraz zwiększeniem ilości inwalidów. Straty te dotknęły w większym
stopniu ludność miejską niż wiejską, co wiązało się z eksterminacją ludności żydowskiej oraz inteligencji.
Na tym tle powojenne zmiany społeczno-gospodarcze, pomimo wszystkich deficytów związanych z brakiem swobód obywatelskich oraz nieefektywnym systemem gospodarczym, uznać należy za pierwszy powojenny
polski „skok cywilizacyjny”. Nowe granice polityczne Polski, ustalone
w 1945 roku, umożliwiły zwiększenie roli przemysłu wydobywczego i surowcowego oraz wytwarzającego dobra inwestycyjne. Lata 1945-1989 – to
niezmienna industrializacja kraju. Oznaczała ona spowolnione w stosunku do spodziewanych efektów w warunkach gospodarki kapitalistycznej,
lecz jednak faktycznie zaistniałe: umocnienie siły gospodarczej państwa,
likwidację bezrobocia, poprawę warunków życia ludności miejskiej i wiejskiej, a także silniejszą pozycję Polski w wymianie międzynarodowej.
Praktycznie zlikwidowano analfabetyzm, który w 1960 roku wynosił już
tylko – 2,7%, a w 1978 – 1,2%. Najbardziej odczuwalne zmiany nastąpiły
w latach 1971-1975, kiedy to rozwój – finansowany wysokimi kredytami
zagranicznymi – przejawił się we wzroście dochodu narodowego o ok.
60%, a płac realnych o ok. 40%. Potem, po 1975 roku, niepodjęcie reform
1. Trzeba poczynić zastrzeżenie odnośnie do wiarygodności danych z uwagi na przesunięcie granic
oraz migracje podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu.
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politycznych i gospodarczych, wysoka akumulacja dochodu narodowego
i zadłużenie zagraniczne zahamowały wzrost. W roku 1976 rozpoczęto
nawet ograniczanie dystrybucji dóbr konsumpcyjnych, wprowadzając tzw.
„kartki”, „talony”, „asygnaty” i inne formy limitowania dóbr. W relacji do
stanu z początku lat 70. nosiło to znamiona totalnej porażki w sferze gospodarczej. Warto jednak spojrzeć szerzej na zmiany zaistniałe w okresie
tzw. demokracji ludowej. Niepodważalną, syntetyczną miarą poziomu życia jest parametr statystyczny, określany jako przeciętne dalsze trwanie
życia. Otóż trwanie to dla noworodka urodzonego w 1950 roku w Polsce
wynosiło tylko: 56 lat dla mężczyzn i 62 dla kobiet. Według danych GUS,
po 39 latach, w roku 1989, czyli ostatnim roku funkcjonowania tzw. systemu socjalistycznego noworodek płci męskiej miał do przeżycia 67 lat,
a płci żeńskiej 75 lat. Oznacza to wzrost o – odpowiednio – 19% i 22%.
Obserwowane w okresie 1945-1989: poprawa sytuacji gospodarczej i zasobności społeczeństwa, wykształcenia ludności oraz zdrowotności Polaków – to przecież ewidentne oznaki poprawy poziomu cywilizacyjnego.
Możemy niechętnie patrzeć na czasy, w których nie dało się realizować
aspiracji politycznych, społecznych, kulturowych i gospodarczych, ale nie
wolno zaprzeczać faktom, a te świadczą o tym, że społeczeństwo nasze
przeżyło pierwszy „skok cywilizacyjny” XX wieku właśnie w tym okresie.
Doświadczenia ostatnich dwóch dekad niewątpliwie pokazują, że ten
pierwszy „skok” mógł być znacznie silniejszy. Po zmianie systemu społeczno-gospodarczego w 1990 roku Polacy udowodnili niezwykłą zdolność
do przedsiębiorczości i adaptacji do nowych wyzwań. Jesteśmy dzisiaj
21. gospodarką świata. PKB Polski był w 2006 roku o 64,6% wyższy niż
w 1989 roku – u schyłku socjalizmu. W żadnym kraju posocjalistycznym
nie udało się w tym okresie (do końca 2006 roku) w tym samym stopniu
silnie zwiększyć produkcji. „Nasz kraj rozwĳał się szybko nie tylko na tle
innych krajów posocjalistycznych, ale również w porównaniu do zdecydowanej większości innych państw na świecie” (Rzońca & Wojciechowski,
http://www.liberte.pl/gospodarka/24-polski-cud-gospodarczy.html). Nawet
w ostatnim okresie, kiedy świat został głęboko doświadczony kryzysem,
a ogromna większość gospodarek pozostaje w regresie, polski produkt krajowy brutto w 2009 roku był realnie wyższy o 1,7% w porównaniu z 2008
roku (w cenach stałych roku poprzedniego). W 2008 roku w porównaniu
z 2007 roku wzrost PKB wyniósł 5,0%. Społeczeństwo jest coraz zamożniejsze i… lepiej wykształcone. Zacznĳmy od analfabetyzmu. Według
oficjalnych danych ONZ, w Polsce jest 0,3% analfabetów, czyli mniej niż
w większości państw europejskich. Nie gorzej jest z wykształceniem. Od-
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setek populacji w wieku 20-24 lat o wykształceniu na poziomie co najmniej ponadgimnazjalnym (w 2006 roku) wynosił w Polsce 91,7%. Jedynym europejskim krajem lepszym od nas były Czechy (91,8%)2. W ciągu
dwudziestu lat budowania III Rzeczpospolitej pięciokrotnie zwiększyła
się liczba studiujących na wyższych uczelniach. Według danych GUS -u
(BAEL) w 2008 roku 5,8 mln osób w Polsce posiadało wykształcenie wyższe, co stanowi 15,3% ogółu społeczeństwa. To ogromny – 80%-owy skok
choćby wobec 3,2 mln osób z wyższym wykształceniem, ujętych w 2002
roku w Narodowym Spisie Powszechnym. W odniesieniu do trwania życia, trzeba zauważyć, że w 2008 roku noworodek płci męskiej miał do
przeżycia 71 lat, a płci żeńskiej 80 lat. Oznacza to dalszy wzrost długości
życia, który w stosunku do 1990 roku wyniósł odpowiednio – 8% dla mężczyzn i 6% dla kobiet. Tak więc znowu, na przykładzie trzech wymiarów
jakości życia: zamożności, trwania życia i poziomu wykształcenia, można
wykazać znaczące zmiany na korzyść charakteryzujące sytuację w Polsce.
W ujęciu syntetycznym warto też wrócić do najszerszego badania społecznego w Polsce – Diagnozy społecznej 2009, publikowanej przez Radę
Monitoringu Społecznego. W Podsumowaniu podkreślono tam, że odsetek
osób w gospodarstwach deklarujących, że ich stałe dochody nie zaspokajają potrzeb – spadł z 70,6% w 1992 roku do 28,0% w 2009 roku. Z kolei
odsetek osób zadowolonych z sytuacji w kraju wzrósł – w tym samym
okresie – z 9,4% do 27,0% (Czapiński & Panek, 2009, s. 348). Wydaje się,
że to subiektywne zestawienie opinii Polaków dobrze prezentuje to, co powinniśmy określać właśnie jako drugi „skok cywilizacyjny”, który dokonał
się w Polsce w czasie ostatnich dwóch dekad.
Przedstawiony powyżej obraz może wydać się nazbyt optymistyczny.
Dla naukowej rzetelności trzeba by pokazać inne aspekty funkcjonowania
polskiego społeczeństwa i – wciąż znaczny – odstęp od państw – liderów
światowych rankingów pod względem jakości życia. Powinno się przypomnieć, że polski „skok” dotyczy jednak aspektów rozwoju indywidualnego
bardziej niż wspólnotowego; że innowacyjność polskiej gospodarki pozostawia wiele do życzenia i nie ma charakteru technologicznego, że poziom
absolwentów szkół wyższych nie jest zadowalający, a rozwarstwienie społeczeństwa zwiększa się. Z badań Z. Kwiecińskiego wynika, że „w Polsce 20% 15-latków nie rozumie ulotek dołączanych do lekarstw czy treści
telewizyjnych informacji. Jeszcze gorzej jest wśród 50-latków – problem
ma ponad 50%” (http://www.rmf24.pl/fakty/news-analfabetyzm-funkcjonalny-polska-plaga,nId,158966).
2. Dane EUROSTAT-u.
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Gdzie jesteśmy dzisiaj?
Skoro w ciągu 65 lat polskie społeczeństwo doświadczyło dwóch skoków
cywilizacyjnych, to nasuwa się pytanie: gdzie jesteśmy w końcu pierwszej
dekady XXI wieku? Odpowiedzi na tak zadane pytanie szukać można jedynie poprzez porównanie z innymi państwami. Ze świadomością tego,
jak bardzo historia kraju i narodu determinuje stan jego społeczeństwa,
a zatem – rozumiejąc, że rzetelne porównanie jest trudne, o ile w ogóle
możliwe, trzeba podjąć próbę pozycjonowania aktualnej sytuacji cywilizacyjnej w Polsce. Rozumiejąc ograniczenia niniejszej wypowiedzi, próbę
takiego pozycjonowania ograniczyć można do przypomnienia publikowanych rankingów, w szczególności wykorzystywanych przez agendy ONZ.
Próby miary jakości życia, rozwoju społeczeństw i narodów są trudne,
bo – najczęściej – odwołują się do porównywania PKB na mieszkańca, co
nie zawsze oddaje rzeczywisty stan zasobności i siły nabywczej obywateli
danego kraju. Lepszą miarą jest tzw. Parytet Siły Nabywczej (Purchase
Power Parity), polegający na porównaniu ceny jednakowego koszyka dóbr3.
Różnice PKB per capita w cenach rynkowych oraz PKB per capita – obliczanego na podstawie parytetu siły nabywczej – są bardzo duże. Wciąż
jednak mamy do czynienia ze spojrzeniem zawężonym do determinant
statystyczno-ekonomicznych. Ciekawą metodą porównywania poziomu
cywilizacyjnego jest tzw. alternatywna miara dobrobytu (Human Development Index – HDI). Jest to wskaźnik ilustrujący nie tylko materialną
zasobność danego kraju, ale również poziom edukacji i opieki zdrowotnej w danym społeczeństwie. Wskaźnik został opracowany w roku 1990
przez pakistańskiego ekonomistę Mahbuba ul Haqa. Od 1993 roku wykorzystuje go w swoich corocznych raportach UNDP – agenda ONZ ds.
rozwoju. Alternatywna miara dobrobytu jest wskaźnikiem złożonym,
obliczanym jako ważona średnia trzech komponentów: PKB per capita liczonego w PPP, zdrowia mieszkańców oraz poziomu ich wiedzy. Miarą
poziomu zdrowotności społeczeństwa jest wskaźnik przeciętnego dalszego trwania życia w momencie urodzenia (life expectancy at birth)4. Trzecim
3. Wybiera się pewną grupę towarów i usług, a następnie sprawdza, jaką część dóbr z tego koszyka
można kupić za równowartość PKB per capita. Rzeczywiście wykorzystana przez mieszkańca liczba
towarów i usług podlega przeliczeniu według cen występujących w kraju przyjętym za globalny
punkt odniesienia.

4. Pamiętajmy, że wskaźnik ten waha się od ok. 33 lat w niektórych krajach Afryki do 84 lat w bogatych
krajach europejskich.
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komponentem jest poziom wiedzy mieszkańców, który mierzy się odsetkiem piśmiennych dorosłych oraz odsetkiem uczęszczających do szkół
(na wszystkich poziomach edukacji)5. Według tak mierzonego dobrobytu
w raporcie UNDP za 2009 rok nasz kraj zajął dopiero 41. miejsce (na
1. miejscu była Norwegia, a outsider’em na 182. miejscu – Niger). Polska, z indeksem 0,880, należy do państw „wysokorozwiniętych”, tuż za
38 krajami „bardzo wysokorozwiniętymi” (HDI powyżej 0,900). Wśród
byłych państw bloku sowieckiego, wyżej niż Polska sklasyfikowane były:
Słowenia (29. miejsce), Czechy (36.) i Estonia (40.), a tuż za nami: Słowacja i Węgry – miejsca 42-43 (UNDP, http://hdr.undp.org/en/statistics/?loc=interstitialskip).
Nie tak oficjalnym, jak publikacja UNDP, ale popularnym rankingiem
stał się tzw. indeks jakości życia (Quality of Life Index) publikowany corocznie przez pismo „International Living”. Ranking ten jest dzisiaj swoistą
i cytowaną „instytucją” (http://www1.internationalliving.com/qofl2010/).
Podobnie jak wcześniejsze publikacje tego rodzaju w piśmie „The Economist”, ranking „International Living” bazuje na analizie 194 krajów, pod
kątem dziewięciu kategorii: kosztów życia, kultury i rekreacji, gospodarki,
środowiska, wolności, zdrowia, infrastruktury, bezpieczeństwa i ryzyka
oraz klimatu. W opisywanym rankingu Polska z wynikiem 71 punktów
znajduje się wysoko, bo na 35. miejscu. Pierwsza jest Francja z wynikiem
82 punkty, a ostatnia – 194. – Somalia, której przypisano tylko trzydzieści
punktów. I znowu warto zauważyć, że wśród państw posocjalistycznych,
przed Polską znalazły się, przy minimalnych różnicach w punktacji6: Węgry na 20., Litwa – na 22., Czechy – na 24., Słowenia na 27. i Estonia na
32. miejscu. Liczbę 71 punktów, poza Polską i Estonią, dzielą: Szwecja,
Chile, Kostaryka i Panama.
Jak widać, rankingi różnią się, pozycjonując nasz kraj w trzeciej-czwartej dziesiątce tych państw, w których jest najlepiej. Zapewne nas to nie
zadowala. Cytowane wcześniej badanie naszego społeczeństwa, przedstawione w raporcie Diagnoza społeczna 2009, czytelnie odróżnia „warunki
życia gospodarstw domowych” od „indywidualnej jakości życia”, silnie
skorelowanej z „ogólnym dobrostanem psychicznym”. Opis warunków życia gospodarstw domowych w Polsce obejmuje analizy: dochodów i sposobów gospodarowania nimi, wyżywienia, zasobności materialnej, warunków mieszkaniowych, edukacji, kultury i wypoczynku, opieki zdrowotnej,
5. Rozpiętość wskaźnika piśmiennych jest bardzo duża, od ok. 13% w niektórych krajach Afryki do
99% w większości krajów wysoko rozwiniętych.

6. 74 punkty przypisano Węgrom, a 71 – Estonii (tyle ile Polsce).
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rynku pracy i niepełnosprawności. Osobno – poza jakością życia – w Diagnozie przeanalizowano stan społeczeństwa obywatelskiego i wykluczenie
społeczne. W Podsumowaniu raportu J. Czapiński podkreśla, że „Żyjemy
ciągle w kulturze zawiści i nieufności. Nie wyruszyliśmy jeszcze w drogę
ku społeczeństwu obywatelskiemu. Ale rozwĳamy się, i to w całkiem niezłym tempie, nawet w okresie światowego kryzysu, tyle że dużo szybciej
indywidualnie niż zespołowo. Wzrost dochodów osobistych przekracza
dwukrotnie wskaźnik wzrostu PKB. Polacy opanowali nieźle sztukę gry
z państwem i w związku z tym widzą coraz słabszy związek między tym,
co robi państwo (tzw. władze), a tym, jak wygląda ich własne życie” (Czapiński & Panek, 2009, s. 348). Ta konkluzja J. Czapińskiego dobrze oddaje
sposób, w jaki widzi społeczeństwo polskie i jego pozycję – także międzynarodową – autor niniejszej wypowiedzi.

Warunki skoku cywilizacyjnego Polski
w nadchodzącym dwudziestoleciu
Dokonaliśmy w Polsce po II wojnie światowej dwóch „skoków cywilizacyjnych” i potwierdzają to zarówno badania międzynarodowe, jak i diagnozy własne. Stajemy więc przed fundamentalnym pytaniem, zadanym
przez organizatorów Konferencji Polonia quo vadis?: Czy jesteśmy zdolni
do kolejnego „skoku”? Czy pozostaniemy w stagnacyjnym dryfie, tracąc
unikalną szansę, którą stwarza integracja z Unią Europejską?
Na początku zaznaczyć trzeba, że wyraźnie zarysowują się dziś w Polsce
procesy grożące stagnacją. Dawno wygasł w społeczeństwie zapał związany z wiarą w to, ze system kapitalistyczny jest lepszy i sprawniejszy. Dwadzieścia ostatnich lat to także, obok sukcesów gospodarczych, doświadczenia malejącego bezpieczeństwa publicznego i rosnącego bezrobocia.
Postępujące zróżnicowanie zamożności wciąż nie jest akceptowalne przez
część społeczeństwa, której świadomość tkwi w socjalistycznym rozumieniu egalitaryzmu („wszyscy mają takie same żołądki”).
Zdaniem autora, główne czynniki hamujące rozwój społeczno-gospodarczy i podsycające populistyczne nastroje wśród gorzej wykształconych
i zapatrzonych w przeszłość Polaków mają dwie kluczowe przyczyny: społeczno-kulturową i prawną. Wiążą się one z niskim kapitałem społecznym
oraz niską sprawnością funkcjonowania państwa. Kapitał społeczny – to
współdziałanie, zaufanie do instytucji państwowych i organizacji obywatelskich, także – szeroko rozumiana zdolność do współpracy. Kapitał

135

Dr hab. prof. UJ Aleksander Noworól

społeczny mierzony jest – nie zawsze trafnie – aktywnością organizacji
pozarządowych. Rzecz jasna, funkcjonowanie NGO-sów jest przejawem
aktywności obywatelskiej. Nie oddaje jednak fenomenu istnienia, bądź
nie, zaufania w uczciwość, praworządność, sprawność, rzetelność i profesjonalizm działania instytucji publicznych. Tu dotykamy drugiej ułomności funkcjonowania dzisiejszej Polski – słabego państwa. Złe prawo, tworzone przez – nazbyt często – amatorskich polityków, stałe nowelizacje
ustaw i opóźnienia w wydawaniu rozporządzeń wykonawczych, sprzeczne
zapisy w ustawach regulujących rozwój, nadmierna liczba obligatoryjnych,
niepowiązanych planów i programów, nieudane rozstrzygnięcia w sferze
zagospodarowania przestrzennego, lęk polityków przed grupami nacisku związanymi z uprzywilejowanymi branżami gospodarki, związkami
zawodowymi, czy organizacjami religĳnymi – to tylko kilka przykładów
podważających społeczne zaufanie do państwa. Powyższy, jakże pobieżny wykaz uzupełnić trzeba niskim poziomem zaufania do polityków, zarówno krajowych, jak i lokalnych. Większość społeczeństwa dopatruje się
w działaniach partii i polityków przede wszystkich dążenia do władzy
i zdobycia osobistych korzyści materialnych. Ostatecznie – mechanizmy
rozwoju społeczno-gospodarczego hamuje sektorowa polityka resortów
rządowych, stale konkurujących o to, kto ważniejszy i którym grupom
zawodowym należy się więcej ze skromnego budżetu.
Próba odpowiedzi na sformułowane powyżej pytania o przyszłość Polski wymaga zatem odniesienia się do wymienionych deficytów, a także
– bliższego oglądu tego, co określone zostało, jako „skok cywilizacyjny”.
Warto przyjrzeć się temu, jakie siły sprawcze o charakterze endo- i egzogenicznym mogą pobudzić kolejną, gwałtowną fazę rozwoju, lub choćby
– przedłużyć pozytywne, choć zwalniające aktualne przekształcenia społeczno-gospodarcze.
W warunkach niskiego kapitału społecznego oraz słabego państwa,
istotnego znaczenia nabierają te cechy społeczeństwa, dzięki którym
osiągnęliśmy dotychczasowe sukcesy. W przekonaniu autora taką fundamentalną dla dzisiejszego obrazu Polski cechą jest przedsiębiorczość.
Polacy – nie wszyscy, lecz jednak większość – udowodnili, że szybko uczą
się w praktyce zasad gospodarki kapitalistycznej, że na gruzach poprzedniego systemu potrafią zmobilizować ogromny potencjał zaangażowania i pracowitości, który spowodował, że w pierwszych dziesięciu latach
po zmianie byliśmy niezaprzeczalnym liderem wśród krajów posocjalistycznych. Kluczem sukcesu jest zatem otwarcie się na – wzmiankowany
– wzrost złożoności i różnorodności rozwiązań organizacyjnych i biznesowych. Kreatywność i innowacyjność rozwiązań pojawiają się sponta-
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nicznie wtedy, gdy nie ma biurokratycznych hamulców, którymi obrasta
dzisiejsza Polska. Oskarżani o postawy biurokratyczne, przedstawiciele
Komisji Europejskiej podkreślają, że elastyczny system wsparcia wynikający z polityki spójności, został w Polsce spetryfikowany w serię nieżyciowych i – właśnie biurokratycznych – aktów prawnych. Sami utrudniamy
sobie życie, bojąc się, by ktoś inny (spośród nas) nie odniósł sukcesu.
Trzeba zatrzymać samobójczą logikę uchwalania prawa, które – w imię
fałszywie pojętego egalitaryzmu – hamuje endogeniczną, samoregulującą
się przedsiębiorczość. Nie oznacza to braku wprowadzania odpowiednich
ograniczeń w sferze środowiska naturalnego, czy ochrony dziedzictwa narodowego. Istotą powinna być prostota i czytelność przepisów prawa, przy
minimalizacji uznaniowości i eliminacji możliwości zdominowania zasad
i reguł postępowania przez decyzję polityka czy urzędnika. Wiąże się
z tym bezpośrednio promocja innowacyjności rozwiązań i polityk publicznych, promujących proaktywność jednostek i grup społecznych. W Polsce
wciąż dominują postawy reaktywne, odwoływanie się do XIX-wiecznych,
zaborowych symboli narodowych, do rozumienia świata przez pryzmat
nieistniejących schematów wroga publicznego, uproszczonych wizji narodu i Europy. Brak nam określenia tego, kim jesteśmy w dzisiejszym
świecie i kim chcemy być jutro. Jeśli myślimy o „skoku cywilizacyjnym”,
z pewnością możemy odłożyć na półkę mesjanistyczne koncepcje, które wspierają organizację traumatycznych uroczystości narodowych, lecz
nie budują niczego poza „pompą” i samozadowoleniem z autodestrukcji.
Trzeba postawić na ludzi otwartych i przedsiębiorczych, ludzi gotowych
do nowych wyzwań w skali lokalnej i globalnej. Oznacza to – przede
wszystkim, poza uproszczeniem i uczytelnieniem prawa – wprowadzenie
nowych programów do szkół podstawowych i średnich. Oznacza to konieczność wylansowania innych postaw i bohaterów nowego typu, którzy
porwą młodzież i zachęcą do działania w sferze nauki, odkryć technologicznych i biznesu. „Skok cywilizacyjny” wymaga „nowego człowieka”,
który zrekonstruuje naszą tożsamość, tak byśmy z dumą odważyli się
powiedzieć „jesteśmy Polakami i Europejczykami”, mając w głowie – nie
mesjanistyczną nostalgię, lecz nowy pomysł na „elektroniczną maszynę
cyfrową” lub „formę wypoczynku w warunkach zbliżonych do wiejskich”7.
Bez istotnej reformy państwa – taka zmiana, najpierw edukacyjna, potem
społeczna, nie są jednak możliwe.

Literatura:
Bank Danych Regionalnych (dostęp 2009-03-16).
7. Wikipedia – definicje komputera i agroturystyki.
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Czy Polsce jest potrzebny
skok cywilizacyjny?

Bardzo wiele spraw, które zamierzałem przedstawić znalazło już swoje
miejsce w poprzednich wystąpieniach. Chciałem rozpocząć od podkreślenia roli, jaką odgrywa precyzja sformułowań używanych w szeroko
funkcjonujących dokumentach, bądź w debatach publicznych. Ostatnio np., kiedy dyskutowano na temat konsekwencji przyjęcia Deklaracji
Praw Człowieka, pojawiły się wątki związane z małżeństwem i rodziną.
Posłowie po dokładnym przeanalizowaniu tekstu Deklaracji stwierdzili,
że w wersji, która jest oryginalna, czyli wersji francuskiej, mówi się o tym,
że każda kobieta i każdy mężczyzna ma prawo do zawarcia związku małżeńskiego, a w wersji angielskiej tego samego tekstu od samego początku
wersja brzmi: wszyscy mężczyźni i wszystkie kobiety mają prawo do zawarcia związków małżeńskich. Państwo domyślają się, jakie to ma dzisiaj
konsekwencje. Mało kto zdaje sobie z tego sprawę.
Ten przykład dowodzi, że autorzy ważnych sformułowań muszą sobie
zdawać sprawę z tego, że jakikolwiek brak precyzji może nie tylko zaciemniać przekaz, ale również powodować wiele nieporozumień.
Uczestniczymy dzisiaj w konferencji z cyklu Quo vadis Polonia?, któremu
merytorycznie przewodzi prof. A. Kukliński. W czasie jednej z poprzednich konferencji pozwoliłem sobie zadać pytanie dotyczące jej głównego
przekazu. W tytule nawiązujemy do słynnego pytania: „Dokąd idziesz,
Panie?”. Jeżeli pytamy: „Dokąd idziesz, Polsko?”, to ważne jest, czy oczekujemy opisu pewnego procesu, który się z naszym udziałem toczy, czy
podejmujemy refleksje nad tym, w jakim kierunku powinna zmierzać nasza ojczyzna, de facto więc nie pytamy, ale próbujemy nakreślić stan pożądany.
Ważne więc, czy staramy się analizować aktualną sytuację, a obserwując to, co się dzisiaj dzieje w Polsce, szukamy odpowiedzi na pytanie: czy
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mamy do czynienia z bardzo wyraźnym procesem jednokierunkowym,
czy ze zbiorem zmian? Pytamy, czy na podstawie naszej analizy możemy stwierdzić, w jakim kierunku będzie zmierzać rozwój naszego kraju,
jeżeli utrzymają się dzisiejsze tendencje. Oczywiście jedna z odpowiedzi
mogłaby brzmieć „nie wiadomo do czego zmierza i zobaczymy, co z tego
ostatecznie wyniknie”, ale takie postawienie zagadnienia wskazywałoby
nie tyle na brak umiejętności analitycznych, co na brak wyraźnie określonych celów u osób kierujących rozwojem.
Jeżeli jednak założymy, że mamy do czynienia z jednokierunkowym
procesem rozwojowym o pożądanym kierunku, to znaczenia nabiera pytanie o jego tempo. Czy posuwając się konsekwentnie w dotychczasowym
tempie dojdziemy odpowiednio szybko do pożądanego stanu, czy też
otaczające nas warunki zmieniają się w takim tempie, że nie wystarczy
konsekwentnie realizować swoje zamierzenia, dbając o logiczną sekwencję
podejmowanych wysiłków i trzeba wykorzystać nadzwyczajne instrumenty, by osiągnąć szybciej pożądany efekt.
Dotykamy tutaj kluczowego dla naszej konferencji pytania: czy potrzebny nam jest nadzwyczajny skok cywilizacyjny, czy raczej powinniśmy dbać o konsekwentną realizację zadań, która doprowadzi nas do tego
samego celu, bez używania nadzwyczajnych przyspieszeń i wyjątkowych
środków? Prof. Kukliński wielokrotnie wyrażał pogląd, że bez skoku cywilizacyjnego znajdziemy się w pułapce, i akcentował konieczność podjęcia
nadzwyczajnych wysiłków. Na pytanie, czy skok cywilizacyjny jest nam,
jako społeczeństwu, potrzebny, Profesor odpowiada pozytywnie, lecz
w odpowiedzi na pytanie, czy tego skoku jako społeczeństwo chcemy, jest
juz bardziej sceptyczny.
Wydaje się, że w sensie społecznym mamy wątpliwości dotyczące skoku
cywilizacyjnego, bo wiele osób rozumie, że nie wystarczy „wykonać skok”,
ale jeszcze trzeba myśleć o jego konsekwencjach i konieczności podejmowania dalszych działań. Nie wystarczy dokonać skoku cywilizacyjnego
i „zatrzymać się w miejscu”, gdy w tym czasie inni posuwają się do przodu. Nie wystarczy podjąć nadzwyczajne środki – trzeba zadbać o trwałość
efektu. Nieprzypadkowo dzisiaj tak modnym określeniem jest „trwały
rozwój” wskazujący, że jest do pomyślenia również rozwój, który nie ma
trwałego charakteru i nie do końca może być pozytywnie oceniany.
Polska wykonała skok cywilizacyjny w czasie Solidarności. My, jako społeczeństwo, w dużym stopniu nieświadomie, przekroczyliśmy wiele historycznych ograniczeń. Zaproponowaliśmy zupełnie odmienny model społeczeństwa solidarnego, podejmującego nadzwyczajne działania na rzecz
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dobra wspólnego. W takiej atmosferze można było przeprowadzać najpoważniejsze a zarazem najtrudniejsze zmiany ustrojowe i gospodarcze.
Ostatnio w czasie wizyty jednego z komisarzy unĳnych tłumaczyliśmy,
w jaki sposób można było przeprowadzić najbardziej bolesną społecznie
restrukturyzację kopalń i zlikwidować ponad dwadzieścia kopalni w ciągu
trzech lat. Wzięcie współodpowiedzialności za ten proces przez związek
Solidarność nie ma odpowiednika w historii gospodarczej państw europejskich. Nie oznacza to, że pracownicy przyjmowali to z zadowoleniem.
Jednakże sam proces prowadzenia trudnych negocjacji wskazywał na to,
że nastąpiła zasadnicza zmiana w sposobie myślenia, powodująca, że
negocjujące strony zdawały sobie sprawę ze skutków dla całego społeczeństwa, a nie tylko jednej branży. Czas Solidarności i czas odbudowy
społeczeństwa demokratycznego był dla nas ewidentnie skokiem cywilizacyjnym. Co w nim było charakterystycznego, co powodowało zainteresowanie opinii międzynarodowej jego dynamiką i przebiegiem?
Najistotniejszą dla tego skoku cywilizacyjnego była silna obecność elementu etycznego, który łączył tak odległe od siebie środowiska jak inteligencja i robotnicy. Mówienie dzisiaj o fenomenie Solidarności musi brać
pod uwagę nie tylko element polityczny, ale właśnie przede wszystkim
etyczny, który stanowił klucz do przeprowadzenia reform ustrojowych.
Wtedy właśnie świat dziwił się, że zmiany w Polsce nie mają charakteru rewolucyjnego, ale przebiegają w duchu wspólnego poszukiwania rozwiązań przez solidarne społeczeństwo. Jeszcze długo to, co zdarzyło się
w Polsce będzie przedmiotem wielu analiz na całym świecie.
Czy jednak jako społeczeństwo zauważyliśmy, że był to skok cywilizacyjny, radykalne przejście od społeczeństwa demoralizowanego ustrojem
do społeczeństwa myślącego w kategoriach wspólnoty? Czy wyciągnęliśmy wnioski z tego, co „nam się przydarzyło”? Przede wszystkim, czy po
wykonaniu tego ewidentnego skoku ruszyliśmy z impetem, charakterystycznym dla samego skoku, do dalszych zmian, czy zatrzymaliśmy się,
zastanawiając się, czy rzeczywiście był to skok cywilizacyjny, czy raczej
stracona szansa na prawdziwą rewolucję? Dzisiaj w roku 2010 widzimy,
jak aktualne są te pytania i jak różnych udzielamy odpowiedzi. I dzisiaj
w Polsce spotyka się opinię, że nawet bez naszego solidarnościowego zrywu proces potoczyłby się podobnie, a więc czy warto było?
Mówiąc o Solidarności, starałem się wskazać, że podstawowym elementem zmian cywilizacyjnych w tym przypadku było etyczne odrodzenie
społeczeństwa. Dyskusja na temat skoku cywilizacyjnego może, zależnie
od sposobu patrzenia na zjawisko „cywilizacji”, przebiegać odmiennie.
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Miałem ostatnio możliwość zwiedzenia wystawy EXPO w Szanghaju.
Odnosi się wrażenie ze cała, imponująca rozmachem, wystawa ma przekonać społeczeństwo chińskie, że porównanie z całym światem wykazuje,
że właśnie Chiny dokonały największego skoku cywilizacyjnego. Większość zwiedzających to Chińczycy, a najbardziej oblegany pawilon to
prezentacja gospodarzy przygotowana przy użyciu najnowocześniejszych
technologii, równocześnie nawiązująca do tradycyjnych elementów kultury chińskiej. Proszę sobie wyobrazić ogromne, ciągnące się przez wiele
dziesiątek metrów malowidło chińskie, które po przyjrzeniu się okazuje
się prezentacją multimedialną, ożywiającą tradycyjnie malowane scenki
rodzajowe. Najciekawszym fragmentem ekspozycji jest wystawa wnętrz
mieszkań typowej rodziny chińskiej, w wyposażeniu których, zgodnie
z intencją autorów, najlepiej widać, jak niezwykła dokonała się zmiana
w życiu normalnej rodziny. Symptomatycznym jest że datą wyjściową,
która stanowi punkt odniesienia jest rok 1978 i to w stosunku do lat 70.
zmiany opisuje się jako skok cywilizacyjny, a poprzedzający okres jest jakby wykreślony z historii cywilizacji.
Przekaz, który odkrywamy jest czytelny – jesteśmy wierni tradycji,
ale w gruncie rzeczy dzisiaj wykonaliśmy taki skok, że wszystko już jest
inne.
W jakimś sensie na podobny przekaz trafiamy w pawilonie Emiratów
Arabskich, gdzie po niezwykle barwnym przedstawieniu trudnej historii,
okresów trudności czy wręcz biedy, następuje, w wyniku odkrycia ropy,
zasadniczy skok cywilizacyjny. Jesteśmy dużo bogatsi, możemy realizować nasze marzenie, dokonujemy niezwykłych zmian w życiu naukowym,
gospodarczym i społecznym, ale w gruncie rzeczy jesteśmy tacy sami jak
byliśmy, po prostu możemy więcej. Bogactwo niczego nie zmieniło.
Czy więc w Chinach i Emiratach doszło do prawdziwego skoku cywilizacyjnego, czy jedynie poprawiły się zasadniczo warunki życia, rozwoju
gospodarki i prowadzenia badań naukowych?
Czy te społeczeństwa cywilizacyjnie się zmieniły, czy jedynie zmieniły
się warunki ich funkcjonowania i rozwoju?
Jednym z drastycznych przykładów był, krążący po komputerach posłów, filmik dokumentujący wykonanie wyroku śmierci przez ukamienowanie, na którym można było zauważyć młodych mężczyzn rzucających
jedną ręką kamienie, a drugą robiących zdjęcia najnowocześniejszymi
aparatami telefonicznymi. Postęp cywilizacyjny, rozumiany jako postęp
technologiczny, w tym łatwość komunikowania się, nie zmieniły niczego
w obyczajowości i trzeba uważać, by utożsamienie skoku technologicznego ze skokiem cywilizacyjnym nie wprowadziło nas w ślepy zaułek.
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Dokąd masz więc iść, Polsko – czy doganiać innych w sensie technologicznym, czy gospodarczym?
Stosunkowo niedawno Unia Europejska przyjęła swoją strategię rozwojową – słynną Strategię Lizbońską. To jakby zadekretowany skok cywilizacyjny. Postanowiono, że należy wykonać skok. Należy go wykonać w ciągu
dziesięciu lat i w tym czasie starać się dopędzić Stany Zjednoczone Ameryki. Rezultaty okazały się mierne, ponieważ tego typu przedsięwzięcia
nie da się zadekretować, a na dodatek uczestnicy tego przedsięwzięcia nie
wywiązali się z przyjętych na siebie zobowiązań.
Kolejny, przyjęty ostatnio, dokument strategiczny Europa 2020 nie popełnia już wcześniejszych błędów i nie znajdziemy już z w nim deklaracji o doganianiu innych. Znajdziemy w nim analizę dzisiejszej sytuacji
gospodarczej i zestaw najważniejszych celów do osiągnięcia. Tym razem
już w sposób bardziej konkretny dzieli się odpowiedzialność pomiędzy
uczestników, czyli instytucje europejskie i państwa członkowskie. Nie
mówi się w omawianym dokumencie o skoku cywilizacyjnym, a raczej
o utrzymaniu tempa rozwoju i sposobach wychodzenia z kryzysu. To już
inne warunki zewnętrzne, a i ambicje stonowane i dostosowane do sytuacji. Wszyscy zdają sobie sprawę, że Unia musi docelowo wykonać docelowo skok cywilizacyjny i technologiczny, ale aktualnie potrzebuje przede
wszystkim utrzymania tempa rozwoju i przeciwdziałania negatywnym
zjawiskom gospodarczym i społecznym.
Czy sama obecność w Unii Europejskiej gwarantuje Polsce dokonanie
kolejnego skoku cywilizacyjnego? W naszym kraju, na podstawie naszych
doświadczeń wiadomo, że skok cywilizacyjny to przede wszystkim zmiany w mentalności, zmiany kulturowe, a w konsekwencji zmiany gospodarcze. Bez zmian jakościowych w obszarze szeroko rozumianej kultury nie
da się przeprowadzić radykalnych zmian gospodarczych..
Posłużę się w tym miejscu przykładem debaty na temat mobilności
transportowej w dużych miastach. Sytuacja dojrzała do tego, by podjąć
radykalne kroki poprawiające możliwości przemieszczania się w dużych
miastach. Pojawiają się niezwykłe rozwiązania technologiczne, usprawniające transport publiczny, ale największą przeszkodą okazuje się mentalność ludzi, którzy pomimo ułatwień nie zamierzają się przesiąść ze swoich pojazdów do nowoczesnych środków transportu publicznego. Dzisiaj
głównym problemem nie jest więc technologia, ale zmiana mentalności.
Jeżeli więc dyskutujemy na temat skoku cywilizacyjnego w Polsce, musimy sięgnąć do naszych własnych doświadczeń. Jak już wcześniej zaznaczyłem, powinniśmy mówić o dalszym etapie naszego skoku cywilizacyjnego
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związanego z Solidarnością. Naszym bogactwem jest wspólne doświadczenie wzajemnej solidarności i współodpowiedzialności. Nie wszystkie
współczesne społeczeństwa mają za sobą takie właśnie doświadczenie.
To bardzo dobry fundament dla długotrwałego skoku cywilizacyjnego.
Zbliżenie się środowisk ludzi świetnie wykształconych i pracowników fizycznych wskazało na możliwość szukania wspólnej platformy działania,
ale i wzajemnego szacunku.
Nawet jeżeli dziś niewiele pozostało z tej atmosfery, to jednak w pamięci społecznej pozostaje znaczenie, jakie odegrały w procesie demokratyzacji elity społeczne.
Dbanie o tworzenie elit, ale tak rozumianych jak kiedyś definiowana była
polska inteligencja, czyli warstwa społeczna charakteryzująca się określoną misją odpowiedzialności za innych, za ich poziom wykształcenia, za
podnoszenie poziomu kultury społecznej, jest dzisiaj wymogiem czasu,
niezbędnym warunkiem dla dokonania skoku cywilizacyjnego i trwałości
jego efektów.
Dla polskiego skoku cywilizacyjnego niezbędne jest postawienie na
edukację od najmłodszych lat aż do wieku dorosłego, skutkujące w postawie stałego dokształcania się i doskonalenia. Taka edukacja, która od najmłodszych lat nie tylko uczy np. przedsiębiorczości, ale przede wszystkim
ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Elementem naszej zmiany cywilizacyjnej gwarantującym większą efektywność edukacji musi być przywrócenie szacunku dla wykształcenia,
przy równoczesnym godnym traktowaniu każdego pracownika.
Dokąd więc idziesz, Polsko?
Wykonałaś już jeden wysiłek, pokazując światu solidarne społeczeństwo, teraz czas na kolejny etap, trudną, konsekwentną pracę nad zmianą
mentalności, która pozwoli w rezultacie na dokonywanie głębokich zmian
gospodarczych i podejmowanie trudnych wyzwań społecznych.

bp Tadeusz Pieronek
Biskup tytularny Cufruta
b. rektor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

Quo vadis Polonia?
Społeczeństwo polskie
wobec sprywatyzowanej moralności

I.
Odpowiedź na pytanie, jaka jest dziś kondycja moralna społeczeństwa
polskiego i jakie rokuje nadzieje na przyszłość, w jakim kierunku zmierza,
jest bardzo trudna. Tak obszerny temat może być przeze mnie jedynie
zarysowany.
Tytuł IV panelu nawiązuje do sienkiewiczowskiej wizji św. Piotra opuszczającego Rzym w obliczu prześladowań chrześcĳan. Piotrowi wydawało
się, że nie zdoła skutecznie przeciwstawić się złu i postanowił opuścić
Rzym i zrezygnować z powierzonej mu przez Chrystusa misji. Chrystus,
który zastąpił mu drogę i zapytał: „Quo vadis?”, zareagował na jego słabość stwierdzeniem, że wobec tego On sam pójdzie do tego miasta, by
dać się w nim powtórnie ukrzyżować. Piotr zrozumiał, że to, do czego został wezwany nie podlega żadnym kompromisom, a świadectwo Ewangelii
wymaga nawet ofiary z życia. Zrozumiał i wrócił do miasta, gdzie zginął
śmiercią męczeńską za wiarę. Powieść Sienkiewicza to pomysł literacki,
a opis spotkania Piotra z Chrystusem to piękna legenda, ale trafność zawartego w niej morału i dziś nie podlega dyskusji, zwłaszcza w odniesieniu do zasad wiary i moralności w rozumieniu chrześcĳańskim.

II.
Pytanie o stan moralności społeczeństwa polskiego przez okres dwudziestu lat trudnych transformacji, właściwie we wszystkich dziedzinach
życia, jest uzasadnione potrzebą dokonania bodaj prowizorycznego bilan-
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su, ale zwłaszcza ukazania wpływu, jaki wywarły na nią wyjątkowo szybkie
i głębokie przemiany świadomości społeczeństwa. Można odnieść wrażenie, że w rozważaniach o cywilizacyjnym skoku polskiego społeczeństwa,
związanym z wejściem Polski do struktur Unii Europejskiej, został powielony błąd, polegający na realizowaniu zupełnie innej wizji zjednoczonej
Europy, niż ta, która stanęła u jej początków. Mówiąc w wielkim skrócie,
oryginalny pomysł na jedność europejską dotyczył całego jej organizmu,
materialnego i duchowego, a więc nie tylko aspektu ekonomicznego, rozwoju gospodarczego, czerpania z jej tradycyjnego, historycznego dorobku
duchowego, jej wiekowej kultury, wyrosłej przede wszystkim na religĳnych
korzeniach chrześcĳańskich, ale także judaistycznych, islamskich, oraz
zawsze obecnych, obok tych nurtów religĳnych wątków religĳnie obojętnych, a nawet im wrogich. Skupienie troski twórców integracji europejskiej
wyłącznie na aspekcie ekonomicznym było może częściowo uzasadnione
względami politycznymi w danej chwili, ale utrzymanie i wzmacnianie
takiego myślenia i działania przez dziesiątki lat doprowadziło do tego, że
dziś Unia jest kolosem gospodarczym, ale duchowym karłem.

III.
Polskie społeczeństwo przez ostatnich siedemdziesiąt lat – nie sposób
przecież nie wskazać na przeszłość – zostało poddane niesamowitemu
egzaminowi, domagającemu się wyborów moralnych w trudnych, a nawet ekstremalnych warunkach. Najpierw była to okrutna wojna, później
nieludzki system totalitarny, a ostatnio wymagające wielkiej dojrzałości
wewnętrznej, duchowej, zagospodarowanie uzyskanej wolności. Każdy
z tych egzaminów, na swój sposób, kształtował moralne oblicze społeczeństwa.
Wojna, poprzez negację wszelkich praw ludzkich: grabieże, przemoc,
lekceważenie życia ludzkiego, zbrodnie przeciwko ludzkości, pozostawiła
po sobie poczucie krzywdy, głębokie podziały między ludźmi, nienawiść,
spustoszenie sumień, ale też dowiodła, że nie prowadzi ona do ostatecznych, sprawiedliwych rozwiązań i że należy ich szukać na innej drodze.
Czasy komunizmu nie tylko nie uzdrowiły wojennych ran moralnych,
ale niektóre z nich pogłębiły, narzucając ludziom utopĳną wizję człowieka
i świata. Zniewolenie człowieka ideologią opartą na kłamstwie, na pozorach suwerenności, wolności osobistej, ludzkich praw do własności, pracy,
sprawiedliwości i wielu innych należnych człowiekowi dóbr, wytworzyło
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niebezpieczny nawyk korzystania z podwójnej moralności. Paradoksalnie
jednak system ten stał się bodźcem do odrodzenia poczucia ludzkiej godności i wynikających z niej praw.
Także odzyskana w 1989 roku wolność, sama w sobie stanowiąca wielkie
dobro, postawiła społeczeństwo przed niebezpiecznym egzaminem, tym
trudniejszym, że ludziom przez tyle lat nie znającym wolności, nie łatwo
od razu zrozumieć, że nie jest ona zezwoleniem na wszystko, bez jakichkolwiek ograniczeń, a więc, że nie jest równoznaczna ze swawolą.

IV.
Na tle tego ogólnie trudnego podłoża moralnego należy wskazać niektóre,
szczególnie niebezpieczne procesy, wtopione w nurt światowych przemian
cywilizacyjnych, ale także specjalnie sterowanych przez ideologie, które
wywarły poważny wpływ na postawy moralne polskiego społeczeństwa.
Procesy te miały miejsce w przeszłości i trwają nadal, w pewnym sensie
niezależnie od zmieniających się systemów politycznych i przemian społecznych, z tym że dziś są one podsycane przez potężne i sugestywne
środki przekazu. Do takich procesów należy odwrót od religii, lub przynajmniej spychanie jej do sfery prywatności, a więc rugowanie z życia
publicznego. Działania idące w tym kierunku były i są wyraźnie widoczne
w traktowaniu wiary religĳnej i jej zewnętrznych przejawów przez ideologie totalitarne: nazizm i komunizm, ale także przez współczesny laicyzm.
W Polsce było to widoczne nie tylko podczas wojny, ale ze szczególną
siłą wystąpiło w czasach realnego socjalizmu. Rzekomo w imię tolerancji
wyrzucono naukę religii ze szkół, a studia teologiczne z uniwersytetów.
Wierzący, przyznający się otwarcie do Boga i Kościoła, byli traktowani
jako obywatele drugiej kategorii, nie byli dopuszczani do urzędów i stanowisk, bezwzględnie usuwano z życia publicznego wszelkie przejawy
religĳności. Wielu nie przetrwało tej próby. Potrzeba utrzymania rodziny, a często nawet jedynie perspektywa kariery, okazywały się silniejsze
i powodowały porzucenie wiary lub pozorowanie odejścia od niej. Z nieco
innych przyczyn ten sam proces miał miejsce w krajach cieszących się
pełną wolnością. W imię wolności jednostki, wolności pojmowanej w sposób przesadny i tam różnymi sposobami spychano religĳność do sfery
prywatnej, powodując poważne rozdarcie sumień ludzkich. Na tym polu
zbierała swoje żniwo sekularyzacja i laicyzacja życia, także społecznego,
podkopując fundamenty stabilnej moralności.
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V.
Podobnym procesem jest relatywizowanie wszelkiej wartości, zwłaszcza
prawdy i zasad moralnych przez podważanie, a nawet negację istnienia
obiektywnego porządku, stanowiącego moralny kompas życia człowieka.
Współczesny człowiek, także w Polsce, zdaje się opowiadać za samowystarczalnością i w praktyce codziennego życia za niezależnością od Boga.
Takiej postawie sprzyjają wielkie osiągnięcia nauki i techniki, odsłaniające coraz to nowe możliwości człowieka, które dają mu poczucie wielkości
i siły. Stąd pomysły na poprawianie natury, zastąpienie jej techniką, wyeliminowanie bólu, choroby. Bóg staje się niepotrzebny. Równocześnie
w demokratycznym społeczeństwie obywatelskim istnieją mechanizmy,
dzięki którym te ludzkie ambicje mogą zostać sformułowane jako zasady
postępowania, uchwalone przez parlamentarną większość i stać się obowiązującym prawem. Tą drogą doprowadza się do sytuacji, w której to,
co zostało ustalone przez demokratyczną większość, ma cechy prawdy
i słuszności, chociażby było w jawnej sprzeczności z normami moralnymi, uznawanymi od pokoleń. Taka sytuacja budzi w wielu umysłach
zamieszanie i deprawuje sumienia przez zamazywanie jasnej granicy
pomiędzy dobrem i złem. Niebezpieczeństwo relatywizmu moralnego
dotyczy nie tylko jednostek, ale praktycznie wszystkich dziedzin życia
zbiorowego. Stała możliwość zmiany reguł otwiera drogę do nadużyć
w polityce, gospodarce, kulturze, w strukturach państwowych, samorządowych, w przedsiębiorstwach prywatnych i powoduje niepewność jutra.
Jak można godnie żyć, nie mając pewności co jest prawdą, co dobrem, co
sprawiedliwością?

VI.
Jest kilka podstawowych spraw, które ucierpiały szczególnie wskutek
nasilania się tych procesów. Pierwszą z nich jest nienaruszalność ludzkiego istnienia, prawo do życia, a zwłaszcza prawo do życia człowieka
jeszcze nie narodzonego i ludzi w podeszłym wieku. Trudno nie odczytywać w dzisiejszym lekceważeniu, a nawet pogardzie dla ludzkiego życia
śladów wojen, obozów koncentracyjnych, łagrów, gdzie życie człowieka
nie było nic warte, ale wydaje się, że z tą mentalnością konkuruje dziś
inna, wychodząca z założenia, że każda istota ludzka jest potencjalnym
zagrożeniem dla człowieka już żyjącego. Ten rodzaj rozumowania można
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odnaleźć u ludzi, którym nowo rodzący się człowiek jest postrzegany jako
potencjalne zagrożenie ich wolności, dobrobytu, jest niewygodny i niepotrzebny, bo przeszkadza jakiemuś ulubionemu stylowi życia. Podobnie
traktuje się ludzi starych, schorowanych, którym proponuje się bezbolesną śmierć. Życie ludzkie przestaje być wartością samą w sobie. Ma to
swoje reperkusje w zachowaniach nawet młodzieży i dzieci, sięgających po
narzędzie zbrodni z byle jakiego powodu, jakby dla zabawy.
Przed poważnymi problemami moralnymi postawiły społeczeństwo
najnowsze osiągnięcia medycyny, zwłaszcza genetyki, otwierające nowe
możliwości leczenia rozmaitych chorób, ale także manipulowania materiałem genetycznym z naruszaniem zasad etycznych.

VII.
Wielka batalia toczy się też wokół kształtu wspólnot ludzkich i ma poważne reperkusje w postawach moralnych. Obok poważnych osiągnięć
w tej dziedzinie, polegających na odradzaniu się samorządów, przejmujących odpowiedzialność za sprawy lokalne we własne ręce, czego jesteśmy
świadkami w Polsce, trzeba odnotować niezrozumiałe, destrukcyjne tendencje do eliminacji lub osłabienia podstawowych wspólnot naturalnych,
takich jak małżeństwo i rodzina. Jest to trend cywilizacyjny, wywodzący
się z różnych źródeł, bliskich poglądom materialistycznym jak i liberalizmu etycznego, skierowany przeciwko podstawowej potrzebie człowieka, jaką jest życie we wspólnocie. Jeżeli system komunistyczny panicznie obawiał się organizacji i stowarzyszeń z racji politycznych, to pęd do
niszczenia małżeństwa i rodziny pojawił się z motywów ideologicznych,
ponieważ nie uznawał chrześcĳańskiej zasady nierozerwalności małżeństwa. Z kolei liberalizm moralny neguje tę nierozerwalność dlatego, że
rzekomo sprzeciwia się ona pełnej wolności człowieka, pojmowanej zgodnie z założeniem, że nie istnieją obiektywne i nienaruszalne normy moralne. Takie stanowisko otwiera przestrzeń do zastąpienia tradycyjnych
wspólnot ludzkich przez inne, pojawiające się już na szeroką skalę, według ludzkiego pomysłu, bo człowiek nie chce być skrępowany niczym.
Na tej zasadzie sankcjonuje się związki nieformalne, partnerskie, a nawet
związki sprzeczne z prawem natury, wykluczające możliwość tworzenia
wspólnoty małżeńskiej, której zadaniem jest nie tylko dobro małżonków,
ale także powinność przekazywania życia.
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VIII.
Przedstawienie w miarę pełnego obrazu stanu moralnego współczesnego
społeczeństwa polskiego przerasta zadania panelu. To praca dla fachowców i nie można w tej sprawie wypowiadać uogólniających sądów, bez
uwzględnienia wielu uwarunkowań, którym podlega dzisiejsze codzienne
życie przeciętnego człowieka. Skalę przemian moralnych można dostrzec
gołym okiem, ale by wyrobić sobie na ich temat gruntowniejszy pogląd,
trzeba sięgnąć do wyników badań socjologicznych, zwłaszcza socjologów
moralności, do ocen i opinii badaczy i znawców życia społecznego i jego
mechanizmów. Na szczęście takie badania, stosunkowo świeże, są prowadzone, a ich wyniki zostały opublikowane przez Komitet Socjologii Polskiej Akademii Nauk1.
Nie sposób relacjonować wszystkie wynikające z tych badań diagnozy
i przewidywania, ale można przytoczyć ogólny wniosek, do którego doszli
badacze problemu moralności współczesnego społeczeństwa polskiego.
Redaktor publikacji, we wstępie redakcyjnym pisze: „W warunkach radykalnych przemian społeczno-kulturowych, gospodarczych i politycznych
kondycja moralna społeczeństwa polskiego wydaje się coraz bardziej wieloznaczna, niejasna, a więzi moralne bliskie niekiedy atrofii”.
Ta alarmująca ocena dotyczy praktycznie wszystkich obszarów życia
polskiego społeczeństwa, ale trzeba mieć świadomość, że – jak czytamy
dalej: „Społeczeństwo polskie nie jest poddane jedynie procesom rozkładu wartości i norm moralnych; w rzeczywistości działają w nim osoby,
grupy społeczne i instytucje, które nie tylko zachowują i realizują wartości
moralne i społeczne, ale bronią ich i proponują innym jako wartości życiowe, zdolne od wewnątrz przeobrażać całościowe społeczeństwo. Zmiany
w moralności dokonują się stopniowo i idą w różnych kierunkach”2 .

IX.
Mówiąc dzisiaj o moralności polskiego społeczeństwa, trzeba mieć na
uwadze, z jednej strony, że Polska postrzegana jest jako kraj tradycyjnie
katolicki, a więc deklarujący i w miarę stosujący się do zasad etyki i moralności chrześcĳańskiej, z drugiej zaś widoczną gołym okiem rozbieżność
1. J. Mariański (red.), Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, Kraków 2002.
2. J. Mariański, Wstęp, ibidem, s. 14-15.
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między składanymi w tej sprawie deklaracjami a rzeczywistością. Taka
rozbieżność jest zjawiskiem znanym zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, nie jest też ona charakterystyczna dla naszych czasów, nie zależy od
tego, na jakich racjach osadzone są zasady tej moralności, religĳnych czy
czysto rozumowych. To odwieczny problem ludzkości, nabrzmiewający
lub występujący w łagodniejszej postaci, w zależności od wielu czynników
zewnętrznych, a przede wszystkim ludzkich, wewnętrznych dylematów.
Ta rozbieżność według chrześcĳańskiej antropologii jest wprost wpisana
w ludzkie życie. Dysponuje ono wielkim potencjałem dobra, które pozwala
człowiekowi realizować ideały doskonałości moralnej, a więc świętości życia jednostek, ale także realizowania podobnych ideałów przez wspólnoty
religĳne i świeckie różnego szczebla. Niestety, natura ludzka jest skłonna
do zła, jest naznaczona słabością, niewiernością i grzechem, co powoduje,
że wierność zasadom wymaga stałego i poważnego wysiłku.

X.
Dla lepszego zrozumienia problematyki trzeba wyjaśnić, że pojęć i terminów „etyka” i „moralność” nie można używać zamiennie. Zarówno etyka
jak i moralność stanowią zespół zasad stojących na straży spokoju sumień
i harmonii społecznej, ale – jak trafnie pisze A. Frossard: „etyka należy
bardziej do dziedziny poznania, moralność zaś do dziedziny praktyki”.
Ten sam myśliciel zwraca uwagę, że twórcą zasad moralnych jest Bóg,
albo tradycyjna ludzka mądrość, ujęta w reguły prawa. Tak czy inaczej
jej źródło istnieje poza człowiekiem, pochodzi z zewnątrz, a jej zasady
nie mogą być kwestionowane. Jeżeli dla chrześcĳan etyka jest zespołem
nadanych przez Boga zasad, określających dobro i zło, a ich realizacja
wyraża się życiem moralnym, co prowadzi człowieka do osiągnięcia życia
wiecznego, to etyka będąca tworem ludzkiej filozofii i moralne postępowanie człowieka według zasad tej etyki nie sięgają poza doczesność, ani
w wymiarze indywidualnym, ani społecznym.
Różnica między systemami etyki religĳnej i świeckiej jest zasadnicza.
Etyka chrześcĳańska to jeden zwarty system, a jej zasady są ponadczasowe, trwałe, niezmienne, niezależnie od okoliczności, bo sam Bóg, który
jest ich źródłem nie zmienia się, jest zawsze ten sam i taki sam. Natomiast ludzkie pomysły, podobnie jak sam człowiek są zmienne, dziś takie, a jutro inne, stąd też zasady życia moralnego wynikające z filozofii
ludzkiej nie posiadają trwałości, zależą od okoliczności, sytuacji człowieka
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i otoczenia w którym żyje i dlatego nie są w stanie zapewnić mu bezpieczeństwa, stabilności, spokoju, harmonĳnego rozwoju, pewnej perspektywy na przyszłość3. Etyka chrześcĳańska ma charakter normatywny, etyka
świecka jest etyką sytuacyjną.

XI.
Chrześcĳańska wiara w Boga, Stwórcę wszystkiego co istnieje, bytów widzialnych i niewidzialnych, autora ładu świata fizycznego i duchowego,
stanowiła fundament Europy i jej społeczeństwa, podstawę porządku
etycznego i moralnego, którym kierowały się jednostki i wspólnoty. Obok
prawd wiary, moralne zasady życia stanowiły absolutnie podstawową regułę życia. Te prawdy i zasady miały charakter niezmienny, czyli obowiązywały zawsze i wszędzie, niezależnie od warunków, w jakich toczyło się
życie. Nie wynika z tego, że były zawsze i przez wszystkich przestrzegane,
ale były punktem odniesienia, obowiązywały, stanowiły podstawę prawa,
tworzonego przez człowieka. Mniej lub bardziej skuteczne próby obalenia
czy osłabienia tego porządku we współczesnym świecie powodują, że kondycja moralna społeczeństwa, także w Polsce, bardzo się zmienia i z dnia
na dzień ulega poważnej deformacji. Ukazanie tych przemian wymaga
wskazania przestrzeni, w jakich się one dokonują i jakie mają rozmiary,
a także przyczyn, z których wypływają.

XII.
Pierwszą przestrzenią zmian jest treść wiary. O ile sama wiara jeszcze
wydaje się przydatna, to jej treść budzi wśród współczesnych wątpliwości. Dotyczą one tych prawd, które są niewygodne, najpierw z powodu
ich rzekomej sprzeczności z osiągnięciami nauki, a następnie ze względu
na brak ich użyteczności i trudność ich realizacji w życiu codziennym.
Pierwszy z tych powodów odwołuje się do tezy, że prawdziwe jest tylko to,
co jest sprawdzalne. Tymczasem wiara, w przeciwieństwie do wiedzy, nie
podlega weryfikacji eksperymentalnej, odwołuje się do autorytetu Tego,
który objawił prawdę o człowieku i świecie i gwarantuje osiągnięcie celu
wyłącznie na zasadzie zaufania w Jego słowo.
Z taką wiarą są poważne problemy. Warto zauważyć, że nie są to wyłącznie problemy współczesne, bo istniały one zawsze, od samego po3. Ibidem, s. 82-84.
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czątku chrześcĳaństwa, o czym świadczą liczne herezje i odstępstwa spowodowane negacją poszczególnych prawd wiary. Dziś problem dotyczy
w zasadzie zakresu prawd wiary. Chodzi o to, czy rzeczywiście trzeba
wierzyć we wszystko, co mieści się w kanonie wiary chrześcĳańskiej, zawartej w formule Credo, odmawianej w liturgii katolickiej, przynajmniej
w każdą niedzielę.
Trudno powiedzieć dlaczego, ale przeciętny wierzący, pytany o to w co
wierzy, zwykle przebiera między prawdami wiary i jedne uznaje, inne odrzuca. Takie postępowanie wskazuje na niską świadomość religĳną. Jeżeli
bowiem komuś wierzymy, ufamy, uznajemy go za gwarancję potrzebnej
nam prawdy, a równocześnie stwierdzamy, że z pewnymi prawdami przez
niego głoszonymi się zgadzamy, zaś z innymi nie, to podważamy cały
jego autorytet i siebie samych czynimy twórcami prawdy. W ostatecznym rozrachunku powiemy, że Bogu nie można wierzyć, że nas oszukuje,
jest kłamcą. To, co przyjmujemy nie jest już prawdą objawioną, ale naszą
prawdą, ludzką, ułomną, nie przekraczającą bram doczesności.
Mówiąc prosto, w takich przypadkach stajemy się cenzorami Boga. Nie
to, co On mówi jest prawdą, ale tyko to, co my zatwierdzimy jako prawdę.
To jest dziś podstawowy mankament myślenia o wartościach ostatecznych i klucz do odkrycia drogi naprawy rodzącej się dziś dramatycznej,
a nawet tragicznej sytuacji moralnej polskiego społeczeństwa.

XIII.
Następstwem takiego myślenia i takiego stosunku do Boga, jako najwyższego autorytetu moralnego, jest zakwestionowanie słuszności etyki
religĳnej i wypływających z niej niezmiennych, religĳnych norm moralnych. Człowiek uzurpujący sobie autorstwo norm etycznych, tworzy sobie
własny kodeks etyczny, na swój indywidualny, prywatny użytek i uważa,
że postępując zgodnie z własnym sumieniem, działa moralnie.
Chrześcĳaństwo, zwłaszcza w nauce Kościoła katolickiego pojmuje sumienie jako bezpośrednią normę moralności, którą każdy powinien się
zawsze kierować. Sumienie ludzkie powinno być jednak właściwie uformowane i chociaż jest ono osądem subiektywnym, to jednak nie arbitralnym. Dobrze ukształtowane, prawe sumienie jest zawsze zgodne z obiektywnymi i niezmiennymi normami etyki chrześcĳańskiej, opartej na
źródłach Objawienia. Byłoby wewnętrzną sprzecznością przyjąć, że Bóg
stawia człowiekowi wyraźne wymagania moralne, on zaś sam rozumie je
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i interpretuje po swojemu i stosuje je tak, jak mu wygodnie i na co mają
wpływ okoliczności, w których ma się do nich zastosować. To jest zjawisko
znane jako podporządkowanie się etyce sytuacyjnej, która jest pomysłem
ludzkim i nie przyjmuje, że normy zachowań moralnych pochodzą od
Boga, a ich wypełnianie nie może zależeć od warunków, w jakich trzeba
je zachować.
Dziś prawie wszyscy powołują się na swoje sumienie i uważają, że działając zgodnie z nim, zachowują się moralnie. Tymczasem problem jest
w tym, że często kierują się źle ukształtowanym sumieniem i właściwie
nie stosują się do etyki chrześcĳańskiej, a jedynie do tego, co sami za
taką etykę uważają. Co więcej, taka postawa zyskuje szerokie poparcie
opinii publicznej. Jeżeli ktoś odwołuje się w swoim działaniu do własnego
sumienia, może liczyć na to, że otoczenie przyjmie to za dobrą monetę,
nawet mając świadomość, że takie postępowanie narusza ogólnie akceptowane normy. W konsekwencji mamy tyle norm moralnych ile sumień
ludzkich, a więc kompletny chaos moralny.

XIV.
W takiej sytuacji rodzą się setki pomysłów na etykę i moralność. Dziś są
w modzie kodeksy etyczne stosowane przez różne instytucje życia publicznego, przez prywatne przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, grupy zawodowe. Wydawać by się mogło, że skoro etyka jest modna, to nie jest
z nią tak źle. Prawda jest inna. Im więcej systemów etycznych, tym większy chaos, tym gorsza moralność. Jeżeli etyka ma wprowadzać jakiś ład
w życie indywidualne i społeczne, to osiągnie to tylko wówczas, kiedy ze
strony społeczeństwa będzie istniała zgoda przynajmniej na minimum
zasad, które muszą obowiązywać wszystkich. Jak na razie na nic takiego
się nie zanosi.

dr hab. Krzysztof Szczerski
Uniwersytet Jagielloński
Wicedyrektor Instytutu Nauk Politycznych
i Stosunków Międzynarodowych

Model państwa
a skok cywilizacyjny

Potrzebę dokonania przez Polskę cywilizacyjnego skoku można dostrzec
na każdym kroku. Poczynając od problemów codzienności: komfortu życia, stanu publicznej infrastruktury czy też dostępności nowoczesnych
technologii, a kończąc na kwestiach makrosystemowych, takich jak struktura społeczna (która ma wszelkie cechy przednowoczesne ze stosunkowo wąską elitą „zamożnych w pierwszym pokoleniu” i dużymi obszarami
biedy, przed którą nie zabezpiecza nawet posiadanie pracy, z racji tego, że
jest ona słabo wynagradzana1) oraz pozycja konkurencyjna Polski zarówno w wymiarze globalnej gospodarki, jak i statusu politycznego.
Dwadzieścia lat niepodległości po 1989 roku stanowi bezprecedensowy
dowód na umiejętność Polaków do podnoszenia się ze skrajnie niekorzystnych uwarunkowań. Nadchodzi jednakowoż obecnie czas, aby wysiłek
ten, często spontaniczny i podlegający logice chaosu, przekuć na ambitny
program celowego rozwoju Polski, w kierunku budowy naszej trwałej podmiotowości w wielowymiarowym współczesnym świecie.

I.
Byłoby jednakże rzeczą wielce niepokojącą, gdyby uznać, że rozważania
o scenariuszach skoku cywilizacyjnego Polski można było prowadzić tylko
dwiema ścieżkami, wzajemnie się wykluczającymi. Niestety, obecnie taki
dychotomiczny układ debaty publicznej zdaje się dominować.
1. Raport Komisji Europejskiej z 2009 roku zwraca uwagę, że w Polsce odsetek osób zagrożonych ubóstwem, które mają pracę należy do najwyższych w UE; przede wszystkim dotyczy to kobiet i osób młodych zatrudnionych w niepełnym wymiarze albo na umowę na
czas określony, por. Komisja Europejska/Eurobarometer, Joint Report on Social Inclusion
and Social Protection, Bruksela 2009.
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Z jednej strony mamy optykę jednostkową, która za swój punkt wyjścia
uznaje przekonanie, że skok taki dokonać się może przede wszystkim poprzez sumę indywidualnych wysiłków pojedynczych obywateli, w ramach
ich sfery prywatnego działania. Dla potrzeby dalszych rozważań, skrótowo, nazwana ona będzie optyką liberalną.
Drugie spojrzenie wyrastać będzie natomiast z przekonania, że zadanie dokonania cywilizacyjnego skoku spoczywać powinno w pierwszym
rzędzie, a może nawet wyłącznie, na instytucjach państwa i należy do
domeny polityki publicznej, której organizacja jest obowiązkiem władzy.
Ta opcja dyskutowana będzie w dalszej części jako optyka etatystyczna.
Naturalnie, zwolennicy pierwszego rozwiązania postulować będą redukcję instytucji państwa, obciążeń podatkowych oraz państwowej własności i inwestycji publicznych na rzecz „prywatyzacji rozwoju i stanu
posiadania”. Działania w ramach owego rozwoju zindywidualizowanego
poddawane być powinny następnie jakiemuś wzajemnemu powiązaniu
(ale nie w ramach systemu odgórnie regulowanego) i tym samym dawać
poczucie dokonania społecznego skoku cywilizacyjnego. Strategia skoku
byłaby, w tym rozumieniu, złożeniem indywidualnych wysiłków rozwojowych, zgodnie z liberalną zasadą, że każdy dążąc do swojego prywatnego
szczęścia, automatycznie i niekiedy bez świadomości, przyczynia się do
polepszania warunków życia społeczeństwa jako takiego. W tym sensie,
posyłając dziecko na lekcję języka obcego, podnoszę też ogólną zdolność
do komunikacji zewnętrznej całej społeczności, odnawiając swój dom,
podnoszę średnią standardu życia w mojej okolicy itp. Oczywiście wobec
takiego uproszczonego liberalnego założenia pojawia się słuszny zarzut,
iż nie da się „zindywidualizować” każdego działania w ramach społeczeństwa, gdyż pojawiają się obszary, które wymagają działania zbiorowego,
albo z racji tego, że uznamy je za przedmiot dobra wspólnego, które nie
może stać się własnością pojedynczych osób, jako że dostęp do niego
nie może być reglamentowany, a przez to różnicowany, czy to względem
zamożności, pochodzenia, płci, miejsca zamieszkania czy innych cech
społecznie dywersyfikujących. Ponadto można wskazać na cały szereg
potencjalnie wzajemnie sprzecznych celów rozwojowych jednostek (mój
sukces to porażka mojego konkurenta), tak że wynik sumowania działań
poszczególnych członków społeczeństwa, dla każdego odrębnie dodatni
z ich partykularnej perspektywy (rozwój), może się okazać ostatecznie
grupowo ujemny. Zakup kolejnych samochodów na osiedlu domków jednorodzinnych, jeśli nie przeprowadzi się budowy szerszych ulic i parkingów, przyniesie zbiorowy dyskomfort podróżowania, mimo iż, teoretycznie, każdy z mieszkańców polepszył swoją jednostkową mobilność.
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Stąd też pojawia się odwrotna argumentacja, mówiąca, iż skok cywilizacyjny nie dokona w sferze prywatnych działań, lecz musi być wynikiem
działania instytucji publicznych (zbiorowych), które są wyłącznie zdolne,
by formułować cele wspólne dla całej zbiorowości. Założenie takie, mające charakter etatystyczny, wynikać może po pierwsze z przyjęcia tezy
o „defektywności społeczeństwa”2 polskiego polegającej na jego trwałej
niezdolności do działania zbiorowego o charakterze konstruktywnym,
innego niż narodowe emocje (nieco w ślad, choć może przewrotnie, za
norwidowskim stwierdzeniem, że Polacy to „pierwszy naród, ale ostatnie społeczeństwo”3). W tym znaczeniu, rola władz publicznych polegać
powinna na wypełnieniu tego braku poprzez działania zastępcze. Co ciekawe, tego typu spojrzenie można było zauważyć w każdym z odłamów
postoświeceniowego dyskursu politycznego – zarówno wśród komunistycznych proroków nowego porządku, współczesnych elit lewicowo-liberalnych, głoszących konstruktywistyczny skok cywilizacyjny4 w obszarze
relacji społecznych, obyczajów i ładu moralnego, a czasami nawet wśród
osób „wyznających” ideologię integracji europejskiej (których wyraźnie
trzeba odróżnić od rozsądnych i krytycznych zwolenników tego procesu),
jako naprawiającej błędy niedojrzałej polityki narodowej, albo „cywilizującej” peryferyjne społeczeństwa. Za przykład takiej postawy, wyrastającej
z przekonania o potrzebie dokonania w Polsce odgórnej, imitacyjnej pseudomodernizacji posłużyć może choćby List otwarty do Europejskiej Opinii
Publicznej, podpisany w 2003 roku przez szereg polskich intelektualistów,
odcinający się od działań ówczesnego rządu Leszka Millera blokującego
podpisanie Konstytucji dla Europy (w imię hasła „Nicea albo śmierć”)
i głoszący: „Nie chcemy być we wspólnej Europie państwem utrudniającym integrację, symbolem konserwatyzmu i partykularyzmu. Obawiamy
się, że przedstawianie naszego interesu jako przeciwstawnego interesowi
wspólnej Europy nie służy naszemu dobru. Że w konsekwencji doprowadzi do powstania w Europie grupy państw rozwĳających się i szybko integrujących oraz marginesu, na którym my się znajdziemy”5.
Optyka odgórnej modernizacji jest także zwykle charakterystyczna dla
2. Szerzej na temat zastępczej roli władzy w: Y. R. Simon, Filozofia rządu demokratycznego,
Kraków 1993.
3. C. K. Norwid, Do M. z Dziekońskich Zaleskiej, Paryż, 14.11.1862, w: Pisma wszystkie, Listy,
opr. J. W. Gomulicki, s. 437, Warszawa 1971-1976.
4. O błędach konstruktywizmu w: F. A. Hayek, Droga do zniewolenia, Kraków 1996, tegoż:
Engineers and Planners, in: The Counter-Revolution of Science (Studies on the Abuse of Reason), Indianapolis 1979.
5. List Otwarty do Europejskiej Opinii Publicznej, 10.12.2003, dostęp: www.krytykapolityczna.
pl/Teksty-poza-KP/List-Otwarty-do-Europejskiej-Opinii-Publicznej/menu-id-129.html.
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grupy rządzącej danym państwem. Jest bowiem wielką pokusą sprawujących władzę, by uznać się za reprezentantów interesu państwa, który musi
być przeprowadzony nawet wbrew opinii społecznej i bez rzeczywistego
dialogu społecznego, jedynie w warunkach „kontrolowanej terapii szokowej”. Niekiedy nie oznacza to w żadnej mierze chęci rozbudowy sfery publicznej, czy zwiększania roli państwa jako takiego. Jest raczej wynikiem
niewiary w to, że polityka prowadzona na społecznej agorze jest zdolna
do wypracowania decyzji o charakterze strategicznym, jako że te mogą
być wyłącznie wynikiem przemyśleń wąskiej grupy ekspertów od modernizacji6. Przykładem takiej postawy może być Leszek Balcerowicz, który
oczywiście nigdy nie nawoływał do odejścia od zasad demokracji w rządzeniu państwem, ale jednocześnie wskazywał, że należy ową demokrację
umacniać tak, „aby nie kompromitowała samej siebie i umożliwiała szybki
rozwój gospodarczy. W tym celu trzeba jednak znać potencjalne słabości
demokracji, aby – gdy tylko jest to możliwe – eliminować je lub przynajmniej zmniejszać”. W praktyce sugerował na przykład, że przed słabościami demokracji „zabezpieczeniem jest wyłączenie pewnych kwestii
z bieżącego parlamentarnego decydowania albo nałożenie ostrych warunków na możliwość podjęcia przez parlament lub inną władzę państwową
określonych decyzji – szczególnie takich, które mogłyby paść ofiarą walki
politycznej”7.
Możemy wreszcie nakreślić i trzecią perspektywę spojrzenia na politykę, która implikuje etatystyczny wzorzec modernizacji, wynikającą – odmiennie od dwóch poprzednich – z przesłanek pozytywnych. Jej istotą
jest przekonanie o żywotności państwa jako systemu instytucji zbiorowego działania oraz zasadności aktywnego działania państwa jako narzędzia gwarantującego realizację takich wartości jak: bezpieczeństwo,
sprawiedliwość i równość praw, zrównoważony rozwój oraz wypełnianie
obowiązków w ramach stosunkowo szeroko definiowanej sfery publicznej. Tym samym fakt podejmowania przez państwo wielkich projektów
modernizacyjnych jest efektem przekonania, że jest to jedyny sposób na
przeprowadzenie skoku cywilizacyjnego, który zachowałby owe wartości
spójności społecznej i nie pozostawiałby nikogo na marginesie przemian.
Inaczej mówiąc, jeżeli jesteśmy przekonani, że istnieją dobra publiczne,
których katalog określany jest przez wolę społeczną wyrażaną w demokratycznym dyskursie politycznym, i które następnie składają się na pojęcie
sfery publicznej, gdzie każdy obywatel wyposażony jest w równe uprawnienia do korzystania z owych dóbr niezależnie od swej pozycji społecznej
6. O roli ekspertów w demokracji w: G. Sartori, Teoria demokracji, Warszawa 1998.
7. L. Balcerowicz, Wolność i rozwój. Ekonomia wolnego rynku, Kraków 1995, s. 14-15.
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czy finansowej, to zgadzamy się na to, by projekty modernizacyjne w tej
sferze prowadzone były przez instytucje publiczne (państwo), gdyż tylko
ono jest władne nią zawiadywać.
Opisane powyżej dwie ścieżki modernizacyjne – liberalna i etatystyczna, nie są opisem programów politycznych, gdyż wątki każdej z nich przenikają się w praktyce działania różnych rządów. Warto jednak stwierdzić,
że istotą rzeczywistego skoku modernizacyjnego Polski może być wyłącznie powiązanie tych dwóch optyk w jeden mechanizm wzajemnie wzmacniających logik, które tylko pozornie wydają się przeciwstawne.
Pierwszą tezą konkluzywną niniejszego tekstu jest bowiem stwierdzenie, że rozwój cywilizacyjny wymaga balansu uzyskiwanego poprzez
„zarządzanie sprzecznościami”, czyli system wielopasmowej polityki,
uwzględniający różnorodność instrumentów instytucjonalnych.
Oznacza to potrzebę współdziałania państwa jako instytucji dobra
wspólnego z indywidualnym wysiłkiem pojedynczych osób będących odzwierciedleniem ich wysiłku, przedsiębiorczości i talentu. Te dwa oblicza
modernizacji nie mogą się wzajemnie blokować, ani też się nie wykluczają. Skok cywilizacyjny możliwy jest tylko wtedy, gdy obywatele czują
zarówno sens własnego działania dla własnego dobra, jak i mają przekonanie, o wartości państwa i dobra wspólnego. Inaczej mówiąc – tak samo
wysoko oceniam fakt, że dzięki mniejszym podatkom mogę zainwestować
więcej w edukację swoich dzieci, jak i to, że płacę te podatki bez prób ich
ominięcia, gdyż wiem, że dzięki temu także inni mają dostęp do lepszych
warunków uczenia się. Jeżeli przyjmiemy tylko jednowektorową definicję
skoku cywilizacyjnego, albo zaliczać będziemy do niego tylko działania
indywidualne albo wyłącznie działania państwa, to doprowadzimy do zablokowania rozwoju.

II.
Jest i druga potrzeba spojrzenia na skok cywilizacyjny w sposób wielopasmowy. Są nią uwarunkowania zewnętrzne, w ramach których przychodzi
nam programować ów skok. Prowadzą one do wielowymiarowych układów zależności, które – choć pozornie przyjmują kształt egalitarno-sieciowy (model integracji europejskiej jako układu złożonych przedmiotowo
relacji łączących równe podmiotowo państwa) – to w praktyce prowadzą
do wytworzenia się wielokrotnie złożonych współzależności skutkujących
ostatecznie podziałem na ośrodki dominujące (dystrybucyjne) i zależne
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(pobierające).
Dlatego planowanie skoku cywilizacyjnego Polski musi uwzględniać
strategiczne powiązanie pomiędzy rozwojem w ramach europejskich procesów integracyjnych (to znaczy rozwojem wedle reguł, celów i priorytetów polityki unĳnej oraz dzięki środkom na to przeznaczonym z budżetu
Unii Europejskiej), czyli rozwojem zależnym, w którym jesteśmy odbiorcą
polityki (częściowo tylko ją negocjując), a rozwojem podmiotowym (gdy
Polska jako państwo odgrywa rolę dominującą i dystrybucyjną wobec
swojego własnego terytorium). To niezwykle ważny problem dotykający
kwestii samodzielności skoku cywilizacyjnego. Nie może on się bowiem
dokonać, gdy jego punkt odniesienia znajdować się będzie poza naszą
strategiczną kontrolą.
Państwo, rozumiane jako zespół instytucji politycznych od szczebla
centralnego po segmenty samorządowe, musi panować nad rozwojem na
swoim terytorium, bo jest to częścią definicyjną jego istnienia (państwo
to kontrola narodu politycznego nad określonym terytorium). Nie oznacza to oczywiście, że należy porzucić ubieganie się o środki wspólnotowe na rozwój regionalny, ale wskazuje, że nasz własny wysiłek rozwojowy
nie może polegać wyłącznie na desperackim poszukiwaniu środków na
współfinansowanie programów europejskich, lecz powinien prowadzić do
wielopasmowej polityki rozwojowej, w której równolegle uwzględnia się
cele samoistne państwa jako takiego i cele wynikające z polityki Unii Europejskiej. Ważnym elementem kontroli nad własnym terytorium, który
w wielu polskich samorządach jest w opłakanym stanie, jest planowanie
przestrzenne, które musi stać się priorytetem przyszłej kadencji władz
gminnych, inaczej terytorium ostatecznie wymknie się samorządom spod
kontroli i zostanie „chaotycznie sprywatyzowane” przez firmy deweloperskie i sieci handlowe.
Odnosząc się natomiast do uwarunkowań zewnętrznych na poziomie
makroprocesów, można wskazać na trzy cechy współczesnego środowiska
działania polskiego państwa, szczególnie w wymiarze europejskim, czyniące projekt skoku cywilizacyjnego nieoczywistym i stanowiące istotne
dlań wyzwanie.
Pierwszym z tych uwarunkowań jest kwestia rosnącej konkurencyjności
zarówno w ramach Unii Europejskiej jak i globalnie. Konkurencyjność europejska ma wymiar zarówno międzypaństwowy jak i subcentralny oraz
sektorowy.
Drugim wyzwaniem dla programu cywilizacyjnego skoku jest kwestia
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hierarchizacji w ramach polityki europejskiej.
Trzecim niekorzystnym czynnikiem jest postępująca dezintegracja modelu wspólnotowego poprzez projekty ekskluzywnej integracji (supereuro) lub zawężonej regulacji (rząd gospodarczy), która w sensie decyzyjnym będzie zamknięta, a w wymiarze skutków tych decyzji powszechna
(decydują kraje strefy euro, ale decyzje mają znaczenie dla wszystkich).
Ostatecznym rezultatem może być funkcjonalny podział nie wedle klasycznego wzorca centrum-peryferie, ale na grupę „dystrybutorów” dóbr
(bezpieczeństwo, energia, innowacje) oraz ich odbiorców – klientów idei
i zasobów.
Dotychczasowy sens systemu europejskiego posiadał cechy solidarnościowo-podmiotowe. Oznaczało to takie zintegrowanie polityki gospodarczej, które pozwalało na korzystanie przez słabsze gospodarczo,
społecznie i cywilizacyjnie kraje z dostępu zarówno do środków z budżetu wspólnotowego, jak i do możliwości działania na wspólnym rynku
w ramach generalnie zharmonizowanych reguł konkurencji, jednocześnie
pozostawiając w ich dyspozycji ważne elementy sprzyjające pozyskiwaniu
inwestycji i podtrzymywaniu wysokiego wzrostu gospodarczego, jakim
jest polityka fiskalna, a dla niektórych (znajdujących się poza strefą euro)
także polityka monetarna. Równocześnie brak zintegrowania polityk fundamentalnych (takich jak polityka zagraniczna i wspomniana polityka podatkowa) pozwala tym słabszym państwom budować swój podmiotowy
potencjał w polityce światowej, korzystając z faktu przynależności do Unii
Europejskiej jako instrumentu wzmocnienia swej polityki globalnej.
Obecnie możemy dostrzec symptomy zmiany tego modelu, co jest niekorzystne z punktu widzenia prezentowanej w tym tekście koncepcji nadrzędności dobra wspólnego. Symptomy te to narodziny systemu konkurencyjno-dominacyjnego w Unii Europejskiej, w ramach którego niektóre
państwa – o mniejszej sile politycznej i gospodarczej – pozostają trwale
na uboczu głównego nurtu polityki. W praktyce oznaczałoby to spartykularyzowanie polityk gospodarczych przy zachowaniu wspólnotowych ram
proceduralnych i wymogów formalnych (np. standardów ochrony środowiska), co prowadziłoby do radykalnego wzmożenia się wewnętrznej presji
konkurencyjnej, a w jej efekcie (znanego z praktyki państwowej) trwałego,
strukturalnego rozwarstwienia rozwoju gospodarczego na obszarze całej
Unii, zmierzającego do powstania „funkcjonalnego podziału geograficznego” na tereny stanowiące lokomotywy wzrostu i siły konkurencyjnej na
potrzeby globalnej gospodarki, oraz obszary relatywnej biedy, których
celem jest utrzymanie względnej równowagi gospodarczej i społecznej
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w ramach całości systemu. To utrzymywanie względnej równowagi nie
byłoby jednakże wynikiem ich rozwoju, lecz raczej wynikiem konieczności przestrzegania reguł prawa wspólnotowego, co dodatkowo obniżałoby
możliwości obrania przez nie jakiejś niekonwencjonalnej ścieżki konkurencyjności. Towarzyszące temu zjawisku zintegrowanie polityk suwerennościowych (w tym szczególnie polityki zewnętrznej) dałoby dodatkowy
efekt przesunięcia centrów decyzyjnych do stolic dominujących w wewnętrznym układzie sił w ramach systemu.
Inaczej mówiąc – obecny sens systemu europejskiego podwójnie sprzyja państwom słabszym gospodarczo a silnym politycznie (takim właśnie
jest Polska), bo pozytywnie przeszacowuje nasze atuty formalne (wielkość
terytorialną i ludnościową) i pozwala na odbudowę potencjału geopolitycznego, równocześnie dając możliwość (choć regulowaną) dynamicznego rozwoju opartego na dostępie do wspólnego rynku i pozyskiwaniu
funduszy modernizacyjnych.
Hierarchizacja zmienia natomiast regułę działania areny międzyrządowej odchodzącej stopniowo od modelu spójnościowego i równościowego,
co jest wynikiem przede wszystkim znacznie poszerzonego składu członkowskiego, a po drugie oczywistego wewnątrzunĳnego zróżnicowania
państw – od wschodniego Południa do dalekiej Północy, od bogatych do
– relatywnie – skrajnie wręcz biednych, od wielkich do bardzo drobnych,
od doświadczonych po nowych. Na to zróżnicowanie statusowe przekładające się na zróżnicowanie formalne (ilość głosów w Radzie) nakłada się
zróżnicowanie funkcjonalne wynikające choćby z niepełnego objęcia unią
walutową wszystkich państw członkowskich, które prowadzi do wytworzenia wewnętrznego kręgu „sterfy euro”. Hierarchizacja jest po części związana z drugą ważną dynamiką areny międzyrządowej, jaką jest jej nacjonalizacja, czyli preferencja dla działania w ramach posiadanych zasobów
własnych państw członkowskich przed oddawaniem ich do wspólnego
zarządu w ramach procedur suwerenności dzielonej. Nacjonalizacja jest
efektem ubocznym kryzysu globalnego, który uwidocznił przywódcom
państw członkowskich, że parasol ochronny Unii nie jest wystarczający
dla uniknięcia poważnych zawirowań gospodarczych i uruchomił logikę
„ucieczki na swoje pole” i próby znalezienia partykularnych rozwiązań dla
każdej z gospodarek odrębnie.
Patrząc praktycznie na kształt polityki rozwojowej, która będzie prowadzona w ramach najbliższego nam środowiska politycznego, czyli Unii
Europejskiej, najlepiej odnieść się do najnowszego dokumentu o charakte-
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rze długofalowym, czyli strategii Europa 20208. Dokument ten jest istotny przede wszystkim dlatego, że wskazuje osie, w ramach których odbędzie się w najbliższym czasie stratyfikacja wewnętrzna Unii Europejskiej
(osie rozwojowe) i do których powinniśmy tym samym odnosić nasz skok
cywilizacyjny. Jeśli nie odnajdziemy własnych przewag konkurencyjnych
w tych obszarach, skok okazać się może rozwojem pozornym pogłębiającym naszą zależność peryferyjną, jako odbiorców rezultatów procesów
zewnętrznych.
Strategia Europa 2020 wymienia kilka takich osi. Po pierwsze, „rozwój
inteligentny” rozumiany jako rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Po drugie, „rozwój zrównoważony”, czyli wspieranie gospodarki
efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej. Po trzecie, „rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu”9 oznaczający wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.
Komisja Europejska przedstawia następnie w ramach tej strategii siedem „projektów przewodnich”, które umożliwią postępy w ramach każdego z priorytetów tematycznych: „Unia innowacji” – projekt na rzecz poprawy warunków ramowych i dostępu do finansowania badań i innowacji,
tak by innowacyjne pomysły przeradzały się w nowe produkty i usługi,
które z kolei przyczynią się do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych
miejsc pracy; „Młodzież w drodze” – projekt na rzecz poprawy wyników
systemów kształcenia oraz ułatwiania młodzieży wejścia na rynek pracy;
„Europejska agenda cyfrowa” – projekt na rzecz upowszechnienia szybkiego Internetu i umożliwienia gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom czerpania korzyści z jednolitego rynku cyfrowego; „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” – projekt na rzecz uniezależnienia wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów, przejścia na gospodarkę
niskoemisyjną, większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
modernizacji transportu oraz propagowania efektywności energetycznej;
„Polityka przemysłowa w erze globalizacji” – projekt na rzecz poprawy
otoczenia biznesu, szczególnie w odniesieniu do MŚP, oraz wspierania
rozwoju silnej i zrównoważonej bazy przemysłowej, przygotowanej do
konkurowania na rynkach światowych; „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” – projekt na rzecz modernizacji rynków pracy
8. EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela 2010.
9. Posługuję się tutaj oficjalnym językiem polskiej wersji dokumentu, mimo iż tłumaczenie pojęcia
social inclusion jako „włączenie społeczne” nie wydaje się w tym wypadku najszczęśliwsze z punktu
widzenia kultury języka polskiego i jest dowodem także na estetyczny rozwój zależny.
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i wzmocnienia pozycji obywateli poprzez rozwój kwalifikacji przez całe
życie w celu zwiększenia współczynnika aktywności zawodowej i lepszego
dopasowania popytu do podaży na rynku pracy, między innymi dzięki
mobilności siły roboczej; „Europejski program walki z ubóstwem” – projekt na rzecz zapewnienia spójności społecznej i terytorialnej, tak aby
korzyści płynące ze wzrostu gospodarczego i zatrudnienia były szeroko
dostępne, a osoby ubogie i wykluczone społecznie mogły żyć godnie i aktywnie uczestniczyć w życiu społeczeństwa10.
Warto zwrócić uwagę na owe priorytety, gdyż wyłania się z nich kontekst dla polskiego skoku cywilizacyjnego: przyszła konkurencyjność
wedle tej strategii mierzona będzie poprzez wskaźniki wiedzy, edukacji,
nasycenia nowoczesnymi technologiami, relacji ze środowiskiem naturalnym, przedsiębiorczości oraz spójności społecznej.
Istotne jest zatem, by Polska prowadziła politykę wielopasmowego skoku cywilizacyjnego zarówno w wymiarze instytucjonalnym, jak i uwzględniającym wszystkie powyższe wskaźniki rozwojowe.

III.
Trzecim ważnym elementem rozważań nad rozwojem Polski, które ponawia potrzebę spojrzenia nań w sposób wielopasmowy jest konieczność
uwzględnienia spójności strategicznej, jako warunku koniecznego dokonania skoku cywilizacyjnego łączącego społeczeństwo i państwo.
Właściwa forma działania systemu politycznego to taka, która sprawi,
by aparat państwa był zdolny do realizowania postawionych przed nim
celów, przywództwo polityczne było gotowe do podjęcia poważnych działań w celu realizacji dobra wspólnego, obywatele mieliby przekonanie, że
znajdują w instytucjach publicznych oparcie dla swoich działań, a cała
wspólnota polityczna byłaby przekonana, że kieruje się w stronę podmiotowości, czyli praktycznego urzeczywistnienia swojej tożsamości. To
cztery warunki racji stanu we współczesnych uwarunkowaniach polityki,
o ile traktujemy ją na serio, a nie jako rodzaj gry z pogranicza terapii zbiorowej (rząd jako środek uspokajający) i komedii slapstickowej (kto komu
sprawniej podłoży nogę).
Można te cztery warunki streścić czterema słowami: skuteczność, odpowiedzialność, pomocniczość i samodzielność. Tylko takie państwo,
10. Europa 2020..., s. 5-6.
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którego system polityczny spełnia te kryteria jest w stanie odegrać istotną
rolę w środowisku międzynarodowym, w którym działamy, szczególnie
w kontekście europejskiej integracji. Jest tak dlatego, że środowisko to staje się coraz bardziej wymagające – zaostrza się konkurencja o dostęp do
środków finansowych, źródeł energii, pracy, następuje nowe uporządkowanie mapy stref wpływów i nowy podział na centrum i peryferie. Dobre
państwo umie wspierać indywidualne działania swoich obywateli, a jednocześnie wytycza przed nimi jasne cele wspólne, które jest w stanie następnie sprawnie urzeczywistnić. W ten sposób łączy energię obywateli
i siłę swojego aparatu, a one razem prowadzą wspólnotę polityczną we
wspólnie uzgodnionym i wydyskutowanym kierunku.
Łatwo zauważyć, iż wspomniane cztery warunki zawierają w sobie elementy instytucjonalne i cnoty publiczne, technokrację i kulturę polityczną. Jest tak dlatego, że elementy te w praktyce wzajemnie się przeplatają
i nie należy rozpatrywać ich oddzielnie, to znaczy twierdzić, że naszym
problemem są albo wyłącznie brak właściwego oprzyrządowania prawnego (stąd słabość inwestycyjna w infrastrukturze publicznej, a jednocześnie
niedopilnowanie prywatnych inwestycji na terenach zalewowych itp.) albo
wyłącznie niska jakość polityków (stąd niezdolność do asertywnej obrony
naszych interesów i strach przed tym, czy nasze działania nie „urażą” drugiej strony, obawy przed skutkami decyzji). Jedne i drugie braki składają
się na stan nieokrzepłego państwa, słabo reagującego w stanach nadzwyczajnych.
Przede wszystkim jednak braki w tych czterech warunkach prowadzą
nie tylko do „państwa plastelinowego”, które każdy łatwo ugniata z zewnątrz i od wewnątrz, ale także do poczucia politycznego dryfowania na
falach wydarzeń, które nie znajdują się pod nasza kontrolą.
Tymczasem, wspólnota polityczna oparta na narodzie obywatelskim to
nie tylko – jak to się obecnie mówi – narracja polityczna, ale rzeczywisty
podmiot polityki, realny byt, który powinien posiadać w swych rękach
sprawne i silne państwo, jako swoją organizację polityczną. Państwo to
zaś powinno być narzędziem solidarności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa, powinno wszystkim obywatelom, niezależnie od ich stanu majątkowego, koneksji czy pozycji społecznej gwarantować niezbywalne prawa do
godnego życia oraz równość w dostępie do publicznego dobra. Polska ma
się rozwĳać, potrzeba nam modernizacji i nowoczesności, ale nie takiej,
która oznacza wykorzenienie i podział społeczny na tych, którzy znajdują
się w „cyklu modernizacyjnym” i tych, którzy są z niego wykluczeni. To
przesłanie mówi o konieczności budowy solidarności w ramach nowoczesnego państwa.
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Ważnym uwarunkowaniem tworzenia spójności społecznej jest istnienie w sferze publicznej wartości spoza podziałów, które wprowadza w naturalny sposób demokratyczna polityka oparta na partie, czyli fakcje oraz
wolna ekonomia rynkowa, prowadząca do stratyfikacji majątkowej. Jak
pisał Madison, fakcja to „pewna liczba obywateli – stanowiąca większość
bądź mniejszość ogółu – których łączy i ożywia jakiś wspólny impuls, pasja czy interes”, które on uznawał za sprzeczne z dobrem wspólnym. Prowadzi to jego zdaniem do sytuacji, w której namiętności związane z chęcią zdobycia władzy powodują, że „ludzie stali się bardziej skłonni do dokuczania sobie, dręczenia się nawzajem i ciemiężenia niż do współpracy
dla wspólnego dobra”. Jendakowoż od początku systemów powszechnej
demokracji rozumiano, że nie da się zorganizować jej działania bez partii. Ich zadaniem jest bowiem rywalizacja o władzę, a następnie – po jej
zdobyciu – za przyzwoleniem obywateli, daje im to prawo do kierowania
instytucjami wspólnymi zgodnie z zaprezentowanym programem politycznym. Przywoływany Madison pisał, iż skoro nie można usunąć przyczyn powstania fakcji (partii), to należy dążyć do kontrolowania skutków
ich istnienia. Temu ma służyć „złota reguła”, którą można nazwać zasadą
republikańskiego dobra wspólnego. Nie mogą zatem partie naruszyć zasady powszechnego i równego dostępu obywateli do wspólnych instytucji,
ani też nie mogą wykorzystywać publicznych instytucji dla prywatnych
korzyści (korupcja polityczna). W ramach tej złotej zasady obywatele muszą z kolei mieć gwarancję, że siłą swego głosu mogą pozbawić partię
uczestnictwa we władzy i tym samym zawsze są w stanie odciąć ją od
instytucji państwa.
Częścią społeczną tej reguły jest zaś przekonanie o konieczności odniesienia zasad działania sfery publicznej do porządku, który od jej decyzji
jest w pełni niezależny, a który jednocześnie formułuje czytelne zalecenia
co do jej funkcjonowania. Oznacza to, że dla istnienia ładu publicznego
w demokracji niezbędne jest istotne ograniczenie przestrzeni politycznej
z jej mechanizmem decydowania opartym na woli większości. Wyłączone
powinny z niej być obszary zasad fundamentalnych regulowanych przez
wyższy porządek. Przestrzeń polityczna nie powinna bowiem decydować
o swych własnych granicach, lecz być limitowana przez zewnętrzne źródło
norm i wartości. Jednym z problemów współczesnej polityki jest bowiem
jej niczym nie ograniczana konkwista – zawłaszczania coraz to nowych
obszarów i poddawanie ich regułom dyskursu politycznego. Jednocześnie
prawo tworzone i wykonywane przez instytucje państwa nie powinno
opierać się na dysonansie pomiędzy normami kodeksowymi a normami
moralnymi. Organy władzy publicznej swą pierwszą i najistotniejszą legi-
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tymizację czerpać powinny nie tyle z wypełnienia wymogów proceduralnych i posiadania matematycznej większości w jednostkowym głosowaniu
w odpowiedniej izbie parlamentu, lecz z gwarantowania wypełniania moralnych powinności wobec narodu czy wspólnoty lokalnej. Najważniejszą
z tych powinności jest dbałość o dobro wspólne poprzez mobilizację ludzi
do działania na rzecz własnego rozwoju i współdziałania w tym zakresie
z innymi i tym samym tworzenia dobra nadrzędnego. Nowa większość
nie może mieć zatem prawa do zmiany zasad działania sfery publicznej
na niekorzyść starej w taki sposób, że twórcy ancient ordre’u mogą zostać
w imię tych zasad całkowicie fizycznie wyeliminowani. Na tym polega
choćby zagrożenie regulowania dopuszczalności eutanazji przez, dysponujących większością głosów, zdrowych i młodych obywateli, co już dziś
powoduje, zauważalny statystycznie, exodus chorych starców z Holandii
w obawie, że w kraju tulipanów zostaną zgładzeni przez demokratyczną
większość złożoną z ich dzieci i wnuków.
Spojrzenie na państwo jako praktyczny, instytucjonalny, wymiar dobra
wspólnego oznacza także, iż nie należy sprowadzać relacji międzynarodowych wyłącznie do kategorii interesów narodowych, które są uzgadniane
w ramach przetargu najpierw wewnątrz kraju, a następnie w negocjacjach
między państwami, ale zakładać, iż obok owych interesów istnieje też pojęcie racji stanu, które wynika właśnie z dobra wspólnego, a której treścią
jest zagwarantowanie trwania państwa, jego bezpieczeństwa i rozwoju.
Z naukowego, ale i praktycznego punktu widzenia istotne jest, by te dwie
perspektywy rozróżnić. Koncepcja polityki opartej na interesach narodowych to do pewnego stopnia dopełnienie polityki racji stanu, jeżeli rozumiemy ją jako liberalną formułę reprezentowania celów wspólnoty politycznej – najpierw dyskutujemy interesy wewnętrznie na demokratycznej agorze, potem je prezentujemy na zewnątrz jako wspólne stanowisko
i uzgadniamy je w podobnym, tyle że międzypaństwowym procesie przetargu interesów. Rzeczywistość nie jest jednak taka bezwarunkowa. Naturalną i pożądaną powinna być bowiem skłonność osób odpowiedzialnych
za rząd ku prowadzeniu polityki w oparciu o normę racji stanu jako warunek konieczny polityki, która jest „dorozumiana” a nie debatowana, jako
że u jej podstaw stoi zagwarantowanie fundamentalnej funkcji państwa,
jaką jest jego istnienie. Jakość polityki opartej na racji stanu jest zatem
zależna od jakości przywództwa politycznego, jego zdolności intelektualnych, patriotyzmu, umiejętności analizy sytuacji międzynarodowej, wiedzy oraz pamięci historycznej11.
11. O racji stanu w polskiej myśli politycznej zob.: A. Rzegocki, Racja stanu a polska tradycja myślenia
o polityce, Kraków 2008; o nowoczesnym rozumieniu racji stanu w: K. Szczerski (red.), Podmiotowość
geopolityczna. Studia nad polską polityką zagraniczną, Warszawa 2009.
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IV.
W ten sposób możemy przejść do określenia ogólnego kierunku, w którym powinna podążać nawa polityki państwowej, czyli stwierdzenia, czemu to wszystko ma służyć.
Otóż stawiam tezę, że Polska stoi obecnie przed wielkim wyzwaniem
dokonania skoku cywilizacyjnego, który pozwoli jej stać się nowoczesnym
bytem politycznym, społecznym i gospodarczym, jednocześnie jednak
nie powodując wyzbycia się naszej tożsamości i podmiotowości.
Istnieje w debacie publicznej nieuzasadnione twierdzenie, że modernizacja w przypadku Polski musi oznaczać utratę cech samoistnych, czyli
specyfiki naszego kraju i kultury (w tym szczególnie swoistego dla nas
przenikania się wartości religĳnych i narodowych) oraz, że może ona nastąpić tylko poprzez odniesienie się do uwarunkowań zewnętrznych, czyli
zawsze jest „modernizacją na wzór”. Inaczej mówiąc wtłacza się nam tezę,
że jesteśmy za słabi na podmiotowość, że naszym zadaniem jest w miarę bezkonfliktowe wpisanie się w główny nurt rozwojowy niezależnie od
tego, jaką rolę nam on wyznacza. Wiadomo jednak, że zawsze będzie to
rola odbiorcy polityki, konsumenta idei, docelowego rynku, klienta systemu bezpieczeństwa. Jesteśmy zatem, zgodnie z tą tezą, skazani na rozwój
zależny, finansowany ze źródeł zewnętrznych i poddany zewnętrznym
regułom działania. Takie spojrzenie jest w moim przekonaniu całkowicie
błędne i skrajnie szkodliwe.
Na koniec warto wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy. Otóż skok cywilizacyjny, jeśli nie ma być destrukcyjny, musi uwzględniać ciągłość dziejów
i tradycji. Nie może być unicestwieniem historii, ani jej zakończeniem,
lecz jej częścią12. Skok cywilizacyjny nie może być bowiem dokonany
w opozycji do historii i wynikać z założenia, że to co wcześniejsze jest
bezwartościowe, a liczy się wyłącznie przyszły cel. Zerwanie z ciągłością
doświadczenia danej wspólnoty politycznej skazuje każdego stratega na
błędy wynikające z utraty nagromadzonej wiedzy i pamięci i jest wyrazem pychy, która zwykle spotykała się w dziejach z karą w postaci zawalenia się tak konstruowanych domów na piasku. Dlatego też, gdy mówimy
dziś o skoku cywilizacyjnym Polski, to nie powinno to oznaczać „nowej
Polski”, nowego człowieka i nowego społeczeństwa, ale lepszą Polskę, z całym jej bogactwem dotychczasowych losów.

12. Na ten temat w: A. Badiou, A. Finkielkraut, L’Explication. Conversation avec Aude Lancelin, Fécamp
2010.
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Wstęp
Przed Polską stoją historyczne wyzwania. I kto wie, czy nie są to wyzwania trudniejsze, niż obalenie komunizmu i zbudowanie podstawowych
instytucji państwa liberalno-demokratycznego i gospodarki rynkowej.
W końcu w długiej perspektywie historycznej komunizm był epizodem,
który wraz z wchodzeniem w dorosłe życie kolejnych pokoleń będzie coraz bardziej blaknącym wspomnieniem, ekscytującym być może część
historyków oraz dziadków – kombatantów dysydenckiej odysei, ale już
nie będzie wzbudzał żywych emocji kształtujących życie publiczne. Nie
trzeba być szczególnie wnikliwym prognostą, aby przewidzieć, że tak się
stanie już w nadchodzącej dekadzie.
Czy to oznacza, że przeszłość straci na znaczeniu, zaś nasze zbiorowe
emocje i działania określać będą strategiczne cele, usytuowane w przyszłości? Oczywiście nie, ale prawdopodobnie do głosu dojdą głębsze warstwy pamięci zbiorowej, które nie były do tej pory zbyt widoczne, bowiem
przykrywał je okres koniecznych rozliczeń z dawnym systemem.
Powstaje więc potrzeba przynajmniej hipotetycznej odpowiedzi (bo
inna niż hipotetyczna nie jest zapewne możliwa) na pytanie, co będzie
organizowało pamięć zbiorową w nadchodzących dwóch dekadach. Do
jakich mitów będziemy się odwoływać i jak definiować będziemy tradycję
i wspólnotę narodową. Jakich punktów odniesień będziemy używać do
oceny kierunku naszego rozwoju i trafności obranej drogi? Odpowiedzi
na te pytania pozwolą bowiem oszacować, czy samo społeczeństwo lub
istotne jego segmenty stanowić będą czynnik sprzyjający skokowi cywilizacyjnemu, czy też raczej będą istotnym hamulcem modernizacji kraju.
Jak wiadomo, w warunkach ładu liberalno-demokratycznego owe zakorzenione w pamięci zbiorowej postawy stosunkowo łatwo przekładają się
na sferę polityczną i w sposób znaczący kształtują hierarchię priorytetów
aparatu państwa.
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Rozprawka niniejsza nie będzie klasycznym tekstem akademickim, bo
na tak postawione pytania nie można odpowiedzieć w sposób ściśle naukowy. Dlatego też posłużę się konwencją lżejszą, spekulatywną, która
pozwala włączyć do refleksji intuicję, potoczne obserwacje życia społecznego, a także to, co Mills nazywał „wyobraźnią socjologiczną”. Fakt, iż na
zarysowane wcześniej pytania nie można odpowiedzieć zgodnie z rygorami naukowej metodologii nie likwiduje ich ważności, a od udzielonych odpowiedzi zależy w dużej mierze przeświadczenie, czy Polska i my Polacy
znajdujemy się w takim momencie, który historycy przyszłości określać
będą mianem „punktu zwrotnego”. Warto przy okazji zauważyć, iż historyczny punkt zwrotny rzadko bywa ostrą cezurą czasową, jest to raczej
pewien – dłuższy lub krótszy – okres, w którym uruchamiane są procesy
„długiego trwania”, które nie tylko same w sobie długo biegną, ale powodują też długotrwałe skutki. Jeśli więc odpowiedź miałaby być twierdząca
(a sądzę, że taka być powinna), to nasze dzisiejsze działania przesądzą
o dalszych losach Polski na najbliższe kilka dekad.

Polska w zglobalizowanym świecie
Punkt zwrotny rozpoczął się z grubsza w 1989 roku, kiedy to Polacy cofnęli
nawet pozory legitymizacji systemu komunistycznego, co w konsekwencji
doprowadziło do jego finalnego, choć mało spektakularnego upadku. Brak
spektaklu (najlepiej krwawego – jak chciałby jeden z polskich poetów) nie
stworzył przestrzeni dla narodowej katharsis, która nie mogła być zadekretowana politycznie, przez nakreślenie grubej linii oddzielającej to, co było
od tego, co zaczęło się dziać i co dopiero miało nastąpić. W konsekwencji,
pewna część społeczeństwa, podatna na demagogiczne i spiskowe interpretacje rzeczywistości, prezentowane przez niektórych polityków i publicystów, nie zauważyła fundamentalnej zmiany systemowej i żyła w przekonaniu, iż dzieją się oto jedynie zabiegi kosmetyczne, które mają pomóc
w przetrwaniu dawnego systemu i jego prominentnych funkcjonariuszy.
Dlaczego pewna część społeczeństwa skwapliwie przyjęła tego typu interpretację i to niezależnie od statusu społecznego czy wykształcenia? Bo
nie było ofiary założycielskiej, nie było hekatomby ofiar ani męczenników,
sakralizujących moment Wielkiego Przejścia, nie było rozlewu krwi, który pieczętowałby akt założycielski nowego ładu społecznego. A przecież
w pamięci historycznej longue durée, właśnie mit ofiary, trwania na przekór
klęskom, realnych przegranych, którzy zachowali się w pamięci jako moralni zwycięzcy, był kodem kulturowym kształtującym nasz stosunek do
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przełomowych wydarzeń historycznych. Tymczasem początek przełomu
został wynegocjowany i przypieczętowany kontraktem, na dodatek przestrzeganym dłużej niż istnienie stron kontrakt zawierających. Jak sądzę
nieodosobnione były ambiwalentne uczucia towarzyszące inicjacji punktu
zwrotnego naszej historii; uczucia, które w lapidarnym skrócie można by
ująć w sposób następujący: „Cóż za kupieckie podejście do Historii i jak
niejasna jest granica pomiędzy zwycięzcami a przegranymi, między moralną racją a niegodziwością”. Kontrakt „Okrągłego Stołu” i uruchomione przezeń procesy społeczne i polityczne, które nadały nieodwracalną
dynamikę odgórnej rewolucji instytucjonalnej, tworzącej zręby nowego
ładu społecznego, stały w jaskrawej sprzeczności z kodem kulturowym,
uformowanym przez poetykę przegranych powstań, moralną wyższość
nad zaborcami czy okupantami, czy wreszcie nostalgiczne „krzepienie
serc”, odwołujące się do siedemnastowiecznej, szlacheckiej Rzeczpospolitej, owego samowystarczalnego imperium, podejrzliwego wobec nowinek
z Zachodu i karmionego kompleksem wyższości wobec Wschodu. Ową
ambiwalencję, widoczną w niektórych środowiskach do dzisiaj, odczytuję więc jako odczuwanie dysonansu poznawczego wobec bezkrwawego
upadku komunizmu, spowodowanego odwołaniem się do mitów zakodowanych przez burzliwą historię w naszej kulturze.
Drugą fazą historycznego punktu zwrotnego było wstąpienie Polski do
NATO. W tym przypadku nastąpiło odwrócenie sojuszy, co w polskiej
tradycji nie jest częste. Bywało wszak tak, iż trwaliśmy w sojuszach nawet
wtedy, gdy nie były one zbieżne z naszymi żywotnymi interesami narodowymi (np. wojny napoleońskie), bowiem honor był zawsze w wyższej
cenie niż interesy. Zatem i wstąpienie do NATO w części społeczeństwa
zostało przyjęte z co najmniej mieszanymi uczuciami, choć dzięki temu
manewrowi wyzwoliliśmy się z wielowiekowego, zazwyczaj zgubnego dla
nas, usytuowania pomiędzy Niemcami a Rosją.
Trzecią wreszcie fazą owego punktu zwrotnego było wejście w struktury
Unii Europejskiej. Nie do końca zdajemy sobie sprawę z długotrwałych
konsekwencji tego kroku, ale jeśli coś już teraz wydaje się oczywiste, to
fakt, iż krokiem tym przypieczętowaliśmy naszą przynależność do zachodniego kręgu cywilizacyjnego. W warstwie deklaratywnej należeliśmy
do Zachodu „od zawsze”, a przynajmniej od czasu przyjęcia chrztu według rytu łacińskiego. Ale w sensie socjologicznym przynależność do zachodniego kręgu cywilizacyjnego wcale nie była tak oczywista.
Społeczeństwo polskie, mimo odwoływania się polskiej inteligencji do
etosu szlacheckiego (co opisał Chałasiński w swej słynnej rozprawie o genealogii inteligencji polskiej) jest w gruncie rzeczy społeczeństwem o ro-
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dowodzie chłopskim. Czy coś z tego rodowodu pozostało w mentalności
pewnych segmentów społeczeństwa? Sądzę, że tak. Chodzi tu zwłaszcza o
takie postawy jak poczucie bezpieczeństwa wiązane z lokalnością, wstępna
nieufność wobec obcych, czy rozpowszechnione myślenie w kategoriach
krótkoterminowego interesu osobistego. Ale przecież nie tylko ten rodowód odciska swoje piętno na potocznym myśleniu wielu naszych rodaków.
Innym, potężnym czynnikiem kształtującym postawy jest mitologia romantyczna, która w okresie rozbiorów pozwalała żywić nadzieję, że mimo
braku własnej państwowości Polacy przetrwają jako wspólnota narodowa,
„na przekór klęskom” i złym zrządzeniom losu. Jak dziś wiemy, nie była
to nadzieja płonna. Ten romantyczny poryw napędzał też, o czym warto
wspomnieć, dynamikę Solidarności w latach 80. i wbrew wszelkim racjonalnym kalkulacjom doprowadził do upadku systemu komunistycznego
nie tylko w Polsce, lecz w całym wschodnim regionie Europy. Powstaje
zatem pytanie, czy rozpowszechnienie tego typu mentalności jest czynnikiem sprzyjającym modernizacji i godnemu wpasowaniu Polski w dzisiejszy zglobalizowany świat, czy też jest hamulcem modernizacji?

Romantyzm i pozytywizm a przejście
do cywilizacji zachodniej
Jak już wspomniałem, akces do cywilizacji zachodniej w sensie płytkim
był obecny w naszej tradycji od czasu decyzji naszych odległych przodków
o przyjęciu chrztu w rycie rzymskim. Jednak w sensie głębokim akces ten
mamy okazję zakończyć dopiero teraz, po przystąpieniu do UE. Dopiero teraz bowiem mamy okazję wchodzić w obręb cywilizacji zachodniej
w całości, jako organizm państwowy i jako społeczeństwo. Jak pisała kiedyś Maria Janion, „Europa tak, ale razem z naszymi trumnami” (cytuję
z pamięci). Nawet gdyby ten postulat nie padł, to i tak zostałby zrealizowany, bowiem doświadczenia przeszłości zakodowane w kulturze trwają
w formie gotowych wzorów zachowań, uruchamianych przez określone
konteksty społeczne.
Na przełomie XIX i XX wieku trwał w polskich elitach kulturalnych
spór między romantykami a pozytywistami. Romantycy snuli mrzonki
o odbudowie Polski mocarstwowej, o restauracji państwa w formie przedrozbiorowej. Tymczasem pozytywiści zwracali uwagę na fakt, iż Europa zmieniła się diametralnie i nie da się realizować wielkich projektów
państwowych bez zwracania uwagi na zapóźnienia cywilizacyjne kraju

172

Hipoteza skoku cywilizacyjnego 2020-2030

podbitego przez zaborców. Spór ten przygotował Polaków do odbudowy
własnej państwowości, a strony sporu dobrze wykonały swoją robotę, aby
odbudować Polskę w chwiejnym ładzie europejskim po I wojnie światowej.
Romantycy walczyli o granice terytorium Rzeczpospolitej, a kulminacją
ich działań była wojna polsko-bolszewicka w 1920 roku. Pozytywiści zaś
ustalali zręby prawne ustroju II RP (warto przypomnieć, że ówczesne
polskie prawo pracy było najbardziej postępowe w Europie), budowali
instytucje i infrastrukturę techniczną (by wspomnieć choćby o dwóch
sztandarowych projektach, czyli Gdyni i COP).
Dziś Polska ma bezpieczne granice, jest stabilnym i obliczalnym członkiem UE oraz lojalnym sojusznikiem państw zrzeszonych w NATO. Ale
nadal nasz kraj wykazuje wiele zapóźnień cywilizacyjnych w stosunku do
starych krajów Unii. Dzisiaj przestrzeń działania romantycznego skurczyła się dramatycznie, natomiast szeroko otworzyło się pole dla aktywności pozytywistów, organiczników, którzy bez wielkich haseł budowaliby
infrastrukturę techniczną i społeczną, niezbędną dla rozwoju nowoczesnego państwa i zmodernizowanego społeczeństwa. Powstaje jednak problem, czy ów akces do cywilizacji zachodniej w sensie głębokim będzie
miał twarz Kordiana, czy raczej Wokulskiego? W pierwszym przypadku bylibyśmy postrzegani przez naszych europejskich partnerów jako
XIX- wieczny anachronizm i jako źródło kłopotów raczej niż wspólnych
sukcesów, zaś w drugim przypadku definiowano by nas zapewne jako solidnego i obliczalnego partnera, z którym warto współpracować i robić
wspólne interesy. Akces do Zachodu każe nam przedefiniować pojęcie
sukcesu; chodzi już nie tylko o sukces Polski, ale także – w dzisiejszym,
zglobalizowanym świecie – sukces Unii Europejskiej, bowiem jej sukces
będzie także naszym sukcesem.

Impulsy modernizacyjne
Opowiedzenie się po stronie Zachodu i wejście w struktury Unii Europejskiej ma konsekwencje, które staną się oczywiste dla następnego pokolenia, ale już teraz pewne wyraźne ich symptomy są widoczne. Rozmiar ma znaczenie. Dzisiejszy, zglobalizowany świat liczy się z wielkimi
organizmami państwowymi (USA, Chiny), albo ze spójnymi, dużymi
federacjami państw. Wyścig zbrojeń nuklearnych i konwencjonalnych,
znany z okresu „zimnej wojny”, został zastąpiony „wyścigiem zbrojeń”
technologicznych i gospodarczych. Kto w tym wyścigu wygra – będzie
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globalnym hegemonem, kto zaś przegra – zostanie zepchnięty na peryferie światowego układu i długo się stamtąd nie wydobędzie. Zdają sobie
z tego sprawę liderzy europejscy i wiedzą, że w wyścigu tym wygrać może
cała Unia, ale też cała może przegrać. Wystarczy kilka wewnątrzunĳnych
kryzysów w najbliższych dwóch dekadach, podobnych do obecnego, spowodowanego przez Grecję, abyśmy – jako Europa – przestali się w tym
wyścigu liczyć.
Dla Polski wejście w struktury Unii Europejskiej jest najpotężniejszym
impulsem modernizacyjnym. I to z dwóch powodów: po pierwsze, dlatego, że nasze modernizacyjne wysiłki mają wsparcie finansowe UE. Po
drugie zaś dlatego, że najbardziej rozwinięte kraje Unii są dla nas stałym
wyzwaniem i punktem odniesienia dla oceny własnego miejsca w tym wyścigu.
Drugim, tym razem wewnątrzkrajowym, impulsem modernizacyjnym
jest boom edukacyjny. Wprawdzie poziom wykształcenia jest pomiędzy
poszczególnymi szkołami (zwłaszcza na poziomie wyższym) bardzo
zróżnicowany, ale generalnie poziom kapitału ludzkiego w ciągu ostatnich
dwóch dekad podniósł się radykalnie. Nie oznacza to jeszcze gospodarki opartej na wiedzy (jak choćby w Finlandii), o czym świadczyć może
niskie miejsce w światowych rankingach polskich uczelni, a także słabe
zainteresowanie naszego biznesu w rozwoju rodzimych badań, ale niewątpliwie polskie społeczeństwo – pod względem wykształcenia – wkroczyło na ścieżkę szybkiej modernizacji. Warto przypomnieć, że boom
edukacyjny był wywołany nie tyle świadomą polityką państwa, ile raczej
uwolnieniem ludzkiej energii z pęt biurokratycznych i zaangażowaniem
prywatnych środków w rozwój tego sektora.
Trzecim, najbardziej naturalnym czynnikiem modernizacyjnym są
mechanizmy rynkowe, a zwłaszcza wolna i uczciwa konkurencja, która
zmusza do innowacyjności i rozwoju. Czynnik ten działa we wszystkich
sektorach aktywności zbiorowej, gdzie dominuje własność prywatna.
Czwartym czynnikiem jest Euro 2012. I nie chodzi tu jedynie o przyspieszenie modernizacji infrastruktury technicznej (choć jest to niezwykle ważne). Chodzi jednak także o efekt społeczny: o poczucie przynależności do tej części świata, która jest raczej w rdzeniu procesów i wydarzeń
międzynarodowych o globalnym zasięgu, a nie na zapomnianych peryferiach.
Piątym impulsem modernizacyjnym mógłby być wysiłek elit politycznych i kulturalnych nakierowany na wzrost zaufania społecznego, które
jest u nas na katastrofalnie niskim poziomie. Tymczasem jak wykazuje
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wielu teoretyków, choćby Fukuyama, a u nas Sztompka, modernizacja
społeczeństwa jest praktycznie niemożliwa w warunkach głębokich, dychotomicznych podziałów społecznych, charakteryzujących się silnym natężeniem nieufności do tych, którzy znajdują się po przeciwnej stronie.
Szóstym wreszcie czynnikiem jest pro-modernizacyjny układ sił politycznych w kraju, dla którego priorytetem będzie miejsce Polski w Europie i świecie (bo dziś od tego zależy pomyślność naszych obywateli),
a nie cofanie Polski do zwietrzałych koncepcji politycznych, w dzisiejszym
świecie nie tylko przeciwskutecznych, ale wręcz sprzecznych z naszą racją
stanu (określanie suwerenności w kategoriach XVII-wiecznego Traktatu
Westfalskiego, czy definiowanie patriotyzmu w kategoriach wrogich lub
choćby nieufnych wobec innych nacji, a zwłaszcza sąsiadów).

Impulsy konserwatywne
Przyspieszenie modernizacji kraju w najbliższych dekadach napotykać będzie te same bariery, z którymi mamy do czynienia już dzisiaj. Można je
z grubsza podzielić na dwie kategorie: (1) instytucjonalne oraz (2) strukturalne, a ich zidentyfikowanie nie będzie zbyt odkrywcze, bowiem media
pełne są utyskiwań na ten temat.
Zacznĳmy więc od wymienienia barier instytucjonalnych. Na czoło
niewątpliwie wysuwa się niedokończona prywatyzacja gospodarki. Gospodarcze molochy zarządzane przez państwo (przede wszystkim tzw.
spółki skarbu państwa) są bardziej wrażliwe na polityczne powiewy niż
na konkurencję rynkową.
W całej sferze instytucjonalnej dominuje przewlekłość procedur, unikanie ryzyka, które niesie za sobą jakiś stopień prawdopodobieństwa porażki oraz brak osobistej odpowiedzialności urzędników za błędne decyzje.
Jeśli jeszcze do tego dodamy przysłowiową już niewydolność wymiaru
sprawiedliwości oraz widoczny brak symetryczności wobec prawa urzędników i np. przedsiębiorców, to mamy tu do czynienia z potężną kotwicą
trzymającą na uwięzi marzenia o skoku cywilizacyjnym.
Pod względem innowacyjności naszej gospodarki nastąpiła widoczna
poprawa, wymuszona przez konkurencję, ale nadal obserwujemy w tej
dziedzinie ogromne zapóźnienia w stosunku do Europy i świata. Nie
można jednak rozsądnie oczekiwać skoku technologicznego i przejścia do
gospodarki opartej na wiedzy, jeśli w nauce dominują archaiczne struktury, a nakłady na badania są zawstydzająco niskie jak na średniej wielko-
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ści kraj, mający aspiracje odgrywania znaczącej roli w Unii Europejskiej.
Tymczasem nasi uczeni (zarówno ci początkujący, jak i osoby z uznanym
dorobkiem) za granicą osiągają sukcesy, których w kraju osiągnąć nie mogli. Jeśli mimo niesprzyjających warunków instytucjonalnych i skąpych
środków finansowych pojawiają się w naszym środowisku akademickim
innowacje, które wywołują zainteresowanie świata, to dlatego, że w nauce
pozostali przede wszystkim pasjonaci i hobbyści, którzy na przekór uwarunkowaniom próbują robić coś sensownego. Nie trzeba chyba dodawać,
że nie wszyscy aktualni i potencjalni ludzie nauki należą do tej osobliwej
kategorii. Dopóki decydenci polityczni nie potraktują poważnie postulatu przejścia do gospodarki opartej na wiedzy, dopóty nasze zdolności
innowacyjne będą znacznie niższe, niż potencjał intelektualny Polaków,
a polska gospodarka skazana będzie na imitację drogi rozwoju gospodarek bardziej zaawansowanych technologicznie i sprawniej zarządzanych.
Przejdźmy teraz do barier o charakterze strukturalnym. Pierwszą z nich
jest istnienie potężnych, dobrze zorganizowanych grup interesu w gospodarce, którym ulegają politycy, opóźniając reformy modernizacyjne ze
względu na kalkulowany koszt polityczny. Stan taki istnieć będzie dopóki,
dopóty nie zostanie dokończony projekt prywatyzacji gospodarki.
Drugą barierą jest rozpowszechniony w społeczeństwie mit, że jeśli jakieś pożądane dobro lub usługa finansowana jest z budżetu państwa to
jest ona bezpłatna. Zresztą znaczna część wpływowych polityków podtrzymuje ten mit głosząc konieczność zachowania bezpłatnych świadczeń.
Zatem jakakolwiek próba uracjonalnienia wydatków w tej sferze napotyka
potężny opór społeczny, co oznacza, że regulatorem dostępu nie jest pieniądz, ale czas (kolejkowy) i tzw. „dojścia”.
Trzecią wreszcie barierą jest utrwalony w znacznej części społeczeństwa romantyczny etos walki z zagrożeniami, personifikowanymi w postaci uogólnionego wroga. Kiedy takiego wroga realnie nie ma, to – aby
utrzymać sens etosu walki – trzeba go wynaleźć, choćby poprzez stygmatyzowanie konkurentów politycznych jako „wrogów”, „zdrajców” jedynie słusznej sprawy itd. Taka narracja i interpretacja świata społecznego
organizuje emocje zbiorowe i towarzyszącą im energię społeczną, która
jest źle ukierunkowana i w efekcie – marnowana, choć ze zdecydowanie
lepszym skutkiem mogłaby być spożytkowana. To nie jest jedynie specyfika polska. Doświadczenia wielu wygranych rewolucji na świecie mówią
nam, że takie pęknięcie zwycięskiej kontrelity, które obserwowaliśmy po
1989 roku, jest czymś pospolitym. Myślenie o możliwościach skoku cywilizacyjnego, jeśli miałoby jednoczyć klasę polityczną – niezależnie od
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barw partyjnych – musiałoby brać pod uwagę zaniechanie instrumentalizowania tych naturalnych skąd inąd postaw dla mobilizowania poparcia
dla własnego ugrupowania politycznego i przeorientowania zbiorowych
emocji i energii własnych stronników na pewien podstawowy zestaw celów
strategicznych rozwoju Polski, który powinien być wspólny dla wszystkich
partii. Dążenie do skoku cywilizacyjnego całego kraju z pewnością w takim podstawowym zestawie powinno się znaleźć.

Warszawa, 20 maja 2010

Część III
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Rozwój i struktura regionu
w perspektywie długiego trwania
– przypadek Małopolski
Uchwycenie złożonych, a czasem sprzecznych procesów rozwoju regionalnego wymaga długiej perspektywy czasowej, gdyż region jest strukturą
długiego trwania w wymiarze materialnym i duchowym. Długie trwanie
znajduje wyraz w strukturach gospodarczych i instytucjonalnych, sieciach
osadniczych i infrastrukturalnych, oraz w ludzkich umysłach i zachowaniach. Rzeczywistość studiów regionalnych jest odmienna, większość
prac skupia się na analizie stanu obecnego oraz krótkookresowych trendów rozwojowych regionów.
Istnieje równocześnie rozpowszechnione przekonanie, że mamy obecnie do czynienia z głęboką rekonfiguracją przestrzeni globalnej, jaka
ukształtowana została w minionym stuleciu. Najnowszy kryzys finansowy
i gospodarczy jawi się nierzadko jako wyraz szerszego kryzysu dotychczasowego porządku globalnego, a być może nawet kryzysu cywilizacji
zachodniej (atlantyckiej), ze schyłkiem „PAX Americana” i ideologii neoliberalnej (Galar, 2009; Kukliński, Pawłowski, Woźniak, 2009; Kukliński,
2010). Doświadczenie przeszłości uczy, że kryzysy to okres krystalizacji
zrębów nowego porządku. Kształtuje się wielocywilizacyjny układ gospodarczy, polityczny i kulturowy. Dochodzą do tego między innymi wyzwania energetyczno-klimatyczne i demograficzne. Rodzi się pytanie, jak
zmieni to pozycję i ścieżki rozwojowe poszczególnych regionów, w tym
regionów polskich.
Punktem wyjścia prowadzonych przez autorów rozważań jest przekonanie, że odpowiedź na pytanie o przyszłość – Małopolska quo vadis?,
wymaga zrozumienia mechanizmów ewolucji regionu jako struktury długiego trwania. Autorzy przyjmują podejście relacyjne. Oznacza to próbę
uchwycenia najważniejszych związków między zjawiskami i procesami
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składającymi się na rozwój regionu, zamiast konwencjonalnej analizy poszczególnych sektorów gospodarki i aktywności społecznej. Spojrzenie
od strony relacji i procesów pozwala inaczej spojrzeć na relacje między
tym co ogólne a tym co unikalne. W perspektywie podmiotowej regiony
należy widzieć jako kształtowane przez relacje między różnymi interesariuszami, zarówno w skali wewnątrzregionalnej, jak i ponadregionalnej.
Istotne znaczenie mają relacje władzy – nie tylko politycznej, ale przede
wszystkim ekonomicznej, oraz wzajemne interakcje między aktywnością
podmiotów gospodarczych (firm) a regionalnymi trajektoriami rozwojowymi.
Celem opracowania jest lepsze zrozumienie czynników i mechanizmów
wpływających na przyszły rozwój Małopolski. Opracowanie zainspirowane zostało przez Program Przyszłość Regionów – Regio Futures Programme zainicjowany i propagowany przez prof. Antoniego Kuklińskiego
(2007). Relacyjne, dynamiczne i podmiotowe podejście do regionu ma
łączyć metodologię myślenia diagnostycznego i wizjonerskiego oraz perspektywę Regio – historii, Regio – diagnozy i Regio – futurologii proponowane przez prof. Kuklińskiego.
Ważną rolę w przeprowadzonej analizie odgrywa koncepcja zależności
od ścieżki (path dependence) oraz pojęcie punktów zwrotnych. Na początek przedstawiono krótko najważniejsze struktury i procesy społeczno-gospodarcze regionu Małopolski według okresów, w których się one kształtowały i podlegały istotnym zmianom. Zasadniczy nacisk położono na
mechanizmy i wpływ transformacji po 1989 roku na długotrwałe procesy
rozwoju. Powstaje pytanie, w jakich dziedzinach i w jakim stopniu transformacja ta okazała się punktem zwrotnym w trajektorii rozwojowej Małopolski. Następnie zidentyfikowano cztery filary, na których opiera się
obecna i przyszła ścieżka rozwojowa Małopolski: dywersyfikacja strukturalna, spójność wewnętrzna, powiązania zewnętrzne oraz wizerunek regionu. Przeanalizowano relacje między nimi z punktu widzenia ich wpływu
na rozwój regionu. Szczególną uwagę poświęcono samowzmacniającym
się oraz reakcyjnym mechanizmom rozwoju regionu. Rozpoznanie owych
mechanizmów, podtrzymujących ukształtowany w przeszłości kierunek
rozwoju (zależność od ścieżki) ma istotne znaczenie praktyczne, pozwala
bowiem zidentyfikować pole manewru władz publicznych w zakresie polityki lokalnej i regionalnej. Na tym tle rozważane są główne determinanty
trajektorii regionalnej Małopolski w perspektywie 2030 roku1.
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1. Szersze rozważania i analizę popartą wskaźnikami statystycznymi pokazującą pozycję Małopolski
na tle innych regionów Polski znaleźć można w pełnej wersji opracowania B. Domańskiego, R. Guzika, K. Gwosdza i G. Micka, The transformation of Małopolska: experiences and prospects for the twenty- first century, in: P. Jakubowska, A. Kukliński, P. Żuber (eds), The future of regions in the perspective
of global change, Ministry of Regional Development, Warsaw 2009, p. 95-133.
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W opracowaniu terminy „Małopolska” i „województwo małopolskie”
traktowane są zamiennie.

Struktury i ścieżka rozwojowa regionu w ujęciu
historycznym
Spoglądając na rozwój Małopolski w perspektywie długoterminowej,
wskazać można kilka okresów, gdy kształtowały się podstawowe cechy
współczesnej przestrzeni regionu oraz jego trajektorii rozwojowej.
Pewne istotne struktury, a w szczególności sieć osadnicza wraz z dominującą rolą miasta Krakowa, ukształtowały się jeszcze w wiekach średnich. Zasięg oddziaływania Krakowa wykraczał wówczas daleko poza dzisiejsze granice województwa, nie tylko jako stolicy państwa, ale również
jako centrum znacznie większego regionu małopolskiego. W tym okresie
tkwią również korzenie dziedzictwa kulturowego regionu.
Trudne do przecenienia są konsekwencje wielkiej przemiany polskiej
przestrzeni lat 1815-1914. Znalezienie się na peryferiach Austro-Węgier
i Rosji przy niskiej urbanizacji i industrializacji, archaicznej strukturze agrarnej, rosnącym rozdrobnieniu gospodarstw i przeludnieniu wsi
przyczyniło się do zapóźnienia w rozwoju gospodarki kapitalistycznej.
Równocześnie powstały istotne różnice między częścią galicyjską, stanowiącą zdecydowaną większość dzisiejszego województwa małopolskiego,
a wchodzącą w skład Kongresówki częścią północną. Różnice te, dotyczące rozwiniętej w Galicji samorządności i początków elementarnej edukacji, widoczne są do dziś w aspiracjach i osiągnięciach edukacyjnych,
poziomie przedsiębiorczości, aktywności obywatelskiej i społecznej.
Ubóstwo („nędza galicyjska”) stało się bodźcem masowej emigracji, która owocuje dzisiaj kontaktami społecznymi i transferem wzorców gospodarczych i kulturowych z zagranicy. W okresie tym wykrystalizowała się
ścieżka rozwoju Krakowa jako symbolu polskiej tożsamości narodowej,
szukać można tu również początków popularności turystyki – narodowej
do Krakowa i wypoczynkowej w obszary górskie.
W daleko mniejszym stopniu odcisnął swój ślad na Małopolsce krótki
okres międzywojenny (1918-1939). Dużo większy i niejednoznaczny jest
wpływ okresu socjalizmu (1945-1989). Nowe granice Polski umożliwiły
znaczny awans Krakowa jako ośrodka centralnego Polski południowej
i południowo-wschodniej. Wiązało się to z przejęciem przez Kraków
części zaplecza włączonego do Ukrainy Lwowa (dzisiejsze województwo
podkarpackie), rozciągnięcie władztwa Polski nad całym obszarem Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, który wskutek niedorozwoju usług
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ciążył w zakresie wielu funkcji wyższego rzędu do stolicy Małopolski oraz
wzrostu powiązań z dawnym województwem kieleckim, gdzie nie było
konkurencyjnego dla Krakowa ośrodka. Piętno forsownej industrializacji,
pomimo wybudowania Nowej Huty, kombinatu obuwniczego w Nowym
Targu i kilku innych sztandarowych inwestycji oraz generalnej rozbudowy
starszych zakładów, było mniejsze niż w wielu innych regionach kraju.
Ważne jest to, że industrializacja nie doprowadziła ani do wykształcenia
specjalizacji w przeżywających dziś regres branżach schyłkowych, ani do
powstania wielu ośrodków monofunkcyjnych czy monofabrycznych. Istotne długotrwałe konsekwencje miały rozwĳające się na niespotykaną skalę dojazdy do pracy ludności rolniczej, tzw. chłoporobotników. Ludność
ta ponosiła koszty niedostatecznej urbanizacji, pozbawiona dostępu do
publicznej infrastruktury społecznej. Pośrednim pozytywnym skutkiem
w długim czasie okazały się natomiast wzmożona aktywność i aspiracje
oraz transfer kapitału. Równocześnie coraz większe rozmiary przybierał
w wielu częściach regionu ruch turystyczny, obsługiwany także przez
działalność prywatną. Pogłębieniu uległa peryferyjność rolniczych części
regionu nieobjętych ani industrializacją, ani rozwojem ruchu turystycznego – przede wszystkim części północnej i wschodniej.

Co zmieniła transformacja po 1989 roku?
Ostatnie dwie dekady były z jednej strony okresem przejścia od socjalizmu państwowego do gospodarki rynkowej i demokracji, a z drugiej elementem globalnej transformacji przełomu XX i XXI stulecia.
Pierwszą zasadniczą cechą transformacji Małopolski, odróżniającą ją
od transformacji szeregu innych regionów kraju jest to, że nie niosła ona
ze sobą regresu lub wręcz upadku działalności gospodarczych, na których opierał się dotychczasowy rozwój regionu. Innymi słowy Małopolska
uniknęła problemów i trudności związanych z zapaścią całych podstawowych sektorów, tak jak to miało miejsce w okręgach przemysłowych
górnośląskim i łódzkim, licznych ośrodkach monofabrycznych, zwłaszcza
tych związanych z produkcją zbrojeniową, czy w regionach północnych
zdominowanych w przeszłości przez gospodarkę PGR-owską. Co więcej,
giganci socjalistycznego przemysłu w większości przeszli udaną restrukturyzację (np. huta w Krakowie, zakłady chemiczne w Tarnowie i Oświęcimiu) lub po upadłości stali się podłożem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości (np. produkcja butów na Podhalu).
Drugim podstawowym atrybutem transformacji po 1989 roku w regionie małopolskim jest uwolnienie różnorodnych form aktywności, uśpio-
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nych lub ograniczonych w okresie socjalizmu, a bazujących na cechach
ukształtowanych we wcześniejszych okresach. Podstaw tej aktywności doszukiwać się można zarówno w tradycji ciężkiej pracy rolników w obszarach górskich, poczuciu tożsamości, zakorzenionej religĳności, aktywności obywatelskiej i samorządowej, a zarazem w intensywnych kontaktach
zewnętrznych z metropolią Krakowa i zagranicą. W gęsto zaludnionych
obszarach wiejskich z dużymi wsiami sprzyjało to tworzeniu lokalnego
rynku, tworzeniu lokalnych instytucji (m.in. szkół), powstaniu gęstej sieci
dróg, a tym samym wielofunkcyjnemu rozwojowi zmieniającemu krok po
kroku tradycyjną rolniczą wieś galicyjską. Sprzyjały temu stosunkowo korzystna struktura demograficzna i wykształcenie mieszkańców. Już wcześniej rozwĳały się działalności, które zaczęły odgrywać dużą rolę w dynamizowaniu i dywersyfikacji gospodarki regionu w okresie transformacji:
obsługa ruchu turystycznego, edukacja, nauka i kultura, lokalna przedsiębiorczość produkcyjna w zakresie wyrobów z metalu lub drewna.
Ogólnie rzecz biorąc, ścieżka rozwojowa Małopolski nosi liczne znamiona ewolucyjnej struktury długiego trwania. Długie trwanie pewnych cech
i struktur było kluczowe dla transformacji lat 1990-2010 i ukształtowania
się dzisiejszej ścieżki rozwojowej regionu, znacznie bardziej niż to miało
miejsce na przykład na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Duża rola
kontynuacji i wpływ cech ukształtowanych w okresach wcześniejszych nie
oznaczają jednak kontynuacji zacofania społeczno-gospodarczego, jakie
cechowało Małopolskę w okresie przed I wojną światową. W kategoriach
koncepcji zależności od ścieżki transformacja postsocjalistyczna interpretowana może być jako punkt zwrotny będący efektem połączenia (critical
conjuncture) kilku różnych procesów gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych, które łącznie ukształtowały nową współczesną ścieżkę rozwojową regionu.

Cztery filary rozwoju Małopolski
Można zidentyfikować ukształtowane w wyniku ewolucji historycznej
cztery filary regionalnej trajektorii rozwojowej współczesnej Małopolski:
1. dywersyfikacja strukturalna,
2. powiązania zewnętrzne,
3. spójność wewnętrzna,
4. wizerunek regionu.
Stanowią one równocześnie podstawowe determinanty przyszłego rozwoju regionu.
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Dywersyfikacja gospodarki regionalnej wyraża się w różnorodności działalności gospodarczych w regionie, obejmujących między innymi usługi
dla firm, wyspecjalizowane usługi konsumpcyjne wysokiego rzędu, działalności związane z obsługą ruchu turystycznego i wiele branż przemysłu.
Co więcej, obejmują one zarówno duże, jak i średnie i małe przedsiębiorstwa, których rozwój jest wyrazem przedsiębiorczości lokalnej oraz napływu inwestorów zewnętrznych. Stąd rozwój Małopolski opiera się zarówno
na czynnikach endogenicznych, jak i egzogenicznych. Wszystko to czyni
gospodarkę regionalną mniej podatną na kryzys pojedynczych sektorów
i ma związek ze społecznymi cechami regionu.
Dywersyfikacja gospodarki przyczynia się także do różnorakich powiązań zewnętrznych. Na te ostatnie wpływ mają szerokie krajowe i międzynarodowe kontakty instytucji kultury i nauki. Powiązania zewnętrzne są
ponadto nieustannie odnawiane dzięki więziom rodzinnym i społecznym
mającym swoje korzenie w masowej emigracji do Ameryki Północnej
i Europy Zachodniej. Ciągle rosnący ruch turystyczny stanowi również
element silnych powiązań z zagranicą, a napływ studentów i imigrantów
z innych regionów kraju wzmacnia rynek pracy i potencjał innowacyjny
Małopolski.
Ważną cechę Małopolski stanowi duża spójność regionu. Żaden inny
z polskich regionów, może z wyjątkiem Wielkopolski, nie może być uznany za podobnie spójną całość we wszystkich wymiarach. Pomimo gospodarczego i częściowo społecznego zróżnicowania wykształciła się wyraźna
tożsamość regionalna podtrzymywana dzięki zasiedziałości ludności, tradycjom aktywności społecznej i niskiemu poziomowi patologii. Tendencje
odśrodkowe nie występują w Małopolsce, a Kraków jest niekwestionowaną stolicą, z której rozchodzą się impulsy rozwojowe i innowacje.
Niezwykle istotny jest pozytywny wizerunek regionu. Opiera się on na
roli Krakowa jako symbolu polskiej tożsamości narodowej, specyficznej
kulturze góralskiej oraz walorach krajobrazu naturalnego i kulturowego. Wizerunek regionu umacniany bywa dzięki pierwiastkom religĳnym
związanym w ostatnich dekadach m.in. z papieżem Janem Pawłem II
i na nowo odkrytym dziedzictwem kulturowym, zwłaszcza żydowskim.
Atrakcyjność mieszkaniowa i turystyczna Małopolski, mająca swoje źródło w wizerunku regionu, sprzyja napływowi imigrantów, turystów i inwestorów stymulujących miejscowy popyt i w konsekwencji przedsiębiorczość lokalną.
Wszystkie cztery filary rozwoju regionu wpływają na siebie wzajemnie.
Każdy z nich jest rezultatem głębokich przemian okresu transformacji
po 1989 roku, czasów socjalistycznych i przedsocjalistycznych. Można
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twierdzić, że transformacja postsocjalistyczna doprowadziła do połączenia się wielu procesów, co zaowocowało współczesną ścieżką rozwoju regionu, który historycznie był biednym obszarem rolniczym. Dlatego wynik postsocjalistycznej transformacji w przypadku Małopolski oznaczał
powstanie nowej jakości, która jednak ma swe źródło w pewnej ciągłości
ukształtowanych wcześniejszych struktur, mechanizmów i procesów.

Dywersyfikacja struktury gospodarczej
Strukturalne zróżnicowanie małopolskiej gospodarki stanowi względnie
nowe zjawisko. Wyłoniło się ono w procesie transformacji i wiązać należy
je z pozytywnym wizerunkiem regionu i powiązaniami zewnętrznymi opisanymi w kolejnych częściach. Zróżnicowanie gospodarcze znajduje swój
oddźwięk w zdywersyfikowanym rynku wewnętrznym, lokalnej przedsiębiorczości i napływie inwestorów zewnętrznych, co wynika z dużego potencjału regionu w zakresie kapitału ludzkiego, przyciągania studentów,
turystów i imigrantów (rysunek 1).
Korzeni wielu wyżej wymienionych procesów należy szukać w XIX wieku. Małopolska była wtedy peryferyjnym regionem imperium Habsburgów, słabo uprzemysłowionym i biednym. Gospodarka regionu opierała
się na rozdrobnionym rolnictwie, stanowiącym główne źródło utrzymania zdecydowanej większości ludności. Spowodowało to z czasem masową emigrację, zwłaszcza do Stanów Zjednoczonych. Z drugiej strony
Małopolska jako jedyny z obecnych polskich regionów, obok województwa
podkarpackiego, mogła cieszyć się względną autonomią polityczną. Obejmowała ona istnienie samorządu terytorialnego i inne instytucje, a także
pozwoliła ukształtować się związanej z regionem warstwie urzędniczej.
Innym znaczącym zjawiskiem, którego pozytywne skutki zaczęto odczuwać wiele dekad później, był rozwój instytucji edukacyjnych. Ogólnie
jednak, Małopolska wkroczyła w XX wiek jako region biedny i głównie
rolniczy. Poziom urbanizacji był wtedy bardzo niski, a Kraków stanowił
główne centrum usługowe, częściowo również przemysłowe, regionu.
Przełom XIX i XX stulecia przyniósł nowe zjawisko w postaci rozwoju
ruchu turystycznego, zwłaszcza w obszarach górskich oraz w okolicach
Ojcowa i w Krakowie. Popularność Zakopanego i Podhala w kręgach artystycznych dała początek rozwojowi mitu o kulturze góralskiej jako archetypie polskiego folkloru.
Pomimo długich tradycji emigracji Małopolska wykazuje obecnie –
w przeciwieństwie do innych polskich regionów – sprzyjającą strukturę
demograficzną ze względnie dużym udziałem ludzi młodych i wyrówna-
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ną proporcją płci. Stanowi to niewątpliwie jedną z silnych stron regionu
na tle starzejącej się Europy. Rozwój ludnościowy Małopolski jest podtrzymywany dzięki przyrostowi naturalnemu i wzmacniany na skutek
dodatniego salda migracji. Co więcej, Małopolska odnotowuje dodatnie
saldo migracji zagranicznych. Region przyciąga największą liczbę turystów zagranicznych w skali Polski.
Powyższe mechanizmy stymulują rozwój dynamicznego i zdywersyfikowanego rynku regionalnego. Nie można zapomnieć o tym, że region
stanowi część południowej Polski, która jest obszarem największej koncentracji ludności i działalności gospodarczych w kraju. Przechodzące
restrukturyzację sąsiednie województwo śląskie generuje popyt na różne
usługi oferowane w Krakowie i Małopolsce.
Migracje i liczne kontakty międzynarodowe dały początek procesom
uczenia się, sprzyjając rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości w niektórych
częściach regionu. Pojawienie się wielu lokalnych firm należy wiązać z napływem kapitału z zagranicy dzięki rodzinnym powiązaniom, tradycjami
ciężkiej pracy (zwłaszcza w obszarach górskich) oraz z tym, że ludność
Małopolski zdobyła po II wojnie światowej doświadczenie pracy w przemyśle. Wszystkie te czynniki wpłynęły w większym lub mniejszym stopniu na kulturę przedsiębiorczości i uruchomiły lokalną aktywność społeczną, „zamrożoną” w okresie gospodarki planowej. Jednym z efektów
rozwoju przedsiębiorczości w gęsto zaludnionych obszarach zachodniej
i południowej części regionu jest postępująca wielofunkcyjność tych terenów. Z drugiej strony, na północy i wschodzie Małopolski nadal funkcjonują obszary tradycyjnego rolnictwa, w których lokalna przedsiębiorczość
jest niewielka. Pozytywne jest to, że właśnie w tych obszarach obserwujemy największą aktywność w pozyskiwaniu funduszy unĳnych, tak przez
samorządy na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, jak i rolników w formie dopłat bezpośrednich (Dej, Micek, Działek, 2010).
Poziom edukacji staje się bardzo ważnym elementem rozwoju w tym
kontekście. Wysoka jakość małopolskiej edukacji na poziomie podstawowym znajduje swoje odbicie w drugim w Polsce wyniku testów kompetencyjnych na zakończenie szkoły podstawowej oraz gimnazjum, dużej liczbie studentów oraz wysokim udziale ludności z wyższym wykształceniem.
Powyższe osiągnięcia są wynikiem ustabilizowanego już w XIX stuleciu
systemu kształcenia oraz aspiracji edukacyjnych, skutkując obecnie rozwiniętym kapitałem ludzkim w regionie. Obecność tego kapitału sprzyja
przedsiębiorczości lokalnej i ułatwia przyciąganie inwestorów. Atrakcyj-
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Rysunek 1. Mechanizmy dywersyfikacji strukturalnej gospodarki Małopolski

Źródło: Opracowanie własne.

ność regionu dla dużych firm zagranicznych i krajowych ma swoje źródło
w cechach regionalnego rynku, dostępności siły roboczej, lokalnych instytucjach (tworzących sprzyjający klimat inwestycyjny), istniejących powiązaniach zewnętrznych oraz dobrej dostępności komunikacyjnej.
W przeciwieństwie do innych regionów kraju, Małopolska nie doświadczyła upadku żadnego z ważniejszych sektorów regionalnej gospodarki.
Największe zakłady przemysłowe, takie jak ArcelorMittal Poland (d. Huta
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im. T. Sendzimira, wcześniej im. Lenina), Synthos (dawniej Zakłady Chemiczne Oświęcim) czy Zakłady Azotowe w Tarnowie zostały udanie zrestrukturyzowane. Kapitał zagraniczny ma również swój udział w budowaniu gospodarczego zróżnicowania regionu. Przy dużych nakładach inwestorów (ponad dwanaście miliardów dolarów do 2008 roku) nie wykazuje
on ani wyraźnej specjalizacji branżowej, ani według kraju pochodzenia.
Dywersyfikacja znajduje także swój wyraz w różnorodności największych
małopolskich przedsiębiorstw z kapitałem polskim. W regionie działają
znaczący europejscy producenci: kabli (Tele-Fonika Myślenice), produktów żywnościowych typu instant i soków (Maspex Wadowice), okien dachowych (Fakro Nowy Sącz), oprogramowania (Comarch), lodów (Koral)
oraz największa prywatna stacja radiowa w kraju (RMF).
Przedsiębiorstwa małopolskie tworzą mozaikową strukturę gospodarczą, gdzie funkcjonują dynamicznie rozwĳające się branże usług: dla
przedsiębiorstw (centra outsourcingu procesów biznesowych i oprogramowania), dla ludności (np. działalności kulturalne) i związane z turystyką,
oraz pewne działalności produkcyjne. Małopolska wykazuje najwyższe,
poza Mazowszem, zatrudnienie w działalności badawczo-rozwojowej na
sto tysięcy mieszkańców. Wymienione wyżej działalności są silnie skoncentrowane w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym, który jest jednym
z największych w Polsce obszarów działalności zagranicznych firm wykonujących prace badawczo-rozwojowe.
Ostatnia transformacja pozwoliła stworzyć nową ścieżkę zróżnicowanego rozwoju gospodarczego, która będzie oddziaływać na rozwój regionu
w przyszłości. Należy podkreślić, że czynników stymulujących zachodzące obecnie przemiany można szukać w procesach, które rozpoczęły się
w dwóch ostatnich stuleciach.

Powiązania zewnętrzne
Jednym z filarów przeszłego i obecnego rozwoju Małopolski są żywe,
mocne i wciąż rozbudowujące się powiązania zewnętrzne. Chociaż powiązania te zakorzenione są w historycznych strukturach i wiele z nich
odznacza się długim trwaniem, to jednak dopiero procesy transformacji
spowodowały, że mogą one zostać uznane za ważny atut Małopolski, wokół którego może być budowana wizja rozwoju regionalnego. Powiązania
zewnętrzne są i będą istotnym wymiarem rozwoju Małopolski, jako sprzyjające przepływowi wiedzy, innowacji i kapitału. Powiązania zewnętrzne
poprzez pozytywny wpływ na gospodarkę regionu i jego atrakcyjność jako
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miejsca zamieszkania, studiowania, wypoczynku, a przez to dalsze budowanie powiązań zewnętrznych są elementem samowzmacniajacej się
ścieżki, na której punktem zwrotnym była transformacja wyzwalająca ów
mechanizm. W perspektywie długoterminowej należy spodziewać się
wzrostu powiązań zewnętrznych wynikających zarówno ze wspomnianych wyżej mechanizmów samowzmacniania jak i czynników zewnętrznych (na przykład polityka naukowa, transportowa, regionalna Unii Europejskiej). Atutem jest położenie geograficzne regionu w sercu Europy
Środkowej w pobliżu szlaków tranzytowych. Wzrastająca swoboda i łatwość poruszania się, która wynika z likwidacji granic i budowy nowych
sieci transportowych dodatkowo sprzyjają intensyfikacji powiązań.
Silne powiązania zewnętrzne Małopolski bazują na kontaktach z emigrantami wywodzącymi się z tego obszaru, na kontaktach imigrantów
z miejscami skąd pochodzą, szerokich kontaktach wynikających z funkcjonowania placówek edukacyjnych, naukowych i kulturalnych Krakowa
i regionu. Duże znaczenie w rozwĳaniu powiązań odgrywa funkcja turystyczna i religĳna regionu, a od czasów transformacji dywersyfikująca się
gospodarka regionalna z dużym znaczeniem inwestorów zagranicznych
i jednocześnie ekspansją zagraniczną lokalnych firm przejmujących firmy
w innych krajach. Powiązaniom sprzyja bardzo dobra dostępność komunikacyjna regionu, z drugim co do wielkości portem lotniczym w Polsce
i powiązaniu za pomocą autostrady A4 z europejską siecią autostrad. Relacja powiązań z dostępnością komunikacyjną ma charakter samowzmacniający – gdyby nie ożywione kontakty, nie obserwowalibyśmy tak dużego
wzrostu ruchu w porcie lotniczym w Balicach, co z kolei sprzyja nowym
powiązaniom będącym siłą napędową dalszego wzrostu (rysunek 2).
U podstaw wielu procesów rozwojowych Małopolski leży przynależność
państwowa tego obszaru w XIX wieku. Bieda galicyjska i przeludnienie
wsi wyzwoliły migracje zarobkowe do Stanów Zjednoczonych Ameryki,
Kanady, krajów Ameryki Południowej, Francji, Belgii i innych krajów Europy Zachodniej, a od końca XIX wieku także do rozwĳającego się Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. W żadnym innym obszarze Polski
skala emigracji nie była tak wielka, dodatkowo większość migracji miała
charakter łańcuchowy, co w efekcie sprzyjało silnym więzom w nowych
miejscach i zapobiegało nadmiernej asymilacji kulturowej, a także utrzymywaniu więzów z ojczyzną. Wsparcie rodzin mieszkających za granicą,
możliwość podejmowania czasowych migracji zarobkowych i związana
z tym dostępność kapitału były jednym z ważniejszych źródeł finansowania przedsiębiorczości, która rozkwitła po 1989 roku. Kontakty i prak-
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tyczna znajomość zasad gospodarki rynkowej były niewątpliwym atutem
pozwalającym regionowi skorzystać z możliwości, które pojawiły się wraz
z transformacją społeczno-gospodarczą. Historyczne zróżnicowanie poziomu i skali migracji są jedną z przyczyn zarysowania się znacznych
różnic w poziomie przedsiębiorczości i poziomie życia między północną
częścią województwa przynależącą historycznie do Królestwa Kongresowego, a jej częścią południową.
Rysunek 2. Mechanizmy powiązań zewnętrznych Małopolski

Źródło: Opracowanie własne.
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Kraków, będąc najstarszym ośrodkiem akademickim kraju, był i jest
atrakcyjnym miejscem studiowania o zasięgu krajowym i w coraz w większym stopniu międzynarodowym, co buduje nowe powiązania zewnętrzne,
m.in. poprzez więzy koleżeńskie studentów spoza regionu ze studentami
miejscowymi i osiedlanie się absolwentów studiów w Małopolsce. Dodatkowo warto wspomnieć o powiązaniach będących wynikiem podejmowania studiów i wyjazdów stypendialnych przez małopolskich studentów.

Wizerunek regionu
Silną stroną Małopolski w porównaniu z innymi regionami w Polsce
jest pozytywny i wyrazisty wizerunek. Składają się nań przede wszystkim elementy związane z kulturą, obejmujące cztery przenikające się
sfery: dziedzictwo kulturowe, instytucje kultury, działalności gospodarcze związane z kulturą (culture industries) oraz tożsamość mieszkańców.
Zdolność włączania w swoje przewagi konkurencyjne nowych elementów
– szczególnie widoczna w zakresie dziedzictwa kulturowego regionu – jest
jednym z kluczowych czynników wpływających na rozwój województwa
małopolskiego. Wizerunek regionu i jego stolicy leży u podstaw wielu
pozytywnych zjawisk mających znaczenie dla rozwoju gospodarczego,
społecznego i kulturowego tego obszaru od co najmniej drugiej połowy
XIX wieku. Przekłada się on pośrednio i bezpośrednio na atrakcyjność
i gospodarkę województwa. Duch miejsca (genius loci), silnie wyczuwalny
w historycznym Krakowie, ma zarówno wartość społeczną, jak i wielką
siłę kształtującą dalszy jego rozwój (Wallis, 1977). Poznanie genezy wizerunku Małopolski i Krakowa – w tym jego zmian w czasie transformacji – pozwala lepiej zrozumieć kluczowe uwarunkowania i mechanizmy
rozwoju województwa.
Kształtowanie się wizerunku Małopolski należy postrzegać w perspektywie wzajemnie na siebie wpływających sfer: dziedzictwa kulturowego,
atrakcyjności krajobrazowej, tożsamości oraz funkcjonowania historycznych i współczesnych instytucji (rysunek 3).
Najważniejszym chyba faktem dotyczącym wizerunku Małopolski jest
to, że dziedzictwo kulturowe regionu zostało uznane i zinternalizowane
jako polskie dziedzictwo narodowe. Wiąże się ono na pierwszym miejscu z „esencjonalną polskością Krakowa” (Rożek, 1997) jako ara patriae
i Polskiego Piemontu. Zabytki Krakowa mają wartość symboliczną i integracyjną. Wykształcenie się tej symbolicznej funkcji Krakowa ma charakter samowzmacniającej się sekwencji zapoczątkowanej w XIX wieku
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na skutek koniunkcji trzech elementów: istnienia tu licznych atrybutów
polskiej państwowości, autonomii galicyjskiej i dążenia do utrzymania
polskiej tożsamości narodowej. Szerzej proces ten omówiono w dalszej
części artykułu.
Kraków nie jest jednak jedynym elementem dziedzictwa regionu, które
stało się wyrazem autoidentyfikacji Polaków bądź innych pozytywnych
skojarzeń. Można tu nawiązać do stroju krakowskiego, który stał się narodowym strojem ludowym Polski. Wskazać trzeba na fenomen kultury
ludowej Podhala. Nie ma drugiej tak hołubionej i rozpoznawalnej grupy
regionalnej w Polsce. Obecnie obserwujemy wręcz „eksport” kulturowy
tradycji góralskiej, widoczny poprzez budowę na całym obszarze Polski
restauracji i zajazdów w stylu typowym dla Podhala. Innym fenomenem
Małopolski jest z jednej strony wrażenie centralności i jednorodności narodowej i wyznaniowej regionu (sugerującej zwracanie się do wewnątrz),
a z drugiej tradycje wielokulturowości, wyrażające jego otwartość (zwrócenie na zewnątrz).
Drugim istotnym składnikiem marki Małopolski jest nagromadzenie
na terenie województwa licznych przykładów materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Obejmuje ono szerokie spektrum czasowe
i rzeczowe, od prehistorycznego dziedzictwa Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, gotyckiego malarstwa tablicowego, renesansowych rezydencji,
barokowych świątyń, do zabytków dawnego przemysłu (żupy wielickie)
i transportu (flisactwo). Wiele elementów tego dziedzictwa ma wartość
symboliczną i kulturową nie tylko w wymiarze polskim, ale i światowym.
Mamy przecież na terenie województwa dawny niemiecki obóz koncentracyjny KL Auschwitz-Birkenau. Jakkolwiek jego cień rzuca się na współczesny rozwój miasta Oświęcimia (Charlesworth i in., 2006), to jest on
jednym z magnesów przyciągających rokrocznie kilkumilionową rzeszę
turystów do Małopolski. Międzynarodowa ranga dziedzictwa Małopolski
została podkreślona w ostatnich latach kolejnymi wpisami na światową listę UNESCO (Kalwaria Zebrzydowska i drewniane kościoły południowej
Małopolski).
Kolejnym ważnym elementem wizerunku Małopolski jest zdolność
miejscowych środowisk do kreowania nowych wartości dziedzictwa
lub wzmacniania bądź renesansu wartości negowanych w okresie PRL.
Najlepszym tego wyrazem jest powrót do idei Krakowa, jako Drugiego
Rzymu i Drugiej Jerozolimy. Lata 90. XX wieku to powtórne odkrycie
dziedzictwa żydowskiego. Stara Synagoga na Kazimierzu dołączyła do
symboli Krakowa, festiwal kultury żydowskiej stał się jedną z wiodących
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imprez kulturalnych województwa, a dawne oppidum judeorum w dzielnicy
Kazimierz – mekką turystów z całego świata (zob. Murzyn, 2006). Okres
schyłku komunizmu i lata 90. to także czas manifestowania polskiego katolicyzmu, który zachodził, gdy na tronie piotrowym zasiadał Małopolanin Jan Paweł II. Różnorodne dziedzictwo związane z Janem Pawłem II to
kolejny ważny element tożsamości i promocji Małopolski. Równocześnie
Kraków poprzez swoje najnowsze sanktuarium – Miłosierdzia Bożego
w Łagiewnikach (1,8 mln pielgrzymów w 2007 roku) – znacznie wzmocnił swoją pozycję, jako miejsce pielgrzymek. Rozwój sanktuarium łagiewnickiego należy zresztą traktować w kategoriach kontynuacji wielkich
założeń pielgrzymkowych małopolskiej metropolii kościelnej związanych
z dawnym stołecznym statusem Krakowa, mecenatem tak kościelnym,
jak i świeckim i wreszcie religĳnością mieszkańców. Fenomen włączania
w akceptowane i promowane dziedzictwo nowych elementów jest obecnie
widoczny na przykładzie Nowej Huty. Wybitny przykład urbanistyki ery
socjalistycznej, długo odrzucany jako ciało obce w organizmie Krakowa,
staje się jednym z miejsc znaczących i atrakcyjnych turystycznie (póki co
bardziej docenianym przez turystów zagranicznych niż krajowych).
Patrząc z perspektywy dwudziestu lat transformacji, warto zwrócić uwagę, że ukształtowane historycznie struktury Małopolski oraz atrakcyjność
przyrodnicza i krajobrazowa regionu pozwalały widzieć ją jako region
szans na początku lat 90. XX wieku. Bogate zasoby dóbr kultury, atrakcyjność środowiska, istnienie Krakowa – centrum nauki, kultury i sztuki, przy korzystnych trendach demograficznych i aktywności społecznej,
ułatwiały Małopolsce dostosowanie się do paradygmatu gospodarki postfordowskiej i rosnącej roli usług. Widoczne jest to w roli Małopolski jako
jednego z wiodących w Polsce regionów w zakresie instytucji kultury i aktywności środowisk twórczych w Polsce. Województwo zajmuje pierwsze
miejsce w kraju pod względem liczby muzeów i odwiedzających je osób
oraz liczby galerii. Posiada rozwinięty rynek książki, znajduje się także
w czołówce regionów pod względem liczby bibliotek i czytelnictwa, kin
i teatrów. W okresie transformacji możemy mówić o umacnianiu się Krakowa w roli głównego ośrodka kultury komercyjnej w Polsce po Warszawie.
Swoboda twórcza, którą przyniosły demokratyczne przemiany zaowocowała powstaniem nowych znaczących placówek kultury instytucjonalnej
(np. Manggha, Małopolski Instytut Kultury, Międzynarodowe Centrum
Kultury) i niezależnych środowisk twórczych (m.in. teatru Nowa Łaźnia,
klubu Alchemia).
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Rysunek 3. Mechanizmy kształtowania wizerunku Małopolski

Źródło: Opracowanie własne.

W sumie okres transformacji w zakresie wizerunku województwa i jego
dziedzictwa kulturowego należy traktować jako jeden z etapów samowzmacniającej się ścieżki rozwoju, ukształtowanej w XIX wieku. Pozwolił
on na umocnienie widocznych już wcześniej trendów, jednocześnie dodając doń nowe rozpoznawalne elementy.
W perspektywie długoterminowej należy spodziewać się raczej dalszego pozytywnego rozwoju wizerunku Małopolski. Zależeć to będzie od
utrzymania przez Kraków wiodącej roli ośrodka kultury, nauki i sztuki
w Polsce, czemu sprzyjać będzie realizacja nowych, oryginalnych projektów sztandarowych ( flagship projects) oraz napływ imigrantów, co pozwoli
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Rysunek 4. Mechanizmy spójności wewnętrznej Małopolski

Źródło: Opracowanie własne.

wrócić do utraconego przez Kraków po 1939 roku statusu miasta wielokulturowego.

Spójność wewnętrzna
Pomimo zasygnalizowanej różnorodności społeczno-kulturalnej i dywersyfikacji gospodarczej, wiele cech regionu i mechanizmów jego rozwoju
sprzyja jego spójności wewnętrznej. Można wskazać na długie trwanie
niektórych opisanych w tym rozdziale procesów, których początków należy szukać już w okresie średniowiecza.
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Pierwszym elementem sprzyjającym spójności Małopolski jest rola gospodarcza i społeczno-kulturalna Krakowa w regionie (rysunek 4). Stolica
Małopolski, w przeciwieństwie do Warszawy czy Wrocławia, jest silnie
zintegrowana ze swym zapleczem, stanowiąc jego zwornik. Kraków jest
lokomotywą rozwoju obszaru metropolitalnego, co potwierdza m.in. dynamiczny wzrost gospodarczy sąsiednich mniejszych miast, np. Niepołomic, Skawiny, Myślenic czy Dobczyc (Domański, Noworól, 2010). Wpływ
Krakowa sięga również dalej położonych ośrodków miejskich. Duża integracja Krakowa z regionem ma swoje korzenie w integracji terytorialnej
obszaru, który poza częścią północną stanowił od wieków spójny obszar
zarządzany politycznie z obecnej stolicy. Małopolska należy do województw, w których nigdy na większą skalę nie były obecne tendencje separatystyczne. W trakcie reformy administracyjnej kraju w 1999 roku i po jej
przeprowadzeniu nie pojawiły się w regionie znaczące tendencje odśrodkowe. Obok dużej integracji terytorialnej, brak dążeń separatystycznych
ma swoje źródła również w atrakcyjnym wizerunku regionu jako całości.
Pomimo rozwoju całego regionu zmniejsza się przestrzenne zróżnicowanie społeczno-gospodarcze Małopolski, czego nie odnotowuje się w innych regionach. Rośnie znacząco spójność terytorialna Małopolski, czego
wyrazem jest znaczący spadek zróżnicowania kilku istotnych wskaźników,
m.in. udziału osób z wykształceniem wyższym i średnim oraz liczby firm
zarejestrowanych w systemie REGON na tysiąc mieszkańców (Domański
i in., 2009). Zachodząca transformacja sprzyja zmniejszeniu się istniejących dysproporcji.
Zróżnicowanie społeczne i gospodarcze Małopolski analizować można
w różnych wymiarach przestrzennych. Odmienne relacje władzy i układy
stosunków gospodarczych, funkcjonujące przez dziesięciolecia w zaborze
rosyjskim (obecny powiat miechowski i proszowicki) i w części galicyjskiej
wpłynęły na różnice społeczne i ekonomiczne. Obszary wiejskie dawnej
Galicji uległy w ostatnich dekadach wyraźnemu zróżnicowaniu, wyrażającemu się między innymi w zdecydowanie wyższej przedsiębiorczości
i wzroście poziomu życia w południowo-zachodniej części województwa
w porównaniu do części wschodniej (rysunek 5).
Drugim elementem spójności jest silna tożsamość regionalna. Małopolanie są wspólnotą, którą łączy: nazwa regionu, przekonanie o jego
odrębności oraz silne do niego przywiązanie (Smoleń, 1998). Małopolska w ostatnim wieku nie była obszarem znaczącego napływu ludności
spoza regionu. Mieszkańcy województwa małopolskiego odznaczają się
wskutek tego wyjątkowo dużą zasiedziałością. Cecha ta w połączeniu
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z religĳnością mieszkańców konstytuuje swoistą specyfikę regionu, który
odróżnia się w skali kraju od wielu innych obszarów. Według Diagnozy
społecznej (Czapiński, Panek, 2008), jedynie województwo podkarpackie
pod względem zasiedziałości i religĳności zbliżone jest do Małopolski.
Dzięki uczeniu się i naśladowaniu tradycyjnych wzorców rozwĳa się tożsamość regionalna, której wyrazem jest aktywność społeczna w formie
lokalnych związków i stowarzyszeń. Działania na rzecz lokalnej społeczności są w Małopolsce podejmowane przez ponadprzeciętną grupę osób.
Dodatkowo Małopolska posiada wyraziste i odmienne od innych regionów zasoby środowiska przyrodniczego, które również stanowią o silnej
tożsamości regionalnej.
Trzecim, wiążącym się z tożsamością regionalną, fundamentem spójności jest lokalna aktywność społeczna. Obrazuje ją nieco wyższa niż w sąsiadujących regionach liczba organizacji pozarządowych (Gumkowska,
Herbst, 2006). Duża aktywność społeczna wiąże się z relatywnie niskim
poziomem patologii społecznych, a społecznie odczuwana przestępczość
spada (Czapiński, Panek, 2007). Wraz z relatywnie niskim poziom patologii społecznych lokalna aktywność społeczna pozwala uruchomić samonapędzający się mechanizm podtrzymujący spójność regionu.
Silna tożsamość regionalna i mocne dzięki zasiedziałości więzi społeczne sprzyjają dodatkowo zrzeszaniu się mieszkańców w różne formy
związków i stowarzyszeń, zwiększając aktywność społeczną i umacniając
spójność. Okres transformacji wzmocnił w Małopolsce, mające swoje korzenie w okresie galicyjskim, więzi społeczne i pozwolił na aktywizację
„uśpionych” możliwości rozwojowych.
Czwartym elementem sprzyjającym spójności są szerokie kontakty
mieszkańców z instytucjami publicznymi. W Małopolsce konsultacje
społeczne i bliskość urzędu, której wyrazem jest mniejszy dystans do
urzędników niż np. na terenach dawnej Kongresówki, mają długie tradycje sięgające okresu autonomii galicyjskiej. Jeszcze w ostatniej dekadzie
XX stulecia gminy z terenu obecnego województwa małopolskiego znalazły się w gronie pierwszych samorządów lokalnych decydujących się na
uspołecznianie prac nad strategiami i programami rozwoju, np. konsultacje społeczne przygotowanej w 2000 roku pierwszej Strategii Rozwoju
Województwa i Regionalnej Strategii Innowacji. Spójności regionalnej
służą również pionierskie działania podejmowane w zakresie wprowadzania zasad elektronicznego urzędu. Województwo małopolskie było w roku
2003 drugim regionem w kraju pod względem liczby gmin posiadających
własne strony internetowe (Guzik, 2004). W wielu konkursach nagradza-
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Rysunek 5. Zróżnicowanie przedsiębiorczości w województwie

małopolskim

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDR GUS.

na była regionalna strona internetowa Wrota Małopolski. Wzrosła znacząco liczba procedur możliwych do przeprowadzenia drogą elektroniczną.
Piątym elementem konstytutywnym spójności Małopolski jest węzłowe położenie stolicy w systemie komunikacyjnym. Kraków jest punktem
przesiadkowym dla zdecydowanej większości mieszkańców przemieszczających się poza region. Rola węzła transportowego dla całego regionu zmusza jego mieszkańców do częstych wizyt w stolicy Małopolski, co
w konsekwencji pozwala im lepiej utożsamiać się z tym miastem.
Kolejnym ogniwem spójności są uzupełniające się struktury gospodarcze na poziomie ponadlokalnym. W Małopolsce sąsiadujące powiaty odznaczają się często odmiennymi, uzupełniającymi się strukturami gospodarczymi, co sprzyja wzajemnym kontaktom.
Pomimo historycznie ukształtowanej różnorodności Małopolska jest
regionem, który staje się w ostatnich latach coraz bardziej spójny społecznie i gospodarczo. Wynika to również z istnienia sieci powiązań mię-
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dzy sześcioma wymienionymi czynnikami determinującym spójność. Na
przykład węzłowe położenie Krakowa w układzie komunikacyjnym pozwala wzmocnić więzi mieszkańców ze stolicą, kształtuje tożsamość regionalną, która z kolei może stymulować działania na rzecz społeczności
lokalnych.

Samowzmacniające się i reakcyjne mechanizmy
w rozwoju Małopolski
Jak słusznie zauważył A. Kukliński (2008, s. 6), w „w polskich studiach regionalnych słabo wykorzystuje się walory poznawcze i pragmatyczne koncepcji ścieżek wzrostu”. Wynikać to może albo z niedoceniania znaczenia
uwarunkowań historycznych, albo z obawy przed błędnie pojmowanym
determinizmem historycznym. Tymczasem myślenie w kategoriach ewolucyjnych pozwala nie tylko na diagnozowanie i interpretację genezy przewag konkurencyjnych (atutów) oraz barier rozwoju, ale pozwala też na
prognozowanie (future as paths; zob. Stimson i in., 2006).
W zakresie teorii ścieżek rozwojowych trzeba wskazać na następujące
elementy:
• Występują dwa podstawowe mechanizmy: samowzmacniający się
oraz reakcyjny (Mahoney, 2000). Ścieżka samowzmacniająca się polega na tym, że początkowe cechy są reprodukowane poprzez sprzężenia zwrotne. Mówiąc inaczej, inicjalne warunki pobudzają rozwój
w danym kierunku tak, że po pewnym czasie opuszczenie go staje się
trudne lub niemożliwe. Mówimy wtedy o zamknięciu na ścieżce (lockin). Mechanizmy samowzmacniające mogą mieć charakter pozytywny (virtuous circle) bądź negatywny (vicious circle). Procesy reakcyjne
mają charakter sekwencji przyczynowo połączonych wydarzeń, w których każde było z jednej strony reakcją na wydarzenia wcześniejsze,
a z drugiej strony przyczyną późniejszych (Mahoney, 2000). W tym
wypadku nie następuje proces wzmacniania początkowej struktury,
lecz jej przekształcania.
• Potrzeba i skuteczność zewnętrznej interwencji zależy od fazy, w jakiej
dany proces się znajduje. Możliwości zmiany trajektorii są niewielkie
w przypadku fazy „zamknięcia na ścieżce”. Na tym etapie łatwo jednak
przewidzieć i modelować dalszy przebieg procesu. Inaczej jest w tzw.
fazie chwiejności zwanej też punktem zwrotnym. Następuje wtedy
„głęboka i szybka transformacja struktur i sił napędowych procesów
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rozwojowych” (Kukliński, 2008, s. 5). Możliwy jest wówczas rozwój
wielokierunkowy, przy czym obrany kierunek rozwoju może zostać
w przyszłości utrwalony tworząc pozytywne lub negatywne zamknięcie na ścieżce. Możliwości predykcji w punkcie zwrotnym są trudne,
a gdy zjawisko jest funkcją własnego wewnętrznego rozwoju (np. podlega prawu zwiększających się przychodów – increasing returns), wręcz
niemożliwe (Gore, 1984; Kalder, 1994).
• Koniunkcja niezależnych dotąd ścieżek rozwojowych może nadać procesowi nową trajektorię rozwoju. Taki moment ma właściwości punktu
zwrotnego (turning point).
W rozwoju województwa małopolskiego zidentyfikowano cztery podstawowe sekwencje, które mogą być interpretowane w ramach koncepcji
ścieżek wzrostu. Mają one bezpośredni związek albo z przewagą konkurencyjną regionu, albo są barierą jego rozwoju.
Tabela 1. Samowzmacniające i reakcyjne mechanizmy w rozwoju województwa
małopolskiego

Mechanizm

Samowzmacniający

Reakcyjny

negatywny

zapóźnienie
niektórych obszarów
wiejskich

rozpraszanie
zabudowy i fragmentacja
własności ziemi

pozytywny

wizerunek Krakowa

rozwój
zdywersyfikowanej
gospodarki regionalnej

Efekt

Źródło: Opracowanie własne.

Rozwój wizerunku Krakowa jako symbolu
polskiej tożsamości
Wincenty Pol, geograf i poeta napisał, że „wjeżdżając do Krakowa, kto
nie był Polakiem ten się nim staje”. W XIX wieku Kraków, wówczas prowincjonalny ośrodek północnych rubieży monarchii habsburskiej (50
tys. mieszkańców w 1869 roku w porównaniu do 87 tys. we Lwowie i 255
tys. w Warszawie), zaczął odgrywać rolę duchowej stolicy Polski. Rozwój
tego kluczowego elementu dzisiejszego wizerunku Krakowa jest dobrym
przykładem samowzmacniającej się sekwencji, wygenerowanej w punkcie zwrotnym, jakim dla miasta i regionu był XIX wiek. Wyniknęła ona
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z połączenia trzech zjawisk. Pierwszym był wzrost świadomości narodowej Polaków, do czego przyczyniła się trauma utraty państwa oraz idee
romantyczne. Po drugie tylko tutaj można było kreować, upamiętniać
i podkreślać polską tożsamość narodową. Swoboda w czasach Wolnego
Miasta Krakowa (1815-1846), a przede wszystkim w okresie Autonomii
Galicyjskiej (1867-1914) odróżniała się wyraźnie od opresyjnej polityki
Rosji i Prus. Równocześnie nagromadzone w Krakowie pamiątki dawnej
świetności Rzeczpospolitej (a zwłaszcza katedra z grobami królewskimi)
jak żadne inne miejsce predestynowały miasto do odegrania roli ołtarza
ojczyzny (ara patriae). Katedra Wawelska zaczęła pełnić funkcje narodowego panteonu. Do perfekcji opanowano „archeologiczny patriotyzm”
(Ostrowski, 1992) związany z uroczystymi powtórnymi pochówkami wodzów (T. Kościuszko, J. Poniatowski), wieszczów (A. Mickiewicz) i królów
(Kazimierz Wielki). Równocześnie Kraków odzyskał rolę „Polskich Aten”
(rozwój Uniwersytetu Jagiellońskiego po długim okresie kryzysu, powstanie Polskiej Akademii Umiejętności) i „Polskiego Parnasu”, czego najżywszym przykładem było malarstwo Jana Matejki i ruch artystyczny Młodej
Polski. W okresie międzywojennym w sposób naturalny kontynuowano te
tradycje. Pomimo że w okresie PRL miasto rozwĳało się w „cieniu wielkiej
huty”, a w zakresie działalności kulturalnej zostało zdominowane przez
Warszawę, swej duchowej roli nie utraciło, na co wpływała m.in. rola środowisk skupionych wokół archidiecezji krakowskiej. Po 1990 roku można
mówić o utrzymaniu się tradycyjnego wizerunku miasta przy powstaniu
kolejnych pozytywnych jego elementów wynikających z odkrycia innych
niż polskie i katolickie obliczy Krakowa.

Powstanie zdywersyfikowanej gospodarki regionalnej
O ile dla wizerunku Krakowa punktem zwrotnym był XIX-wieczny
okres autonomii, to w przypadku gospodarki punkt zwrotny obserwujemy w ostatnich dwudziestu latach. Okres transformacji staje się bowiem
czasem narodzin zdywersyfikowanej gospodarki województwa. Jej źródeł
można doszukiwać się we wcześniejszych cechach województwa, ale umożliwiły ją dopiero: ustrój demokratyczny, gospodarka rynkowa i otwarcie
granic. Gospodarka rynkowa uwolniła potencjał przedsiębiorczości tkwiący przede wszystkim w południowo-zachodniej części województwa. Wysoka atrakcyjność inwestycyjna regionu spowodowała napływ inwestorów
zewnętrznych, co jednak w żaden sposób nie doprowadziło do zdomino-
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wania gospodarki regionalnej przez zagraniczny kapitał bądź pojedyncze
gałęzie gospodarki. Rozwinął się silnie sektor turystyki oraz usług, w tym
wielu wyspecjalizowanych usług wyższego rzędu2.

Utrzymujące się względne zacofanie niektórych obszarów
wiejskich
Rozwój gospodarczy małopolskiej wsi w okresie galicyjskim i międzywojennym nosił cechy błędnego koła (vicious circle). Duży przyrost naturalny
na wsi i tradycja dzielenia ziemi doprowadziła do powstania karłowatych
gospodarstw. Poprawa struktury rolnej możliwa była jedynie poprzez
odpływ ludności ze wsi, ale nie sprzyjały temu niskie uprzemysłowienie
i urbanizacja regionu. Wyjściem była migracja zagraniczna, która jednak
została zahamowana w okresie międzywojennym. Niewielkie możliwości
przejęcia nadwyżek ludności wiejskiej przez miasta oznaczało przeludnienie na wsi, bezrobocie utajone i dalsze rozdrobnienie ziemi. Słabość
miast i niskie uprzemysłowienie regionu oznaczało także niewielki rynek
zbytu dla rolnictwa. Bieda na wsi, która wynikała z niewłaściwej struktury
agrarnej oznaczała niski popyt na dobra i usługi dostarczane w miastach.
To z kolei hamowało ich rozwój i nie sprzyjało tworzeniu nowych miejsc
pracy, które mogłyby zagospodarować zbędne nadwyżki na wsi. Samecki
(1998) uważa, że przeludniona wieś i rozdrobnione rolnictwo było podstawowym źródłem niedomagań polskiej gospodarki okresu międzywojennego. W okresie socjalistycznym problem bezrobocia ukrytego na wsi
został osłabiony, lecz nie rozwiązany, m.in. poprzez fakt, że industrializacja znacznie wyprzedzała urbanizację. Jednocześnie małopolska wieś,
w której dominowały niewielkie gospodarstwa chłopskie, pozostawała poważnie niedoinwestowana w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej. Dojazdy do pracy w mieście spowodowały powstanie warstwy chłoporobotników, którą mocno dotknęła pierwsza, szokowa faza przemian.
Transformacja stworzyła warunki dla rozwoju wielofunkcyjności wsi, jednak postępy w tym zakresie są silnie zróżnicowane. Sytuacja przedstawia się najlepiej w strefie podmiejskiej największych miast regionu oraz
w południowej i południowo-zachodniej jego części. Rozwój wielofunkcyjny wsi jest znacznie słabiej zaawansowany na północy województwa
(powiaty proszowicki, miechowski), na północnym wschodzie, wschodzie
i południowym wschodzie regionu. Różnice w budowie wielofunkcyjnej
2. Kraków stał się między innymi jednym z głównych środkowoeuropejskich centrów outsourcingu procesów biznesowych i oprogramowania (Micek, Działek, Górecki, 2010).
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gospodarki wiejskiej wynikają z szeregu cech: historycznie ukształtowanych wzorów kulturowych (przedsiębiorczość i mobilność), wykształcenia
ludności wiejskiej, dostępności komunikacyjnej ośrodków wzrostu w regionie oraz atrakcyjności turystycznej.

Rozdrobnienie własności ziemi i rozpraszanie zabudowy
Fragmentacji własności gruntów w Małopolsce ma wiele cech „uwięzienia
na ścieżce”, a jej konsekwencje rozszerzyły się znacznie poza pierwotny
problem dotyczący gospodarowania ziemią rolną. Wpływa to i będzie
wpływać na:
a) trudności w racjonalizacji gospodarki rolnej – wobec rozdrobnienia
własności i nieuporządkowanego statusu własnościowego wielu parcel,
b) strukturę gospodarczą Małopolski; w przeciwieństwie do reindustrializacji zachodzącej obecnie na wielką skalę w województwach: dolnośląskim, śląskim czy łódzkim, aktywność dużych firm w Małopolsce
w zakresie budowy nowych dużych zakładów jest znacznie słabsza;
brak terenów inwestycyjnych może ponadto stanowić utrudnienie
w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich,
c) racjonalne kształtowanie układu przestrzennego małopolskich miast
i wsi oraz inwestycji infrastrukturalnych – postępujące rozpraszanie
zabudowy,
d) stan środowiska przyrodniczego i kształtowanie krajobrazu.
Geneza problemu tkwi w tradycji równego podziału ziemi pomiędzy
dzieci w Galicji3, co wobec dużej gęstości zaludnienia na terenach wiejskich
i znacznego przyrostu naturalnego zaowocowało olbrzymią fragmentacją
własności ziemi. Wynikająca stąd niemożność utrzymania się ze zbyt małego gospodarstwa rolnego była przyczyną bezrobocia ukrytego, zmuszała
do poszukiwań alternatywnych źródeł dochodu i generowała stały strumień migrantów (rysunek 6). Emigracja zagraniczna była aż do I wojny
światowej najważniejszym skutkiem przeludnienia wsi małopolskiej.
Tereny dzisiejszego województwa małopolskiego, z wyjątkiem części
zachodniej, były do 1945 roku słabo uprzemysłowione. Zmienić miała to
socjalistyczna industrializacja. Nienasycony głód pracowników w ekstensywnym typie uprzemysłowienia, przy nienadążającej urbanizacji i dużej
ilości zbędnych na wsi rąk do pracy, zaowocował jednak bardziej powstaniem klasy chłoporobotników niż masowym odpływem ludności ze wsi
3. W przeciwieństwie do dziedziczenia gospodarstwa w całości na terenie należącym w XIX
wieku do Prus, np. w Wielkopolsce.
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do miast. Do niewyzbywania się własnego gospodarstwa zachęcał m.in.
chroniczny brak artykułów spożywczych w handlu oraz tradycyjne przywiązanie chłopów do ziemi. Rozdrobnienie gruntów postępowało więc
dalej. Równocześnie jednak środki zdobyte z pracy w przemyśle, a także
od zagranicznych krewnych (skutek dawnych migracji) umożliwiły rozwój
budownictwa jednorodzinnego. Regulacje prawne z lat 70. XX wieku pozwalające rolnikom na budowę domu mieszkalnego w dowolnym miejscu
w obrębie siedliska oznaczały dla małopolskiej wsi szybki wzrost rozproszenia zabudowy i w konsekwencji rosnące koszty budowy i utrzymania
infrastruktury. Pojawił się drugi skutek fragmentacji, jakim były konsekwencje dotyczące struktury zabudowy obszarów wiejskich. Równocześnie od lat 70. XX wieku coraz popularniejsze było wyposażenie domów
w centralne ogrzewanie (lokalne kotłownie) opalane głównie węglem,
często niskiej jakości. Przy dużej gęstości zaludnienia i ukształtowaniu
terenu (słabo przewietrzane kotliny i doliny) doprowadziło to do znacznego wzrostu niskiej emisji. Po 1990 roku żywiołowo rozwĳającej się sieci
wodociągów nie towarzyszył odpowiedni wzrost kanalizacji i oczyszczalni
ścieków. W obszarach pogórskich o silnie rozproszonej zabudowie istotnym problemem jest zanieczyszczenie gleb, wód podziemnych i cieków
powierzchniowych przez przydomowe szamba (German, 2002).
Negatywne skutki fragmentacji własności ziemi przybrały na sile w okresie transformacji. Wiązały się one z nałożeniem na fragmentację własności ziemi trzech zjawisk i procesów: (a) wzrostu aktywności budowlanej,
zarówno zabudowy wielo- i jednorodzinnej, jak i komercyjnej, przy powrocie mechanizmu renty gruntowej, (b) suburbanizacji oraz (c) liberalizacji i słabej egzekucji przepisów w zakresie planowania przestrzennego
i prawa budowlanego. Obserwujemy w rezultacie postępującą anarchię
przestrzenną, która jest szczególnie widoczna w strefie podmiejskiej wielu
miast oraz w gminach Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Przejawia się ona też w degradacji walorów krajobrazowo-kulturowych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej i na obszarze Karpat. Równocześnie,
wobec olbrzymich trudności w scaleniu działek, podaż terenów inwestycyjnych w małopolskich gminach jest niewielka (Jarczewski, 2007), w wyniku czego samorządy nie są w większości w stanie przyciągać nowych
dużych inwestycji przemysłowych i logistycznych.
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Rysunek 6. Geneza fragmentacji własności gruntów w Małopolsce i jej skutki

Źródło: Opracowanie własne.

Małopolska w horyzoncie 2030
Postawić można pytanie, co wynika z rozważanych wyżej mechanizmów
rozwoju regionu oraz wyzwań zmieniającego się świata dla kształtowania
się trajektorii rozwojowej Małopolski w przyszłości.
Sprostanie podstawowym wyzwaniom środowiskowym, gospodarczym,
społecznym i politycznym oraz rozwiązanie związanych z nimi problemów uzależnione będzie w znacznym stopniu od działań na poziomie
krajowym i ponadnarodowym, skutki zachodzących zmian będą jednak
silnie zróżnicowane regionalnie i uzależnione od adaptacyjności i aktywności regionów. Można się więc zastanawiać, czy globalne wyzwania takie jak zmiany klimatu, wzrost cen energii, przenoszenie się produkcji
do krajów azjatyckich, czy też problem starzenia się demograficznego
stawiają Małopolskę w trudniejszym położeniu niż inne regiony Polski
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i Unii Europejskiej? Są powody, aby przypuszczać, że Małopolska będzie
w mniejszym stopniu dotknięta przez negatywne skutki tych procesów.
Przykładowo wzrost temperatury w wyniku zmian klimatu nie będzie tak
wysoki jak w Europie Południowej, gdzie zwiększy się potrzeba energochłonnej klimatyzacji pomieszczeń, ograniczyć może natomiast koszty
ogrzewania. Wzrost cen energii będzie mniej wpływał na konkurencyjność regionu, który nie jest oparty na energochłonnych działalnościach
i jest gęsto zaludniony, co oznacza mniejszą pracę przewozową transportu. Wzrosnąć może względna atrakcyjność turystyczna Małopolski wobec
rosnących kosztów dalekich podróży, nie mówiąc już o czarnych wizjach
pustynnienia śródziemnomorskiej Europy. Zdywersyfikowana, usługowa
gospodarka Małopolski wydaje się być mniej zagrożona gospodarczą ekspansją Chin, niż na przykład województwa śląskie czy dolnośląskie. Poważnym wyzwaniem jest sytuacja demograficzna. Szybkiemu starzeniu
Małopolski przeciwdziałać może napływ migracyjny, który niesie jednak
ze sobą wyzwanie integracji ludności napływowej, szczególnie jeśli pochodzi ona z innych kręgów kulturowych. Niewiadomą jest kształtowanie się
skali przyszłych wyjazdów i powrotów z zagranicy oraz skali i kierunków
napływu imigrantów. Równocześnie atrakcyjność regionu dla seniorów
może stać się czynnikiem jego rozwoju.
W integrującej i zmieniającej się przestrzeni europejskiej i globalnej
wzmocnieniu ulega rola potencjału endogenicznego regionów, a zarazem
ich powiązań funkcjonalnych z innymi regionami. W tej perspektywie Małopolska jawi się jako region o dużej aktywności endogenicznej, nie tylko
gospodarczej, ale również, co istotne, społecznej i kulturowej, oraz zakorzenieniu wielkich firm. U podstaw leżą dyskutowane wcześniej rozbudowane
powiązania zewnętrzne, zróżnicowana struktura gospodarcza, znaczna
spójność wewnętrzna oraz pozytywny wizerunek regionu. W obliczu europejskiego kryzysu demograficznego trudne do przecenienia znaczenie
ma zdolność do przyciągania i zatrzymania aktywnych ludzi dzięki atrakcyjności kulturowej i przyrodniczej regionu. Buduje to rynek wewnętrzny oraz tworzy warunki dla przedsiębiorczości lokalnej oraz przyciągania
i zakorzeniania inwestorów zewnętrznych. Nie sposób także zapomnieć
o kwestii kapitału społecznego oraz jakości instytucji publicznych.
Samowzmacniający się pozytywny wizerunek Krakowa i regionu oraz
dywersyfikacja gospodarki regionalnej należą do czynników sprzyjających
kontynuacji ukształtowanej w okresie transformacji pozytywnej kumulacyjnej ścieżki rozwojowej Małopolski. Do zasadniczych czynników warunkujących przyszły rozwój dyskutowanego regionu należała będzie rola
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metropolii Krakowa jako zwornika spinającego Małopolskę z globalnymi
sieciami gospodarczymi i impulsami innowacyjności. Sukces Małopolski,
zwłaszcza w horyzoncie 2030 roku, będzie niemożliwy bez sukcesu Krakowa w konkurencji krajowej i międzynarodowej jako ponadregionalnej
metropolii europejskiej. Inną istotną determinantą będzie sukces lub porażka zachodzącej obecnie głębokiej restrukturyzacji sąsiedniej konurbacji katowickiej, z którą łączą obszar metropolitalny Krakowa coraz silniejsze więzi i współzależności.
Region jest tym bardziej spójny, im bardziej tworzy całość funkcjonalną a zarazem obszar o wyraźnie ukształtowanej tożsamości kulturowej.
Małopolska w znacznym stopniu spełnia oba te warunki. Spójność terytorialna regionu oznacza jednak przenoszenie impulsów rozwojowych
z Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego na cały region, a tym samym
pełniejsze wykorzystanie potencjału zapóźnionych obszarów peryferyjnych. Wymaga to silniejszej integracji tych ostatnich, zwłaszcza wschodnich i południowych części województwa, z obszarem metropolitalnym
Krakowa oraz wzmocnienia subregionów tarnowskiego i nowosądeckiego. Tarnów i Nowy Sącz powinny stać się subregionalnymi biegunami
wzrostu oraz ośrodkami zapewniającymi dostęp do usług mieszkańcom
i przedsiębiorstwom tej części regionu. Niezbędna jest radykalna poprawa
dostępności komunikacyjnej oraz rozwój transportu publicznego, zwłaszcza w subregionie nowosądeckim. Niedorozwój w tej dziedzinie hamuje
wzrost poziomu życia, zwiększenie aspiracji edukacyjnych i poprawę jakości kapitału ludzkiego, a w efekcie przedsiębiorczości lokalnej, jak również
rozwój ruchu turystycznego. Bez tego proces uwalniania się z ukształtowanego w okresie galicyjskim uwięzienia na ścieżce niskiego poziomu
życia i zacofania gospodarczego subregionów wschodnich i południowowschodnich będzie bardzo powolny. Rozwój wielofunkcyjnych obszarów
wiejskich w południowo-zachodniej części regionu pokazuje, jak integracja z obszarem metropolitalnym Krakowa oraz z Bielskiem-Białą sprzyjać
może takim procesom. Siła procesów metropolizacji stwarza szanse szybszych przekształceń położonych na północ od Krakowa, peryferyjnych do
niedawna, terenów dawnej Kongresówki (powiaty miechowski i proszowicki)4.
Najważniejszą wewnętrzną barierą rozwoju w długiej perspektywie czasowej jest postępujące rozpraszanie zabudowy mieszkaniowej związane
z rozdrobnieniem gruntów oraz polityką przestrzenną samorządów lokal4. Szerszy obraz procesów metropolizacji oraz rozwoju małopolskich miast znaleźć można w pracy
pod red. B. Domańskiego i A. Noworóla, „Małopolskie miasta – funkcje, potencjał i trendy rozwojowe”, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2010.
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nych. Gminy, szczególnie podmiejskie, realizując postulaty mieszkańców
i dążąc do wzrostu dochodów bieżących, przeznaczają w planach kolejne
obszary pod budownictwo, prowadząc do nasilenia tego procesu. Pociąga
on za sobą wysokie koszty budowy i utrzymania infrastruktury, koszty
środowiskowe oraz chaos urbanistyczny. Długofalowym skutkiem będzie
rosnące obciążenie budżetów samorządów lokalnych, degradacja krajobrazu oraz obniżanie się atrakcyjności mieszkaniowej, stanowiącej jeden
z głównych atutów Małopolski. Zahamowanie owych procesów wymaga
świadomej i skutecznej polityki przestrzennej kierującej się zasadami
zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego, która bez interwencji na
szczeblu ponadlokalnym (regionalnym) oraz nowych regulacji prawnych
na poziomie krajowym wydaje się jednak mało realna.
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Polonia quo vadis?

Na początek powinniśmy zastanowić się nad tym, czy pytanie Polonia quo
vadis? postawione w takiej formie w ogóle ma sens. Żyjemy w czasach, które łączą nas wszystkich tak mocno, że nowe pomysły i trendy nie mają już
czasu na dojrzewanie. Innymi słowy – to, co wymyślone zostało w tej chwili
na drugim końcu świata, trafia do nas w ułamku sekundy, z pominięciem
podróży przez głębszą refleksję. Naturalnie z jednej strony jesteśmy coraz bogatsi, ponieważ w miarę naszych możliwości możemy natychmiast
uczestniczyć w tych wszystkich procesach. Ale też coraz bardziej umyka
nam świadomość tego, jakie jedyne w swoim rodzaju szanse mamy tutaj w
Polsce. Może uwidacznia się tutaj również ta nasza polska nie zawsze szczęśliwa cecha, że za szybko i prawie z pożądaniem spoglądamy na to, co pochodzi szczególnie z Zachodu! Zagranica myśli za nas, co czynić i co myśleć.
I tak nasz głos ginie w zgiełku globalizacji. Może powinniśmy, myśląc
o Polsce, skierować postawione wyżej pytanie raczej w innym kierunku:
Czego my pragniemy w Polsce? W jakim kierunku powinien rozwĳać się
nasz kraj? Co chcemy pozostawić przyszłym pokoleniom? I może to, co
najistotniejsze: co możemy ofiarować ludziom w naszym kraju i innym
krajom Unii Europejskiej w obliczu całkowitej integracji świata?
Polska nie stanie się niestety tak szybko wielkim mocarstwem gospodarczym – przeciwnie: podobnie jak wiele innych państw na świecie, jesteśmy uzależnieni od mechanizmów gospodarczych, na które nie mamy
wpływu, których przede wszystkim – co jest z pewnością jeszcze gorsze
– nie możemy przewidzieć. Wszystkie nasze prognozy są i pozostaną tylko spekulacjami! Nawet nasze mądre i może imponujące analizy odbiegają co najwyżej w niewielkim stopniu od głównego nurtu gospodarczego
i finansowego, dotyczącego całego globu. Bez wątpienia może to nie jest
sprawiedliwe, ale nie ma sensu walczyć z rzeczywistością, która jest od
nas silniejsza.
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W Polsce nadal znajdujemy się w fazie przejściowej. To banalne
stwierdzenie wydaje się szczególnie uzasadnione, ponieważ coraz bardziej umyka nam to, że od dwudziestu lat mamy szansę budowania
naszego kraju zgodnie z naszym wyobrażeniem. Jakże nieprawdopodobnie długą drogę mamy już za sobą! Jesteśmy już w tak całkiem
innej rzeczywistości, że nie pamiętamy sytuacji sprzed 1989 roku!
A jednak nadal każdego dnia zaskakuje to wszystko, co Polacy osiągnęli
i jaką ogromną energią dysponuje ten naród. Ta energia prowadzi nas
z każdym krokiem coraz szybciej ku nowej rzeczywistości. Rzeczywistości, która jeszcze przed dziesięciu laty wydawała się niemożliwa. Może
wraz z tym rozwojem zaczęła się zmieniać również nasza mentalność,
ponieważ zamiast uczucia szczęścia czy wręcz wdzięczności, ogarnięci
jesteśmy coraz bardziej narastającą w zastraszającym tempie formą zazdrosnej krytyki wszystkiego i wszystkich. To jest z pewnością jeden
z największych naszych problemów, ponieważ ta forma konfrontacji z otaczającą nas sytuacją zaczyna prowadzić z jednej strony do narastającego
osamotnienia ludzi, z drugiej zaś strony można mieć nieraz wrażenie,
że własny ogromny sukces uległ prawie zniszczeniu. W nawiązaniu do
już wspomnianego spojrzenia na zachód Unii Europejskiej zaczynamy się
sami coraz bardziej gubić – a to właśnie grozi powolnym i niezauważalnym procesem, w którym stajemy się częścią tej zachodniej zagranicy,
która żyć będzie dążąc ku przyszłości całkowicie bez orientacji, bez własnych impulsów i idei – zadowolona tylko z samej siebie i własnego aroganckiego zachowania, nie zauważając problemów krajów, które tak nie
funkcjonują – jako przykłady należy wymienić tutaj zachowanie wobec
Ukrainy po tamtejszej rewolucji, zachowanie wobec Białorusi lub skandaliczne całkowite zobojętnienie wobec krajów Trzeciego Świata, ukryte pod
postacią egoistycznej pomocy, czy też coraz większe odseparowywanie się
od mieszkańców biedniejszych krajów, którzy także próbują pozyskać dla
siebie choć maleńką cząstkę tego bogactwa Unii Europejskiej – przykładów można by tu podawać wiele! Z pewnością pytanie: „czy tacy chcemy
być?” brzmi zbyt patetycznie, ale w poszukiwaniu tego, czego my w Polsce pragniemy, jakie mamy wyobrażenie dotyczące naszego życia, musimy rozpocząć właśnie w tym punkcie.
Każdy kraj zyskuje własne oblicze dzięki swojej naturze, językowi. Trzeci krok to przede wszystkim kultura – wszystkie inne rzeczy jak sport
czy moda, formy zachowania czy znaki drogowe na autostradzie można
dowolnie wymieniać (zwłaszcza w sporcie widoczne jest to coraz bardziej
dzięki zmianom obywatelstwa, również w Polsce!). Jeżeli spojrzymy na
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to, co Polska ma do zaoferowania we wszystkich obszarach kultury, może
wprawić nas to w ogromne zdumienie: który kraj na ziemi ma tak wielu
pisarzy i poetów, którzy aktualnie tworzą – począwszy od Julii Hartwig,
Wisławy Szymborskiej i Tadeusza Różewicza poprzez Adama Zagajewskiego, Ryszarda Krynickiego, Andrzeja Stasiuka, Ewę Lipską, Urszulę
Kozioł, Olgę Tokarczuk, Piotra Sommera, Tomasza Różyckiego po Wojciecha Bonowicza? A to tylko kilka nazwisk! Który kraj wydaje tak wiele
zeszytów literackich – w samym Gdańsku, Sopocie i Gdyni są trzy całkowicie różne wydawnictwa, ale podobnie jest w każdym innym mieście,
gdzie znaleźć można zeszyty tego rodzaju – choćby Wojnicz, w którym
wydawane są zeszyty historyczne? Który kraj ma takie wydawnictwa jak
Czarne, Pogranicze, Austeria, Słowo/obraz – terytoria? Który inny kraj ma
tylu kompozytorów, którzy tworzą już nowe pokolenie, po Lutosławskim,
Pendereckim, Kilarze i Góreckim? Który kraj ma takie ośrodki malarskie
i rzeźbiarskie, wymieńmy na przykład szkołę im. Kennara w Zakopanem?
Nie do pojęcia jest dla mnie fakt, że to wszystko jest tak słabo zauważalne, wręcz ignorowane z uśmiechem. Kto zna Galerię Antoniego Rząsy
w Zakopanem? Galeria Zachęta w Warszawie nie uważała nawet za stosowne zorganizowanie wystawy w 25. rocznicę jego śmierci! A co z takimi
znakomitymi publikacjami politycznymi jak „Przegląd Polityczny”, „Res
Publika”, „ZNAK”, „Nowa Europa Wschodnia”? Powinniśmy poświęcić
więcej uwagi temu nieprawdopodobnemu bogactwu, które przedstawione
zostało tu bardzo skromnie na kilku przykładach (proszę o wybaczenie
wszystkich tych, którzy nie zostali przeze mnie wymienieni), ponieważ to
właśnie to wyróżnia nas spośród innych krajów Europy i świata! Musimy
uświadomić sobie, że należy słuchać tych wszystkich głosów w naszym
kraju, które pochodzą z całkowicie różnych kierunków, jednak myślą
o kształcie przyszłości. Siła, która się z tego zrodzi, może już niebawem
dać Europie nową wizję tego, dokąd powinna prowadzić dalsza droga.
To jednak jeszcze nie wystarczy! Dzisiaj wydaje mi się przede wszystkim konieczna reklama polskiej kultury w całości w kraju. Jej celem powinno być z jednej strony dążenie do tego, aby każdy Polak był dumny
z polskiej kultury i aby z drugiej strony odczuwał np. wstyd, jeżeli nie byłby możliwy zakup wszystkich dzieł Czesława Miłosza w każdej księgarni.
Polska jest bowiem największym na świecie narodem mającym świadomość wspólnoty kulturowej – tylko ignorujemy to uporczywie. Jeżeli sami
nie traktujemy poważnie naszych możliwości, któż ma zrobić to za nas?
Może czyniąc pierwszy krok należałoby stworzyć pewnego rodzaju katalog kultury, w którym ujęte byłyby wszelkie rzeczywiste barwy i obszary
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życia kulturalnego w Polsce, przedstawiające zarówno jego różnorodność,
jak i niekonsekwencję i pozorne sprzeczności (mogłoby to doprowadzić
do rozpoczęcia dialogu, który ostatnio niestety coraz mniej jest słyszalny). Kolejnym krokiem powinno być dostarczenie takiego kompendium
wiedzy do wszystkich szkół, gmin, instytucji państwowych w kraju, aby
każdy Polak, w miarę własnych potrzeb, mógł sobie stworzyć obraz tego,
co w naszym kraju jest oferowane i co jest możliwe. Czyż jest to myślenie naiwne? W przeciwieństwie do wszystkich wielkich teorii i idei (nie
wspominając już wielu analiz, które nigdy nie proponują konkretnego rozwiązania!), uważam, iż konkrety, które dla każdego są zrozumiałe, mają
większy sens. Celem musi być forma głębszej świadomości tego, co mamy
w Polsce. Ta siła uczyni nasz kraj bardzo szybko atrakcyjnym również dla
zewnętrznej publiczności i przyciągnie tym samym wszystkich zainteresowanych do Polski: głos Polski zacznie się liczyć. I jeszcze jeden istotny
punkt: Polska jest centrum Europy. Patrzymy na Zachód, obserwujemy
co się tam dzieje – ale równocześnie dobrze rozumiemy i znamy Wschód.
Inaczej mówiąc, jesteśmy pomiędzy laickim Zachodem i prawosławnym
Wschodem, w głębokim rozumieniu znaczenia tych pojęć. Znaczenia
tego faktu nie możemy wykorzystywać tylko dla własnych celów. Musimy,
opierając się na fundamencie naszej kultury, dążyć do lepszego zrozumienia Wschodu i Zachodu. Taką możliwość ma tylko Polska! Oznacza to
dla nas obowiązek rozpoczęcia wewnętrznego dialogu, który w ostatnich
latach jest coraz słabszy. Może należałoby podać tutaj Szwajcarię jako
przykład: tam nie tylko często się głosuje, ale przede wszystkim intensywnie o wszystkim dyskutuje; a po podjęciu decyzji wszyscy ponoszą
konsekwencje, również ci, którzy reprezentowali mniejszość. Zbyt proste
byłoby przypisanie całej winy mediom, jednak z pewnością ciąży na nich
w dzisiejszych czasach szczególna odpowiedzialność, której nie zawsze są
świadome. Jeżeli chcemy zachować w Polsce to, co posiadamy, musimy
znaleźć wspólną drogę – nie tylko o niej mówić.

PS
Napisałem ten tekst sześć tygodni po konferencji w Krakowie, która spowodowała, że poczułem się całkowicie bezradny. W referatach prawie
wszystkich innych uczestników nie rozpoznałem tego kraju – wszystko,
co dzieje się w Polsce, wydaje się być horrorem, nic nie funkcjonuje jak
powinno, wszyscy ludzie są źli, niemoralni, nikt nie ma pojęcia o niczym,
nie ma sensownych ustaw itd.
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Widzę jednak całkiem inny kraj: jakże utalentowany naród, który znajduje dla siebie zawsze najlepsze możliwości, nawet jeżeli zmierza do nich
okrężną drogą. Jaka gotowość niesienia pomocy – a może reakcja drugiej
strony związana jest z naszym własnym zachowaniem? Prawie zawsze
pierwszą reakcją na wyrażone zaufanie jest w Polsce ufność – nie chcę tu
jednak popadać w naiwność! Może należałoby na początek trochę „zainwestować”, a nie reagować wobec wszystkich ludzi natychmiast wyraźnym
brakiem zaufania.

koniec lipca 2010

prof. dr hab. inż. Tomasz Parteka
Politechnika Gdańska
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

Szansa skoku cywilizacyjnego
czy skok szans pomorza?
Wizja jest marzeniem, bowiem aby żyć trzeba marzyć. Brak wizji jest
stagnacją, niewiarą, rezygnacją. Wizjoner jest kuzynem marzyciela, ale
też starszym bratem stratega. Dlatego wizja bez strategii jej urzeczywistnienia jest marzycielską opowieścią. Strategia warunkuje więc rozwój,
określa uwarunkowania tempa wzrostu, szanse i zagrożenia. Na początku
jest jednak zawsze wizja. Jeśli bardzo śmiała, wtedy mówimy o skoku cywilizacyjnym.
Potrzeba dalszej wizji Pomorza. Pytań i odpowiedzi: dokąd zmierzamy
i jak tam dotrzeć? Na Pomorzu wiemy skąd przyszliśmy, jaką pozycję zajmujemy. A jesteśmy w pierwszej tercji polskich regionów, w ścisłej grupie
polskich metropolii. Jest to także efekt spełnionych wizji.
Bo ileż trzeba było śmiałej wyobraźni, aby zbudować we wsi Gdynia
na bagnach Obłuża najnowocześniejszy w latach 30. port nad Bałtykiem.
A jak nazwać pomysł budowy w latach 70. ubiegłego wieku rafinerii, Portu Północnego – największego portu na Bałtyku oraz międzynarodowego
lotniska? A aktualnie w Gdańsku: ileż śmiałości wizjonerskiej wymagało przekształcenie brzydkiej i dymiącej elektrociepłowni na Ołowiance
w centrum kongresowo-muzyczne, gdzie dzieją się wydarzenia rangi europejskiej?
Podstawą trafnej wizji jest jednak bardziej diagnoza niż „boskie szaleństwo”.

Najpierw wiedzieć „co” , potem „jak”
Sukces realizacji wizji jest oparty na trafnej diagnozie. Pytanie o zdolność
diagnostyczną regionu jako podstawy studiów perspektywicznych na lata
2010-2030 jest w pełni uzasadnione. Zamknięcie programowania okresu
2007-2013 z jednej strony nieco spowolniło studia diagnostyczne, z drugiej zaś są one wciąż potrzebne zarówno dla aktualizacji strategii rozwo-

219

Prof. dr hab. inż. Tomasz Parteka

ju do 2020 roku – uchwalonej przez Sejmik Województwa Pomorskiego
w 2005 roku. Diagnoza wykonana dla potrzeb tej, wciąż aktualnej strategii, była bardziej statystyczną „fotografią” stanu istniejącego niż diagnozą
procesów z ich przyszłościową projekcją. Diagnoza była także znacząco
obciążona zmienionymi uwarunkowaniami zewnętrznymi, głównie skutkami przystąpienia Polski do Unii Europejskiej z projekcją instrumentów
ekonomicznych wsparcia rozwoju z kluczowym dla regionów – Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego.
Drugim silnym uwarunkowaniem była presja realizacji celów zaktualizowanej Strategii Lizbońskiej, która na początku okresu 2007-2013 uznana została za przewodni wątek polityki spójności Unii Europejskiej. Należy także pamiętać, że przystąpienie Polski do UE „wymusiło” przyjęcie
europejskich zasad programowania rozwoju na poziomie krajowym i regionalnym (Narodowy Plan Rozwoju, Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego), pociągnęło to za sobą zmiany w ustawodawstwie, a także przyjęcie
wieloletnich ram finansowych. Istotnym jest także dostosowanie polskiej
statystyki (w tym poziomu regionalnego) do standardów EUROSTATU.
Studia diagnostyczne regionu odnoszą się do trzech potrzeb. Pierwsza
to studia porównawcze pozycjonowania województwa pomorskiego wobec
innych regionów polskich i europejskich. Druga potrzeba dotyczy diagnoz
budujących podstawę aktualizacji strategii rozwoju województwa na lata
2030. Trzecie bardzo ważne zapotrzebowanie na studia diagnostyczne
wynika z ciągłego procesu realizacji regionalnego programu operacyjnego (RPO) oraz sektorowych programów operacyjnych (SPO) na terenie
województwa. Instytucją zarządzającą RPO jest samorząd województwa
reprezentowany decyzyjnie przez zarząd województwa. W istocie chodzi
tutaj o osiągnięcie jak najlepszego efektu rozwojowego, a nie ścigania się
dla osiągnięcia tempa wydawania środków unĳnych (często pod dużą presją polityków i mediów). W tej sytuacji regionalne studia diagnostyczne
muszą koncentrować się na wybranych modułach informacyjno-decyzyjnych systemu monitoringu zintegrowanego rozwoju regionalnego. Wyodrębniono trzy moduły:
I
II
III

WIEDZA – INNOWACJE – GOSPODARKA
REGIONALNY BAROMETR SPOŁECZNY
INFRASTRUKTURA – ŚRODOWISKO

Takie zorganizowanie studiów diagnostycznych uwarunkowane było i jest
finansowaniem z funduszy Unii Europejskiej, głównie z Europejskiego
Funduszu Społecznego. Samorząd województwa nie jest w stanie, w ra-
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mach środków własnych na administrację samorządową, prowadzić takich prac ze względu na skalę, jak i presję krytyki rosnącej administracji.
Pierwszy z wymienionych modułów został zrealizowany w latach
2007- 2008 jako Moduł Informacyjno-Decyzyjny WIEDZA – INNOWACJE – GOSPODARKA (MID WIG). Istotną cechą tego systemu monitoringowego jest jego otwarty i uniwersalny charakter.
Prezentacja danych i informacji jest szczegółowa, gdyż dotyczy regionu,
powiatów jak też gmin województwa pomorskiego. Jej dużym atutem jest
możliwość tworzenia „na żywo” (w trybie on line) wykresów i map na podstawie wybranych danych znajdujących się w zasobach bazy. Projekt skierowany był zarówno do jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, uczelni i jednostek naukowo-badawczych, jak również do studentów,
uczniów oraz wszystkich zainteresowanych regionem jego mieszkańców.
W ramach projektu zrealizowano również:
• Badanie studentów pomorskich uczelni – unikatowe w skali kraju
(pod względem treści, ale przede wszystkim liczby respondentów –
ponad pięć tysięcy osób) ogólnoregionalne badanie ankietowe studentów ostatnich lat studiów dziennych licencjackich i magisterskich,
wszystkich uczelni wyższych w województwie pomorskim. Badanie
pod nazwą „Absolwent pomorskiej uczelni przedsiębiorcą?” zostało
zrealizowane na przełomie lat 2007/2008 i stanowiło próbę oceny potencjalnej aktywności zawodowej absolwentów szkół wyższych. Uzyskane wyniki pozwoliły dokonać analizy postaw absolwentów szkół
wyższych wobec wyzwań na rynku pracy i kształtowania możliwości
własnego rozwoju zawodowego.
• Handel zagraniczny województwa pomorskiego latach 2000-2006
– opracowanie poświęcone problematyce eksportu i importu województwa pomorskiego. Zawiera wybrane aspekty dotyczące handlu
zagranicznego na tle pozostałych województw Polski. Przedmiotem
badań były między innymi: obroty importu i eksportu województwa, zmiany tych wielkości w czasie, otwarcie gospodarki regionu na
wymianę handlową z zagranicą oraz znaczenie eksportu w produkcji sprzedanej. Zaprezentowana została struktura produktowa oraz
geograficzna eksportu, a także obie struktury łącznie. Oceniony został również stopień koncentracji eksportu, intensywność handlu wewnątrzgałęziowego i intensywność powiązań handlowych (eksportowych) z Unią Europejską oraz jej krajami członkowskimi.
• Potencjał społeczno-ekonomiczny jednostek samorządowych województwa pomorskiego – jest opracowaniem zawierającym tzw. profile
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gmin i powiatów województwa pomorskiego, charakteryzujące ich sytuację społeczno-gospodarczą. Ta metoda charakterystyki w oparciu
o dane liczbowe, wskaźniki i wykresy umożliwiła kompleksową analizę poszczególnych jednostek samorządu oraz analizę porównawczą
wybranych wskaźników obrazujących natężenie zjawisk.
• Raport o konkurencyjności województwa pomorskiego objął wstępną
koncepcję badań konkurencyjności województwa pomorskiego na tle
pozostałych regionów. Ponadto opracowanie zawiera propozycję zakresu metodologicznego umożliwiającego w przyszłości kontynuowanie tego typu badania. Raport miał charakter koncepcyjny i traktowany był jako przygotowanie do szerszego przedsięwzięcia, jakim byłoby
systematyczne badanie konkurencyjności województwa. Kontynuując
te prace planuje się prowadzenie w województwie pomorskim obserwatorium konkurencyjności, które obok prac koncepcyjnych nad udoskonaleniem zaproponowanej metodologii i prowadzeniem systematycznych badań konkurencyjności, mogłoby dostarczać pożądanych
rekomendacji dla samorządu regionalnego i samorządów lokalnych
w zakresie podnoszenia regionalnej konkurencyjności.
Kontynuację budowy systemu monitoringu regionalnego stanowi kolejny
projekt – Moduł Informacyjno-Decyzyjny REGIONALNY BAROMETR
SPOŁECZNY (MID RBS), realizowany w ramach POKL 2007- 2013.
MID RBS stanowi kontynuację prac zainicjowanych poprzednim projektem MID WIG. Celem MID RBS-u jest uzupełnienie i wzbogacenie bazy
zbudowanej w ramach MID WIG-u. Obejmuje bazę informacyjną i dane
dotyczące aspektów społecznych rozwoju regionu, w tym m.in. dane odnoszące się do warunków życia, atrakcyjności osiedleńczej, dysproporcji
rozwoju, dyskryminacji na rynku pacy.
Cele szczegółowe projektu to:
1. ocena jakości kapitału ludzkiego, diagnoza i tendencje kluczowych
zjawisk społecznych istotnych dla obecnej i przyszłej sytuacji społeczno-gospodarczej regionu,
2. analiza trendów pomorskiego rynku pracy (w tym rola przedsiębiorczości), pozwalająca na uzyskanie pełniejszej wiedzy o zasobach ludzkich i problematyce ich rozwoju,
3. ocena warunków życia mieszkańców/mieszkanek województwa pomorskiego oraz potencjału regionu w aspekcie atrakcyjności inwestycyjnej i osiedleńczej,
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4. budowa zasobów informacji o regionie, jako uzupełnienie bazy MID
WIG,
5. budowanie regionalnej sieci współpracy instytucjonalnej na rzecz rozwoju.
W ramach projektu planuje się zrealizowanie następujących zadań:
1. Trendy rozwoju oraz ocena jakości kapitału ludzkiego w regionie
– w tym diagnoza i prognoza sytuacji demograficznej, ocena jakości zasobów ludzkich w perspektywie zmian zachodzących na rynku pracy.
Główne zagadnienia poruszane w tym opracowaniu to:
• aktualna sytuacja demograficzna województwa;
• prognoza ludności;
• stan zdrowia mieszkańców;
• uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego, w tym: dostępność do
systemu edukacji, poziom wykształcenia, jakość i struktura kształcenia, popyt na kapitał intelektualny;
• rynek pracy w regionie, w tym: zmiany struktury rynku pracy, problem migracji, dostosowanie zasobów ludzkich do rynku pracy, zapotrzebowanie na regionalnym rynku pracy.
2. Potencjał do rozwoju przedsiębiorczości – kontynuacja badania w ramach MID WIG-u dotyczącego skłonności studentów ostatniego
roku uczelni wyższych do prowadzenia działalności gospodarczej
oraz ich aktywności na regionalnym rynku pracy.
3. Mapa potencjału społeczno-gospodarczego gmin – w oparciu o dobór
wskaźników i wag określających dynamikę rozwoju gmin województwa pomorskiego, w tym na podstawie opracowania MID – WIG-u
„Potencjał społeczno-ekonomiczny jednostek samorządowych województwa pomorskiego”. Badanie będzie zawierać szereg map obrazujących potencjał w różnych aspektach: demograficznym, rynku pracy,
sytuacji gospodarczej, finansowej, infrastruktury i warunków życia.
Uwieńczeniem opracowania będzie syntetyczna mapa skategoryzowanych wg potencjału społeczno-gospodarczego gmin i powiatów.
4. Ocena warunków i jakości życia mieszkańców regionu i ich postrzeganie przyszłości, w tym m.in. ocena dostępności mieszkańców do
podstawowych dóbr i usług, systemu kształcenia i dokształcania, dostępności do rynku pracy, mobilność zawodowa, poziom optymizmu,
wpływ wykluczenia cyfrowego mieszkańców województwa na regionalny rynek pracy, w szczególności na obszarach słabych strukturalnie.

223

Prof. dr hab. inż. Tomasz Parteka

5. Zagrożenie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu oraz analiza
peryferyzacji gmin, w tym przyczyny, skala i prognozy bezrobocia,
pauperyzacji, zjawisk patologicznych i przestępczości.
6. Mapa atrakcyjności osiedleńczej województwa pomorskiego – analiza modelu atrakcyjności osiedleńczej na podstawie dostępnych danych i wyników badań zawierająca rekomendacje działań.
Podstawowe korzyści wynikające z realizacji powyższych projektów to:
przygotowanie rekomendacji dla władz regionalnych i lokalnych opartych
na analizach trendów rozwoju i sytuacji społeczno-gospodarczej, poprawa
jakości zarządzania rozwojem regionu, efektywniejsze ukierunkowanie interwencji publicznej, podniesienie efektywności w realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego oraz stworzenie podstaw jej aktualizacji,
wzmocnienie kompetencji kadr administracji w tworzeniu nowych polityk
oraz wzmocnienie współpracy podmiotów kształtujących politykę regionalną, instytucji rynku pracy, partnerów społecznych i gospodarczych.
Wartością dodaną MID WIG i MID RDS jest zainicjowany Wirtualny
Atlas Województwa Pomorskiego, który w założeniu miał zawierać informacje o regionie dotyczące: pozycji regionu w Polsce i Unii Europejskiej, administracji, środowiska, społeczeństwa i jakości życia, edukacji, kultury,
gospodarki, innowacji, nowych technologii, infrastruktury technicznej,
transportu i komunikacji. Tak ambitne zamierzenie przekroczyło jednak
możliwości urzędu marszałkowskiego i jest tylko połowicznie zrealizowane ze względu na poważne koszty tworzenia zbiorów i ich aktualizację.

Foresight regionalny Pomorza 2030 – projekcją
skoku cywilizacyjnego
Albert Einstein miał powiedzieć, że nie ma głupich pytań, są natomiast
głupie odpowiedzi. Foresight jest metodą stawiania pytań. Dla Pomorza
lista jest długa i wciąż otwarta. Oto niektóre:
• jakie będą trwałe, konkurencyjne funkcje Pomorza?
• jak zdefiniować nasze „okręty flagowe”, specjalności, technologie?
• jaką ścieżkę strategii wybrać dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego (atom, węgiel, gaz, źródła rozproszone, sieć przesyłowa)?
• czy zmiany klimatu zagrożą czy też wzmocnią walory Pomorza?
• kiedy wyczerpią się korzyści wzrostu kapitału fizycznego, finansowego,
ludzkiego, a odczujemy deficyt kapitału społecznego, skoro nasze więzi międzyludzkie, zdolności kooperacyjne i zaufanie są bardzo niskie?

224

Szansa skoku cywilizacyjnego czy skok szans Pomorza?

• jak zbudować metropolię wiedzy i nauki?
Foresight jest dialogiem, tworzeniem wspólnych wizji złożonych z różnych poglądów o przyszłości. Trzeba znaleźć wspólny język. A to nie jest
proste. Atakują nas problemy – słowa opisujące przyszłość, a my nie umiemy ich przetłumaczyć jednoznacznie (np. governance, sustainable development, clusters). Foresight też nie ma jednej polskiej definicji. Foresight jest
wyrazem nieustającego popytu na wiedzę o przyszłości. Jest ćwiczeniem
wyobraźni zdyscyplinowanej:
• metodą,
• doborem uczestników,
• formą dyskusji,
• użytecznością.
Istotą foresight’u jest dopełnienie tradycyjnych badań naukowych nad
przyszłością, jak i lepsze, konkretniejsze przygotowanie planowania strategicznego. Jest to więc proces (a nie jednorazowa ekspertyza) kreowania kultury myślenia społeczeństwa o przyszłości. Zawiera w sobie: projekcje przyszłości (alternatywne prognozy rzeczywistości, rozpoznanie
wyzwań), planowanie (analiza strategiczna i wybór priorytetów), sieciowanie (możliwie największy udział interesariuszy w procesie tworzenia,
realizacji i wdrażania). Zakłada się bardzo szerokie pole działań i skutków foresight’owych na poziomie krajowym, regionalnym i barierowym.
Szczególną odmianą jest foresight technologiczny, mający konkretyzować
i wpływać na sferę badań i rozwoju (B+R).
Foresight regionalny ma integrować myślących o przyszłości, a także
kształtujących przyszłość, zarządzających zmianą. W tym ujęciu foresight
jest nakierowany nie tylko na badania, ale także na działanie poprzez
szukanie instrumentów wsparcia aktorów sceny regionalnej w aktywnym
kształtowaniu przyszłości. Instytucjonalnie, proces foresight’u pomorskiego koordynuje Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, realizując projekt „Pomorze 2030 – scenariusze rozwoju i kluczowe technologie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Patronem projektu i jednym z jego beneficjentów jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.
Jedną z istotnych faz procesu foresight’u pomorskiego, obok badań Delhi
oraz określenia kluczowych technologii – jest projekcja scenariuszowa.
Autorzy tej projekcji (IBnGR) dokonali oceny dwóch opcji: „Pierwszą
opcją jest wybór strategii „doganiania Zachodu” polegającej na nadrabianiu zaległości i koncentracji środków na infrastrukturę transportową,
budowę stadionów oraz próbę obrony dzisiejszej struktury gospodarczej
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– vide próba „reaktywacji” budowy statków na Pomorzu.
Druga opcja jest strategią „ucieczki do przodu” – inwestycji w te obszary, które będą decydowały o przewadze w świecie jutra – edukację,
kulturę, technologię i gospodarkę wiedzy. Wdrożenie tej strategii wymaga
wzięcia pod uwagę istniejących uwarunkowań i potencjału regionu. Równie ważne – a może ważniejsze – jest znalezienie „pomysłu na Pomorze”
– wizji, która będzie atrakcyjna w nadchodzącej przyszłości”.
Wybrano opcję drugą formułując siedem scenariuszy:
1. Lotniskowiec Azji
2. Centrum usług
3. Jezioro Bałtyckie
4. Nisza technologiczna
5. Rezydencja Pomorze
6. Rodzinna przedsiębiorczość
7. Zapomniane peryferia

Lotniskowiec Azji
Region przyciąga azjatyckich inwestorów. Jest otwarty na partnerstwo
instytucjonalne regionów chińskich i Pomorza. Kreuje połączenia logistyczne z Azją. Promuje edukację chińską (np. język chiński, studia)
i kulturę. Staje się przyczółkiem krajów azjatyckich w Europie i Polsce,
wykorzystując tradycyjne kontakty (np. „Chipolbrok”). Aglomeracja Trójmiasta staje się regionalnym „hubem” logistycznym regionu Morza Bałtyckiego. Dynamiczny rozwój pogłębia polaryzację i koncentrację nowych
technologii w jednym skupieniu. Zagrożeniem jest zahamowanie rozwoju
i ekspansji krajów azjatyckich, bądź utrata atrakcyjności gospodarek europejskich, bądź wzrost protekcjonizmu.

Centrum usług
Pomorskie uczelnie rozwĳają wysokiej jakości kształcenie i wykorzystując rozwiniętą infrastrukturę komunikacyjną oraz wysoką jakość życia,
przyciągają inwestycje usługowe obsługujące rozwinięte kraje Europy
i Ameryki. Powstają dobrze płatne, ale mało kreatywne miejsca pracy.
Kreatywni emigrują. Następuje pogłębienie koncentracji w Trójmieście
i peryferyzacja dalszego otoczenia regionalnego. Zagrożeniem jest utrata
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konkurencyjności cenowej oraz niższe koszty pracy w innych krajach (np.
Ukraina, Białoruś).

Jezioro Bałtyckie
Kryzys globalnego systemu gospodarczego daje szansę mniejszym systemom gospodarczym. Postępuje integracja i szersza kooperacja w Regionie
Morza Bałtyckiego. Firmy skandynawskie kreują nowe technologie, pomorskie je implementują i wytwarzają innowacyjne produkty i usługi. Potencjał innowacyjnej przedsiębiorczości wzrasta, dając przewagę konkurencyjną w coraz większej części łańcucha wartości – w tym tą związaną
z zaawansowanymi technologiami. Wzrastają nowe branże: bio, info i telekom oraz ekoenergetyka. RMB zyskuje cenioną na świecie markę jakości
i wysokiej technologii niebędącej efektem kopiowania (model chiński).
Równoważenie rozwoju stymuluje czyste środowisko i wysoka jakość
życia (model skandynawski). Rośnie rola zasobów endogenicznych, co
wzmacnia równomiernie rozmieszczony wzrost gospodarczy i spłaszcza
zróżnicowanie ekonomiczne społeczeństwa; zagrożenie protekcjonizmem
i ograniczenie poziomu integracji, utrzymanie zróżnicowania potencjału
w RMB (północny zachód i południowy wschód); ryzyko drenażu mózgów
i zepchnięcie Pomorza do podwykonawcy i niższej wartości dodanej.

Nisza technologiczna
Wykorzystanie sąsiedztwa z liderami technologicznymi: teleinformatyka
(Finlandia, Szwecja), biotechnologia (Szwecja, Dania), energia odnawialna (Dania). Wybór niszowych obszarów technologicznych wspieranych
środkami funduszy europejskich: ekoenergetyka, teleinformatyka, biotechnologia morska, ochrona środowiska, farmaceutyka. Ekspansja produktowa i wzrost ilości jakości rynkowo i innowacyjnie zorientowanych
absolwentów.
Zagrożeniem jest niski aktualny poziom innowacyjności, potencjału
kształcenia i jakości pomorskich uczelni. Brak dużych firm zaangażowanych w prace badawczo-rozwojowe. Brak środków sektora publicznego
z powodu znacznego jego zadłużenia.
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Rezydencja Pomorze
Nowe ożywienie światowej gospodarki powoduje wzrost zamożności społeczeństwa. Pomorze dysponując czystym środowiskiem oraz rozwiniętą
unikatową infrastrukturą kulturalną (dzięki wcześniejszym inwestycjom),
przyciąga klasę średnią i wyższą z zagranicy, które osiedlają się na stałe
(emeryci) lub czasowo (np. pracujący w wolnych zawodach, klasa wędrująca). Generuje to rozwój infrastruktury usługowej (opieka medyczna, usługi
rozrywkowe i kulturalne), także wiedzochłonnej. Rozkład przestrzenny walorów redukuje polaryzację w jednym miejscu, lecz jest ona obszarowo rozproszona. Postępuje podział na bogatych klientów usług i biedną obsługę.
Zagrożeniem jest kryzys gospodarczy w krajach rozwiniętych i w Polsce; ograniczenie swobody przepływu ludzi; deprecjacja marki czystego
środowiska (np. nadmiar elektrowni wiatrowych, eksploatacja złóż gazu
łupkowego).

Rodzinna przedsiębiorczość
Turbulencje po kryzysie światowym dotyczą także Pomorza. Następuje ograniczenie dopływu inwestycji zagranicznych, obecne „zwĳają się”.
Ograniczenie środków z Unii Europejskiej. Rodzinne firmy, które przetrwały kryzys, rozwĳają się w oparciu o środki własne. Profitują wcześniejsze inwestycje w infrastrukturę techniczną i kształcenie, którego jakość
wzrasta z dostosowaniem do potrzeb regionu. Rozwój małych firm technologicznych w branżach: energetyki odnawialnej, biotechnologii medycznej, ochrony środowiska oraz informatyki. Przy zachowaniu godziwego tempa wzrostu (2-3% rocznie) postępuje spowolniona koncentracja
w aglomeracji trójmiejskiej. Region zachowuje czyste środowisko i zapewnia wysoką jakość życia mieszkańców.
Zagrożeniem jest ograniczenie środków rozwojowych przedsiębiorstw,
stagnacja pomorskich uczelni, silne tendencje protekcjonistyczne ograniczające ekspansję.

Zapomniane peryferia
Niskie tempo wzrostu światowej gospodarki, protekcjonizm, fluktuacja
cen na rynku surowców energetycznych oraz kryzys finansów publicznych
powoduje skutki stagnacji Pomorza. Upada część firm rodzinnych. In-
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westycje zagraniczne ulegają zahamowaniu, a działający inwestorzy ograniczają aktywność. Pomorskie B+R słabnie. Młodzi naukowcy emigrują. Postępuje wysokie bezrobocie oraz wzrost nierówności społecznych.
Region ulega przyspieszonej depopulacji, niektóre dzielnice aglomeracji
ulegają degradacji i wyludnieniu.
Postępuje lokalizacja „brudnych technologii” generujących wysokie
koszty zewnętrzne i degradację środowiska. W konsekwencji następuje
spadek jakości życia w regionie.
***
Przegląd powyższych scenariuszy pozwala na refleksję dotyczącą wysokiego poziomu uzależnienia Pomorza od:
• dobrego wykorzystania obecnie dostępnych środków europejskich dla
tworzenia podstaw modernizacyjnych (dokończenie inwestycji infrastruktury technicznej, obiektów kultury i kształcenia, bazy B+R),
• poważnej refleksji nad granicami wzrostu gospodarczego a jakością
życia w regionie (model skandynawski),
• dobrego i konsekwentnego wyboru technologii dających trwałą pozycję konkurencyjną sieciowo zorientowaną (klastry),
• nie lekceważenia scenariusza stagnacji i regresu („zapomniane peryferia”).
Pojawia się także pytanie, czy dla Pomorza jest niezbędny kolejny skok
cywilizacyjny skoncentrowany w czasie, analogiczny jak budowa Gdyni,
Portu Północnego czy rafinerii. Ten etos jest bardzo silny, lecz jeśli uznamy, że teraz, w epoce postindustrialnej, ważniejszym jest inwestowanie
w wiedzę, to nie da się tego dokonać w jednej pięciolatce. Ważniejsze
jest na jakich wzorcach taki spowolniony skok cywilizacyjny mamy szansę
dokonać.

Bałtyckie wrota Pomorza
Każda otwarta przestrzeń jest enigmą. Istotą ciekawości pokonania tej
enigmy jest świadomość skończoności przestrzeni otwartej. Przestrzeń
otwarta gdzieś się kończy zamknięciem – wtedy przestaje być enigmą. Tak
jest z każdym morzem, także Morzem Bałtyckim, które od kilku lat jest
morzem wewnętrznym Unii Europejskiej. Polska wypełnia 40% populacji
Regionu Morza Bałtyckiego, kraje skandynawskie – 25%. Jest to pierwszy
wielki region europejski, który został objęty europejską strategią rozwoju.
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Dokument przyjęty w 2009 roku przez Parlament Europejski – Strategia
Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego opiera się na czterech filarach identyfikujących wyzwania:
1.
2.
3.
4.

Region zrównoważony ekologicznie
Region dobrobytu
Region dostępny i atrakcyjny
Region bezpieczny
Jak realizować te wyzwania w regionie o tak dużych wewnętrznych dysproporcjach?

W zachodniej części regionu PKB per capita jest równy 122% średniej
unĳnej, podczas gdy we wschodniej części wynosi zaledwie 53% średniej
unĳnej. Ponadto należy zauważyć, że jedna piąta populacji UE wytwarza
ok. 16% łącznej wartości PKB w UE. Poza tym współpraca regionalna
przechodzi od zapewniania wsparcia dla krajów zachodnich RMB do
wspierania ich wschodnich sąsiadów – w kierunku bardziej zrównoważonej wymiany. Gospodarki krajów RMB rosną szybciej niż wynosi średnia UE. Ze względu na znaczny potencjał wzrostu w nowych państwach
członkowskich, przewiduje się, że RMB będzie w niedalekiej przyszłości jednym z najszybciej rozwĳających się regionów w Europie, a nawet
może zająć pozycję lidera. Jednym z głównych powodów tej sytuacji jest
stale rosnąca wymiana handlowa wewnątrz RMB, napędzana przez zniesienie ograniczeń i usunięcie wielu administracyjnych procedur celnych
w nowych państwach członkowskich UE, a także przez wysoki napływ
bezpośrednich inwestycji zagranicznych do tych krajów. Ponadto RMB
w ciągu ostatnich kilku lat zachował swoją pozycję rynkową w eksporcie światowym, jak również swoją silną orientację eksportową – pomimo
kryzysu światowego. Bardzo ważnym miernikiem dla oceny stanu gospodarki RMB jest inflacja. Najbardziej dotkniętym kryzysom gospodarkom
Litwy, Łotwy, Estonii udało się przezwyciężyć inflację w wyniku bardzo
radykalnych kroków naprawczych.
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Tabela 1. Inflacja w krajach RMB w latach 2005-2009 (w %)

KRAJ / ROK

2005

2006

2007

2008

2009

EU 27

2,2

2,2

2,3

3,7

1,0

Dania

1,7

1,9

1,7

3,6

1,1

Estonia

4,1

4,4

6,7

10,6

0,2

Finlandia

0,8

1,3

1,6

3,9

1,6

Niemcy

1,9

1,8

2,3

2,8

0,2

Łotwa

6,9

6,6

10,1

15,3

3,3

Litwa

2,7

3,8

5,8

11,1

4,2

Polska

2,2

1,3

2,6

4,2

4,0

Rosja

10,9

9,0

11,9

13,3

8,0

Szwecja

0,8

1,5

1,7

3,3

1,9

Źródło: EUROSTAT, BOFIT Statistics, za: „Baltic Transport Journal” nr 1/2010, s. 15.

Poziom innowacyjności jest kolejnym istotnym czynnikiem decydującym
o konkurencyjności RMB. Pomimo zróżnicowanego poziomu innowacyjności w państwach RMB, region jako całość jest pod tym względem liderem wśród europejskich dziesięciu makroregionów, zawdzięczając swoją
pozycję głównie państwom skandynawskim. I tak Szwecja, Finlandia oraz
Dania przeznaczają najwięcej nakładów finansowych na B+R, wydatki te
wynoszą odpowiednio 3,8% PKB dla Szwecji, 3,4% dla Finlandii, 2,5%
dla Danii, podczas gdy średnia dla 27 krajów UE to tylko 1,9%. W części
wschodniej RMB, której średnia wynosi jedynie 0,6% PKB, najlepszy wynik osiągnęła Estonia i jest to 0,9%. Dla Polski wskaźnik ten od 2005 roku
wynosił 0,57% i jak dotąd nie wzrósł!
Ponadto warto podkreślić, że w zachodniej części RMB największe nakłady na B+R ponosi sektor prywatny, stanowi to aż 65% wszystkich wydatków na ten cel, 23% pochodzi ze szkół wyższych, a 12,3% z instytucji
publicznych. Odmienna sytuacja występuje w części wschodniej regionu,
gdzie to uczelnie wyższe ponoszą największą część nakładów na B+R
(34,7%), 33,1% przeznaczają na nie rządy, a 31,9% sektor prywatny.
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W porównaniu do innych regionów europejskich i światowych RMB
cechuje fundamentalny atut w postaci wysokich poziomów wykształcenia, dokształcania oraz personelu i wydatków na B+R, które stanowią
wspaniałą podstawę dla tworzenia kilku wiodących klastrów naukowych
i technologicznych w wielu dziedzinach wiedzy. Potencjał ten jest połączony z wysokimi poziomami organizacyjnymi, udziału publicznego i komunikacji, jak również z szeroką świadomością w krajach wokół Morza
Bałtyckiego dotyczącą roli czynników społecznych, jaką odgrywają one
w zrównoważonym rozwoju gospodarczym. Jednak, chociaż średni poziom inwestycji w B+R i udział badań realizowanych w RMB są znacznie
wyższe niż średnia europejska, to wyniki tego kapitału, na przykład w formie patentów, są niższe niż standardy w UE. W Programie Operacyjnym
Regionu Morza Bałtyckiego pośród przyczyn takiej sytuacji wskazuje się
zarówno jakość polityk innowacyjnych otwierających rynki na nowe produkty i usługi, jak również niezadowalający postęp w tworzeniu transnarodowych klastrów.
Liderskie cechy RMB odnotowują też rankingi światowe. Wskaźniki
gotowości sieciowej (Networked Readiness Index) biorący pod uwagę; otoczenie infrastrukturalne, prawne i społeczne, gotowość podmiotów do
stosowania technologii informacyjno-technologicznych, stopień korzystania z dostępnych technologii – sytuuje cztery państwa RMB (Danię,
Szwecję, Finlandię, Norwegię) w pierwszej dziesiątce. Polska oczywiście
w tym rankingu ma słabą pozycję. Lecz czy nie jest to właśnie szansą?
Transfer wiedzy i kompetencji oraz zacieśniona współpraca z krajami
skandynawskimi i Niemcami, które przodują w innowacyjności, mogą
znacznie pomóc Polsce i innym krajom bałtyckim w dalszym nadrabianiu
zaległości, stworzyć dynamiczne warunki dla jeszcze lepszych osiągnięć
innowacyjności poprzez wzmocnienie współpracy transnarodowej w różnych dziedzinach, takich jak badania naukowe, klastry i innowacje w zakresie usług.
RMB cechują bardzo istotne dysproporcje poziomu rozwoju dzielące
ten region na rozwinięty – północny zachód i opóźniony południowy
wschód. Czy to jest szansa, czy zagrożenie? Zagrożeniem byłaby stagnacja takich państw jak Polska, Litwa, Łotwa, Estonia. Tymczasem tak nie
jest. Paradoksalnie szansą dla całego RMB jest niski poziom rozwoju terytorialnego niektórych państw – członków UE. Dzięki temu mają szansę
na dokończenie modernizacji gospodarki i infrastruktury z ogromnym
wsparciem środków funduszy strukturalnych UE. Ten proces nabiera
przyspieszenia, choć nie zakończy się jeszcze w 2015 roku. Jednocześnie
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beneficjentem tych środków są też lepiej rozwinięte państwa bałtyckie,
eksportujące zdolności wykonawcze inwestycji (np. wielki koncern budowlany SCANSKA) oraz rozwinięte know-how, czy innowacyjne produkty
(np. IKEA, NOKIA).
I to jest enigma pomorska nie polegająca na odkryciu tajemnicy: co
robić, w jakim kierunku zmierzać, z kim kooperować? Te pytania mają
odpowiedzi. Pytaniem jest, czy tę szansę Pomorze wykorzysta i w jakim
tempie.

Skok cywilizacyjny Pomorza – wzwyż czy w dal?
Różnica jest oczywista dla każdego, kto nie był zwolniony z zajęć wychowania fizycznego. Skok wzwyż, ograniczony wysokością poprzeczki,
powoduje lęki przed jej strąceniem lub adrenalinę sukcesu i chęć podwyższenia poprzeczki. Skok w dal jest sztuką i techniką pokonania odległości
i dobrego lądowania.
W obu dyscyplinach ważne jest odbicie, precyzja wyboru czasu i miejsca. Czasami sprzyja lub przeszkadza wiatr. Wielce potrzebna jest dobra
widownia i sprawiedliwi sędziowie.
Jakie więc są wyznaczniki skoku cywilizacyjnego Pomorza? Dwa historyczne „odbicia” są kluczowe (nie tylko dla Pomorza). Pierwsze „odbicie”
to udana, choć niedokończona, reforma samorządowa, która w dwadzieścia lat dała podstawę efektywności rozwoju.
Drugie „odbicie” to historyczna szansa wstąpienia do Unii Europejskiej: sam fakt wstąpienia do UE i korzystania z beneficjów już dwóch
perspektyw finansowych jest ogromny. Lecz również istotny jest moment
wstąpienia w tej fazie rozwoju UE, która w swej strategii uznała rozwój
regionalny za kluczowy, a Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego za jeden z najistotniejszych instrumentów. Te wyznaczniki utrwaliły
„ścieżkę rozbiegu” do skoku cywilizacyjnego. Owa „ścieżka rozbiegu” to
głównie odrabianie zapóźnień cywilizacyjnych, modernizacji – głównie
infrastrukturalnych. To setki projektów modernizacyjnych. Kilka z nich
tworzy jednak fundament „cywilizacyjnego rozbiegu”. To przede wszystkim: budowa autostrady A1 i szybkiej kolei Gdańsk – Warszawa, poprawa konkurencyjności portów Gdańska i Gdyni, rozwój portu lotniczego
i siatki połączeń owocujące trzecią pozycją w Polsce (po Warszawie i Krakowie), rozbudowa wyższych uczelni Trójmiasta, zdecydowana poprawa
stanu środowiska przyrodniczego.
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Trzeba sobie jasno powiedzieć, że ten proces modernizacyjny jeszcze
się nie zakończył i faza postmodernizacyjna jeszcze jest mglista. Szczególnie w zakresie budowy instytucji kształcenia i wiedzy jesteśmy w fazie
inicjalnej.
Posługując się nadal wizualizacjami sportowymi możemy przyjąć, że
arena regionalnego skoku cywilizacyjnego Pomorza jest wyznaczona trzema perspektywami:
Pierwsza – perspektywa bezpieczeństwa, zarówno energetycznego (Pomorze jest obciążone deficytem energii, a jednocześnie objęte unĳnym
pakietem klimatyczno-energetycznym), jak i bezpieczeństwa wywołanego
zmianami klimatu.
Sytuacje powodziowe, które tak boleśnie zaskakują wiele miast i regionów, zagrażają także Pomorzu. Z jednym wyróżnikiem – nigdzie w Polsce
nie ma takiego obszaru położonego poniżej poziomu morza zagrożonego
zatopieniem bądź od strony Delty Wisły, bądź od strony morza – jak
Żuławy1.
W kategoriach bezpieczeństwa należy też ujmować problem demograficzny związany ze starzeniem się społeczeństwa (mimo stosunkowo
wysokiego obecnie wskaźnika urodzeń), jak też chorób cywilizacyjnych
(najwyższy w Polsce wskaźnik chorób nowotworowych).
Druga – rozwój zrównoważony czy raczej proces równoważenia rozwoju ze szczególną waloryzacją problemów środowiska i respektowania
rozporządzeń UE związanych z systemem „Natura 2000” (obejmuje 21%
obszaru województwa). Dotyczy to także nowego podejścia do przyjaznego dla środowiska transportu określanego w dokumentach unĳnych jako
„zielony transport”.
W warunkach walorów turystycznych Pomorza – ta perspektywa dotyczy także zrównoważonej turystyki otwierającej pole wyboru (np. samochód czy rower, tramwaj wodny, ekoturystyka).
Równoważenie rozwoju to także cały kompleks gospodarki komunalnej (segregacja odpadów, energo- i wodooszczędności, transport zbiorowy
w miastach), tworzenie „inteligentnego” (smart) regionu.
Wzorce tej perspektywy cywilizacyjnej są z Pomorza widoczne niemal
gołym okiem, gdyż przykładów płynących ze Skandynawii mamy na Pomorzu, w Polsce i Europie aż nadto.
Trzecia – regionalna innowacyjność wyrażająca się tworzeniem infrastruktury badań i rozwoju (np. parki naukowo – technologiczne, inku1. Żuławy Delty Wisły to obszar o powierzchni 2000 km 2 (ok. 15% powierzchni województwa). Wypompowanie wody z zalanych w 1945 roku przez Niemców terenów trwało trzy lata!
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batory przedsiębiorczości), lecz także intensywne interakcje pomiędzy
firmami, sektorem B+R, uczelniami, instytucjami otoczenia biznesu.
Tworzą one skupiska (klastry), które powszechnie uznawane są za źródła
trwałej przewagi konkurencyjnej regionów i krajów.
Mówiąc więc o skoku cywilizacyjnym Pomorza, opowiadam się za utrwaleniem wizji i wiary w skokowy przyrost szans. Reszta zależy od mądrego ich wykorzystania we właściwym zarządzaniu szansą, a niekoniecznie
gwałtowną zmianą.

prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Spraw Publicznych

Wyzwania zarządzania
rozwojem regionów
– wprowadzenie do dyskusji
nad wizją i strategią rozwoju
w systemie zarządzania regionem
Po raz kolejny w problematykę krakowskiej konferencji Polonia quo vadis?,
tym razem rozpiętej pomiędzy enigmą XXI wieku a hipotezą skoku cywilizacyjnego Polski w latach 2010-2030, wpisano refleksję na temat rozwoju regionów. Zadaniem samorządowych regionów jest przede wszystkim dbałość o zapewnienie warunków dla rozwoju, co w okresie burzliwej
teraźniejszości, niepewnej i nieokreślonej przyszłości oraz presji na skok
cywilizacyjny jest nie lada wyzwaniem.
Polskie regiony mają już poważne doświadczenie w zarządzaniu rozwojem regionów. Przystąpiły obecnie do opracowania trzeciej generacji
planów strategicznych. Tytułowe pojęcia tego panelu – wizji i strategii
rozwoju – są już powszechnie przyswojone. Obserwacja procesów rozwoju
województw, a także zarządzania ich rozwojem rodzi jednak liczne pytania i wątpliwości co do:
1. sposobu formułowania wizji oraz rozumienia priorytetów rozwojowych,
2. stopnia włączenia wizji i strategii rozwoju w proces zarządzania województwami,
3. kwestii konkurencyjności, która stała się współczesnym fetyszem, słowem kluczem.
Przeglądając dokumenty strategiczne różnych województw, a także śledząc prace nad strategiami, nie sposób nie zauważyć ich podobieństwa.
Trudno znaleźć oryginalne koncepcje. Wszyscy wspierają podobnie ukierunkowany rozwój gospodarki. Bardzo podobne są priorytety. Widoczne
jest wzajemne naśladownictwo pomysłów. Tymczasem po okresie, w którym niemal wszystkie inwestycje publiczne podnosiły atrakcyjność regionów, nastał czas wykorzystywania swoich atutów dla wchodzenia w nisze
i budowania swojej unikatowej atrakcyjności, a także podnoszenia jakości
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życia. Nastał czas zastanowienia się, jacy jesteśmy dziś, po zrealizowaniu
wielu zamierzeń. Nie zdiagnozujemy tego, jeżeli nie zwrócimy uwagi na
to, w jakiej i jak zmienionej rzeczywistości regionalnej, krajowej, europejskiej i światowej żyjemy. Nastał czas łączenia zasobów dla wykreowania
silnego potencjału. Formułując wizję i strategię, musimy też zdecydować,
czy rozumiemy wizję jako pożądany stan regionu – co w burzliwie zmieniającym się świecie jest trudne do zdefiniowania, czy też przeciwnie
– jako zdolność adaptacyjną do zmian i do kreowania rzeczywistości.
Z badań nad zarządzaniem w sektorze publicznym wyłania się obraz
organizacji, w tym jednostek samorządu regionalnego, które niby planują
strategicznie, czego wyrazem są np. plany strategiczne, ale jednocześnie
występuje oddzielenie funkcji planowania od pozostałych funkcji zarządzania. Planowanie nie przekłada się na zarządzanie strategiczne. Przede
wszystkim nie ma stałych przeglądów realizacji zamierzeń, zmieniających
się potrzeb i wdrażania ich efektów w proces planowania. Nikt nie wie,
jakie są np. efekty niezliczonej liczby projektów, zwłaszcza tzw. miękkich,
realizowanych przez podmioty publiczne, prywatne i pozarządowe. Nie
ma wątpliwości, że ani rozproszenie wysiłków, ani koniunkturalne wykorzystywanie wszelkich możliwości nie prowadzi do wzrostu konkurencyjności. Bez przemyślanego doboru projektów do regionalnych pakietów
rozwojowych oraz wzmacniania solidnych podmiotów regionalnej gospodarki, w tym także instytucji publicznych i organizacji pozarządowych,
marnowana jest szansa na skok cywilizacyjny. Nie służy temu ani system
zamówień publicznych, ani wyboru projektów do realizacji w ramach programów finansowanych z funduszy europejskich.
Wreszcie kwestia konkurencyjności, która wydaje się zdominowała myślenie o strategii regionu. Konkurują wszyscy ze wszystkimi – w tym regiony między sobą, miasta tego samego województwa o funkcje, o rangę
w sieci osadniczej. Nieważne są przy tym rzeczywiste zasoby, ale wola
budowania – czasem od zera, przewagi konkurencyjnej w poszukiwanym/
modnym zakresie. Często przy tym stereotypowo myśli się o własnych
zasobach i nie widzi najważniejszych, najatrakcyjniejszych zasobów dających podstawy dla rozwoju współczesnej gospodarki. W pogoni za
konkurencyjnością zarzucone zostały ciekawe projekty współpracy międzyregionalnej, w tym projekt „autostrada wiedzy”, łączący województwa
południowej Polski. Wciąż nie może dojść do podjęcia działań integrujących interesy społeczności regionalnych Śląska i Małopolski, mimo iż
gospodarczo i w sensie przepływów społecznych oba te województwa są
bardzo silnie sprzężone, i mimo iż przemawia za tym interes społeczny.
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Trudno zrozumieć, dlaczego politycy lokalni i regionalni nie widzą, że
współpraca z sąsiadami wzmacnia nie tylko konkurencyjność sąsiadów,
ale wszystkich współpracujących jednostek, a przede wszystkim podnosi
jakość życia mieszkańców oraz polepsza warunki prowadzenia działalności gospodarczej we współpracujących jednostkach terytorialnych.
Oczywiście nie unikniemy w dyskusji nad wyzwaniami zarządzania
rozwojem regionów odpowiedzi na najbardziej pryncypialne pytania:
4. Dlaczego nie umiemy sobie poradzić z nierównościami społecznymi oraz pojawianiem się nowych obszarów wykluczenia? Mimo
że od dziesięciu lat prowadzimy w regionach przemyślaną politykę
regionalną, te nierówności pogłębiają się zarówno w skali kraju, jak
i wewnątrzregionalnej. Szczególnie mocno są widoczne w skali lokalnej, zwłaszcza w obszarach wielkich miast. Gdzie robimy błąd – czy
w sposobie zarządzania, czy w sposobie rozumienia istoty procesów
rozwoju społecznego? A może pogubiliśmy się w grze politycznej
i zdominowała ona, a w niektórych wypadkach nawet wyparła poczucie społecznej odpowiedzialności władz publicznych za rozwój społeczności regionalnych?
5. Co jest ważniejsze: budowanie konkurencyjności terytorialnej czy też
promowanie uniwersalnych wartości, a może nowej rzeczywistości
kulturowej, w której przyszło żyć współczesnym Polakom?
Niewątpliwie problemem zarządzania strategicznego regionami jest
unikanie decyzji ważnych, ale niewygodnych, ryzykownych politycznie.
Niechlubną rolę odgrywają w tym procesie media, podsycające walkę polityczną. W środowisku polskiego samorządu regionalnego wciąż trwają
dyskusje i obecne są opinie, że większa autonomia regionów pozwoliłaby
lepiej zarządzać ich rozwojem. Nie polemizując z tym poglądem, warto jednak zauważyć zupełną nieobecność refleksji o odpowiedzialności
społecznej i historycznej władz regionalnych, która powinna dominować
w dyskusjach o celach i sposobach zarządzania regionem.

prof. dr hab. Jacek Szlachta
Szkoła Główna Handlowa
Zastępca Przewodniczącego Komitetu
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Wizja i strategia rozwoju w systemie
zarządzania regionem w Polsce

Uwagi wstępne
Zmiany ustrojowe w Polsce, jakie zostały zainicjowane na początku lat
90. ubiegłego wieku, umożliwiły powołanie samorządów lokalnych dla
poszczególnych miast i gmin. Samorządy lokalne stały się dzięki temu
ważnymi aktorami programowania procesów rozwojowych. Istotną zmianą systemową stało się także kreowanie specjalnego działu administracji
publicznej – rozwoju regionalnego, co ułatwiło prowadzenie na poziomie
rządu aktywnej polityki regionalnej. Polityka rządu wobec regionów była
początkowo skoncentrowana na przeciwdziałaniu wysokiemu strukturalnemu bezrobociu, ale stopniowo poszerzała swój zakres rzeczowy1.
Jednak brak było początkowo możliwości prowadzenia zdecentralizowanej polityki rozwoju regionów w układzie 49 rządowych województw.
W latach 90. ubiegłego wieku zaproponowano rozwiązania substytucyjne
w postaci wojewódzkiego sejmiku samorządowego, które jednak nie wypełniały tej luki. W kraju wielkości Polski, który cechuje znaczące zróżnicowanie terytorialne struktur społeczno-gospodarczych zasadniczo
utrudniało to wykorzystanie możliwości, jakie daje nowoczesna polityka
rozwoju regionalnego.
Dzięki reformie ustrojowej, wprowadzonej w Polsce w roku 1998, stało
się możliwe prowadzenie polityki regionalnej w obydwu jej wymiarach
– interregionalnym (rządu wobec regionów) oraz intraregionalnym, czyli
wewnątrz poszczególnych regionów. Związane to było z kluczowymi rozwiązaniami tej reformy, polegającymi między innymi na: wprowadzeniu
szesnastu dużych województw, będących równocześnie regionami typu
1. Problemy polityki rozwoju regionalnego w Polsce, OECD Centrum Współpracy z Gospodarkami Europejskimi w Trakcie Przemian, Paryż 1992, polskie wydanie SORBOG, Warszawa 1993.
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NUTS 2, które posiadają wybieralne ciała przedstawicielskie oraz operują nowo wprowadzoną kategorią budżetów wojewódzkich2. Jedną z podstawowych funkcji samorządów wojewódzkich stało się programowanie
rozwoju regionalnego, możliwe między innymi dzięki przygotowywaniu
i wdrażaniu strategii rozwoju regionalnego.
Integracja europejska była drugą istotną przesłanką zmian modelu zarządzania procesami rozwoju, w tym także regionalnego w Polsce. Kraj
nasz od 1 maja 2004 roku może korzystać ze środków europejskiej polityki spójności. Unia Europejska programuje swoje polityki i budżet
w wieloletnim horyzoncie czasowym, dwa ostatnie dotyczą lat 2000-2006
i 2007- 2013. Jako kraj członkowski Polska została zobowiązana do wdrożenia modelu programowania rozwoju, w tym także regionalnego stosowanego w Unii Europejskiej. Już w latach 2004-2006 Polska przyjęła bardzo
zdecentralizowany model wdrażania funduszy strukturalnych, bowiem
około 36% środków funduszy strukturalnych znalazło się w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, składającego
się z szesnastu segmentów wojewódzkich. W latach 2007-2013 w oparciu
o Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego powołano szesnaście regionalnych programów operacyjnych, zarządzanych przez samorządy wojewódzkie. Także w ramach sektorowego Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki podstawowa część alokacji Europejskiego Funduszu Społecznego
jest zarządzana na poziomie wojewódzkim. W sumie w latach 2007-2013
segment regionalny skupia około 51% środków funduszy strukturalnych.
Zamierzeniem rządu jest dalsza decentralizacja systemu wdrażania funduszy w latach 2014-2020, czego wyrazem jest propozycja znaczącego
zwiększenia udziału zintegrowanych programów regionalnych w alokacji
do około 70%, zawarta w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego do roku
2020. Tak więc integracja europejska umożliwiła finansowanie i zarządzanie rozwojem społeczno-gospodarczym na poziomie regionalnym, które
dotyczy bardzo szerokiej palety przedsięwzięć i inwestycji publicznych.
Wymagało to także kreowania w Polsce niezbędnego potencjału w zakresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Zarazem regulacje
prawne Unii Europejskiej określiły bardzo szerokie menu działań rozwojowych, jakie można finansować w ramach europejskiej polityki spójności
w krajach i regionach Unii Europejskiej.
2. NUTS (Nomenclature of Units for Territorial Statistics), które w Polsce zostały nazwane NTS (Nomenklatura Terytorialna Statystyki) – uniwersalna regionalizacja obowiązująca w Unii Europejskiej,
składająca się z pięciu poziomów. Są to: NUTS 1 – którymi w Polsce są makroregiony (grupy województw), NUTS 2 – w Polsce są to województwa, NUTS 3 – podregiony składające się z grup powiatów, NUTS 4 zwane również LAU 1 (Local Administration Units) – powiaty oraz NUTS 5 zwane
LAU 2 – poszczególne miasta i gminy. Jednostki terytorialne typu NUTS 2 odgrywają podstawową
rolę w europejskiej polityce spójności, jednostki terytorialne typu NUTS 3 – pomocniczą.

242

Wizja i strategia rozwoju w systemie zarządzania regionem w Polsce

Dylematy programowania
rozwoju regionalnego
Wysokiej jakości programowanie rozwoju regionalnego jest warunkiem
skutecznego zarządzania regionem. Doświadczenia programowania rozwoju regionalnego w Polsce są bardzo ograniczone, bowiem dotyczą zaledwie dwu edycji strategii wojewódzkich, pierwszej które powstały w latach
2000-2001 i drugiej, jakie były przyjmowane przez poszczególne samorządy wojewódzkie w latach 2005-2006. Obecnie właściwie wszystkie województwa podjęły prace nad aktualizacją strategii wojewódzkich, które
powinny zakończyć się w latach 2011-2012. Zgodnie z zapisami ustawy
o polityce rozwoju z 7 listopada 2008 roku po przyjęciu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (KSRR) w ciągu dziewięciu miesięcy wszystkie
strategie rozwoju województw muszą zostać zaktualizowane i dostosowane do zapisów KSRR3. Dlatego w niektórych województwach można się
spodziewać już w najbliższym czasie przynajmniej dwu kolejnych edycji
strategii rozwoju regionalnego.
Analiza dotychczasowych doświadczeń programowania rozwoju regionalnego w Polsce pozwala na zidentyfikowanie szeregu dylematów, których rozstrzygnięcie ma bezpośredni i pośredni wpływ na sposób zarządzania regionami. Są one następujące:
1. Horyzont czasowy programowania. W Polsce utrwalił się model strategii regionalnych jako dokumentów średniookresowych, czyli dotyczących
około 10-15 lat. W drugiej edycji praktycznie zniknęły strategie regionalne nie mające zakreślonego horyzontu czasowego. Dlatego pewnym
problemem jest brak dokumentów krajowych o podobnym do strategii
regionalnych horyzoncie czasowym. Doprowadziło to do pojawienia się
zapisu ustawowego, że w strategiach, których horyzont czasowy wykracza poza horyzont czasowy Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju należy wydzielić okres odpowiadający strategii rozwoju kraju. Obowiązująca
obecnie Strategia Rozwoju Kraju została przyjęta w roku 2006, a dotyczy
lat 2007- 2015, co było wyzwaniem określenia horyzontu czasowego poszczególnych strategii regionalnych. Po akceptacji przez Radę Ministrów
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego do roku 2020 także będzie ograniczeniem czasowym dla programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie wojewódzkim.
2. Zasięg terytorialny poszczególnych strategii regionalnych. W Polsce
utrwaliła się praktyka odnoszenia programowania rozwoju regionalnego
3. Ustawa o polityce rozwoju, Dziennik Ustaw Nr 227, poz. 1658, 7 listopada 2008 r.
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do jednostek administracyjnych, czyli do województw. Powiaty są zbyt
małymi jednostkami terytorialnymi oraz z wyjątkiem największych miast
mają zbyt ograniczony potencjał społeczno-gospodarczy, a ich uprawnienia są ograniczone i dlatego zostały słusznie zaliczone do poziomu lokalnego. Oczywiście w literaturze pisze się o znaczeniu programowania
rozwoju w układzie jednostek funkcjonalnych, jednak w praktyce nie udało się wykreować warunków prawno-organizacyjnych dla programowania
rozwoju w układach makroregionalnych, metropolitalnych, transgranicznych i innych o charakterze funkcjonalnym. Administracyjne podstawy
delimitacji regionów sprawiają, że problemy przekraczające granice wojewódzkie czy międzynarodowe są na ogół niedowartościowane, bowiem
strategie ograniczają się wyłącznie do obszaru województwa.
3. Sposób dochodzenia do wizji. Jedna szkoła programowania rozwoju
zakłada przeprowadzenie kompleksowej diagnozy sytuacji wyjściowej i na
tej podstawie zdefiniowanie celów i priorytetów oraz określenie wynikającej z nich wizji. Druga konwencja proponuje wyjście od wizji i na tej podstawie formułowanie celów i priorytetów, które służą realizacji tej wizji.
Zastosowanie pierwszego modelu prowadzi do realistycznych wizji, jednak na ogół mało ambitnych o niższej innowacyjności, bowiem procesy
rozwoju społeczno-gospodarczego na ogół nie mają charakteru liniowego.
Drugi model powoduje pojawianie się mobilizujących, ale często nierealistycznych strategii, które często nie mają szansy na wdrożenie.
4. Filozofia strategii regionalnej. Istotnym problemem jest zdecydowanie, czy zakres rzeczowy dokumentu strategii powinien dotyczyć całości problemów rozwojowych regionu, czy tylko tego, za co bezpośrednio
odpowiada samorząd województwa. Pomimo ogólnej odpowiedzialności
samorządu województwa za rozwój regionu bardzo wiele zdarzeń w regionie wynika z aktywności sektora prywatnego, priorytetów polityk sektorowych, globalnych procesów społeczno-gospodarczych, na które władze
regionalne nie mają większego bezpośredniego wpływu. Także poziom
domkniętości struktur społeczno-gospodarczych województw jest bardzo
niski, co powoduje pojawianie się w znaczącej skali transgranicznych efektów i kosztów. Istotne jest także to, że za niektóre sfery polityki rozwoju
odpowiedzialność ponoszą samorządy lokalne. Pomimo tego strategie
rozwoju społeczno-gospodarczego województw dotyczą na ogół pełnego
zakresu tematycznego rozwoju regionalnego.
5. Zakres rzeczowy strategii. We wszystkich podręcznikach i informatorach postuluje się ograniczenie poszczególnych strategii wojewódzkich
do tematów wiodących i podstawowych. Jednak uspołecznienie procesu
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przygotowywania strategii sprawia, że najczęściej stopniowo rozszerza się
menu strategii regionalnej, aż do momentu kiedy obejmuje ona wszystkie
procesy i zjawiska dziejące się w regionie, czasami tylko o trzeciorzędnym
znaczeniu. Wyrazem tego są strategie zawierające trzycyfrową listę priorytetów względnie działań. Oczywiście takie strategie nie stają się skutecznymi instrumentami zarządzania rozwojem.
6. Dezagregacja terytorialna strategii regionalnej. Zdarzają się ujęcia
traktujące województwo jako w miarę jednolitą całość, bez odnoszenia poszczególnych celów i priorytetów do struktur wewnątrzregionalnych. Ujęcia analityczne uwzględniają na ogół przestrzenne wymiary rozwoju województwa. W niektórych strategiach wojewódzkich bardzo szeroko podejmuje się dezagregację priorytetów strategii na podregiony typu NUTS 3,
a czasami nawet na powiaty. Problemem jest to, że siatka 66 podregionów
w niektórych województwach pozbawiona jest większej logiki z punktu
widzenia kształtowania procesów rozwojowych, a z kolei powiaty są zbyt
małymi terytorialnymi jednostkami, aby być wiodącymi ogniwami czy
podmiotami regionalnej polityki rozwojowej.
7. Sposób organizacji prac nad strategią. Coraz rzadziej występuje sytuacja przygotowywania strategii regionalnej przez zewnętrzną instytucję lub ekspertów. Zasadniczo zwiększa się poziom partycypacji i zaangażowania różnych partnerów regionalnych w proces przygotowywania
strategii. Konsekwencją tego jest na ogół: wydłużenie czasu prac nad
dokumentem wynikające z uspołecznienia całego procesu, poszerzanie
zakresu rzeczowego, tak aby różne środowiska regionalne mogły się odnaleźć w strategii, ale także zasadnicze podwyższenie poziomu identyfikacji społeczności województwa ze strategią, co dotyczy przede wszystkim
kluczowych aktorów. Prowadzi to do pojawienia się poczucia własności
strategii wojewódzkiej ze strony najważniejszych środowisk i instytucji
regionalnych.
8. System monitoringu strategii. Aby stwierdzić jak skutecznie wdrażana
jest strategia wojewódzka trzeba określić zestaw diagnostycznych mierników. Najczęściej jako wiodący miernik przyjmuje się produkt krajowy
brutto na mieszkańca uzupełniany ewentualnie wskaźnikiem zatrudnienia oraz bezrobocia. W niektórych strategiach każdy z priorytetów zostaje oprzyrządowany wiodącym miernikiem, w innych zestawia się nawet
kilkadziesiąt mierników cząstkowych. Bardzo dużym wyzwaniem jest
określenie poziomu docelowego poszczególnych mierników oraz wpływu
na ich zmiany realizacji strategii wojewódzkiej. Na ogół przyjmuje się coroczne zestawianie informacji za wystarczającą częstotliwość. Jednak pro-
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blemem jest opóźnienie czasowe generowania poszczególnych informacji
statystycznych w układach terytorialnych. Część efektów strategii pojawia
się dopiero z kilkuletnim opóźnieniem czasowym, dlatego trudno je zmierzyć na bieżąco. Coraz częściej przyjmuje się w polskich województwach
model systematycznego corocznego raportowania na temat wdrażania
strategii. W sumie sprawny system monitoringu strategii jest kluczowym
warunkiem efektywnego zarządzania procesami rozwoju województwa.
9. Ewaluacja strategii wojewódzkich. Rozwiązania prawne obowiązujące
w Polsce wymagają ewaluowania programów operacyjnych, ale nie nakładają takiego obowiązku na strategie. Jednak wydaje się, że byłoby celowe
poddawanie strategii wojewódzkich ewaluacjom typu ex ante, mid term czy
on going oraz ex post, co powinno wpłynąć pozytywnie na sposób zarządzania regionem. W Polsce pojawiają się obecnie pierwsze ewaluacje strategii wojewódzkich.
10. Sposób przełożenia strategii na procedury decyzyjne w województwie. Skuteczne strategie regionalne są podstawą zapisów programów
operacyjnych, które stanowią podstawowy instrument ich realizacji. Także
różne sektorowe strategie dotyczące województwa powinny uwzględniać
ogólne priorytety zawarte w strategii rozwoju społeczno-gospodarczego
województwa. Niestety zdarza się, że poszczególne dokumenty zupełnie
się mĳają i powstają w izolacji od siebie, a nawet zawierają sprzeczne tezy,
co oznacza, że efektywność programowania rozwoju regionalnego jest
bardzo niska. Brak relacji i sprzężeń dotyczy także regionalnych strategii
innowacji. Strategia wojewódzka będąca dokumentem nie mającym istotnego wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy regionu jest niestety dość
często rejestrowaną w Polsce sytuacją.

Patologie programowania
rozwoju regionalnego w Polsce
Doświadczenia tych dwu edycji strategii regionalnych pozwalają stwierdzić, że wystąpił szereg niekorzystnych zjawisk, które zasadniczo podważają ogólną jakość zawartego w tych dokumentach myślenia strategicznego.
Większość strategii dotyczyła wszystkich możliwych sfer i zagadnień
mających miejsce w regionie. Było to związane z traktowaniem strategii
jako podstawy ubiegania się o środki strukturalne Unii Europejskiej. Dlatego sądzono, że zakres rzeczowy strategii powinien być możliwie szeroki, tak aby żadna możliwość ewentualnego współfinansowania z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności nie została pominięta.
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Niektóre strategie regionalne, co dotyczy szczególnie pierwszej ich edycji z początku wieku, kierowały się przede wszystkim ogólnymi rozwiązaniami i priorytetami polityki spójności Unii Europejskiej i dlatego zapisy szczegółowe były często bardzo podobne w różnych województwach.
Czasami powodowało to całkowitą nierozpoznawalność regionu, bowiem
zapisy strategii były tak dokładnie wyprane z lokalnego kontekstu rozwojowego.
Zasięg terytorialny strategii wojewódzkiej jest ustawowo ograniczony
do obszaru danego regionu. Jednak w wielu strategiach brak było refleksji
na temat relacji z sąsiadami w układach transgranicznych i wojewódzkich
oraz przyjmowanie autarchicznego modelu rozwoju regionu. Prowadziło to
do trudności ukształtowania relacji współpracy z sąsiednimi regionami.
Niektóre strategie pomĳają całkowicie możliwości finansowania różnych
priorytetów zapisanych w strategii wojewódzkiej. Pominięcie założeń finansowych w tych dokumentach oznacza brak jakiejkolwiek refleksji na
temat tego, czy to co zapisano w strategii wojewódzkiej jest realizowalne
w horyzoncie czasowym, jaki ona obejmuje.
Jedną ze słabości wielu strategii regionalnych w Polsce był brak rozwiązań dotyczących monitoringu procesu wdrażania strategii. Dotyczyło to
między innymi doboru wskaźników, określenia ich docelowych poziomów
oraz zdefiniowania benchmarków. Towarzyszył temu brak propozycji instytucjonalnych dotyczących systemu monitorowania i raportowania oraz
ewentualnego korygowania strategii. Oczywiście problemem monitorowania strategii regionalnych w Polsce jest bardzo duże opóźnienie czasowe
danych statystycznych i planistycznych, znacznie większe niż w przypadku danych na poziomie kraju, co uniemożliwia szybką reakcję służącą korekcie strategii ze względu na zmieniające się uwarunkowania.
Problemem występującym w wielu miejscach Polski był brak przełożenia na inne dokumenty rozwojowe dotyczące województwa. Wynikało to
z przygotowywania różnych wojewódzkich dokumentów strategicznych
w układach sektorowych, przy braku jakiegokolwiek odniesienia do zapisów strategii regionalnych, a dotyczyło to między innymi rynku pracy,
obszarów wiejskich. Dodatkowo brak hierarchiczności systemu programowania rozwoju prowadził często do niespójności zapisów dokumentów wojewódzkich i lokalnych na poziomie powiatów oraz miast i gmin.
W konsekwencji strategia wojewódzka była często dokumentem, który nie
miał istotnego wpływu na trajektorię rozwojową regionu.
Pewnym zagrożeniem rejestrowanym na poziomie lokalnym, a szczególnie ośrodków subregionalnych jest zastąpienie centralizmu Warszawy
centralizmem ośrodków wojewódzkich, które stają się dzięki decentrali-

247

Prof. dr hab. Jacek Szlachta

zacji modelu decyzyjnego państwa głównymi centrami dyspozycyjnymi
publicznej polityki rozwojowej w województwach.

Otoczenie światowe, europejskie i krajowe
programowania rozwoju regionalnego
w Polsce
Nowoczesna strategia rozwoju regionalnego powinna odnosić się do procesów globalnych, które zasadniczo zmieniają pejzaż polityki rozwoju.
Oczywiście pojawiają się analityczne prace Banku Światowego, OECD
i Unii Europejskiej, w których organizacje te próbują przekładać najnowsze nurty teoretyczne na rekomendacje dla polityki regionalnej oraz formułować wnioski i rekomendacje wynikające ze zmian w układzie gospodarki światowej4. Dotyczy to między innymi: konsekwencji zmieniającej
się geografii potencjału społeczno-gospodarczego w świecie, czego wyrazem jest wzrost pozycji Chin, Indii i Brazylii oraz pojawienia się dojrzałego nurtu naukowo-badawczego ekonomii miejsc i ekonomii przepływów,
co dostarcza nowych inspiracji dla kształtowania polityki społeczno-gospodarczej. Jednak w strategiach regionalnych w Polsce bezpośrednie nawiązania do procesów globalnych w świecie są wyjątkowo rzadkie. Na ogół
transfer informacji na te tematy do programowania rozwoju regionalnego
w Polsce odbywa się pośrednio, czyli poprzez dokumenty programowe
Unii Europejskiej.
Europejskie odniesienia związane są z Unią Europejską i mają trzy podstawowe, niestety nie w pełni spójne wewnętrznie źródła, jakimi są: (1)
Strategia Lizbońska, Odnowiona Strategia Lizbońska oraz Europa 2020; (2)
europejska polityka spójności oraz (3) priorytety poszczególnych polityk
Wspólnoty.
Wspólnota Europejska w ubiegłym wieku traciła dystans w zakresie
badań i postępu technologicznego względem USA i Japonii. Brak było
dokumentu programowego wychodzącego poza średniookresowe programowanie budżetu i polityk Wspólnoty, ostatnio dotyczące kolejnych okresów siedmioletnich – 2000-2006 i 2007-2013. Doprowadziło to do przy4. Investing for Growth: Building Innovative Regions. Policy Report, OECD, Paris, 31 March 2009; Regional Policy Challenges. New issues and Good Practices, OECD, Paris 31 March 2009; How Regions
Grow. Trends and Analysis, OECD, Paris 2009; World Development Report 2009. Reshaping Economic
Geography, The World Bank, Washington D.C., 2009 oraz: Regions 2020. An Assessment of Future
Challenges for EU Regions, Commission of European Communities SEC (2008) 2868 final, Brussels 14
November 2008.
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jęcia w roku 2000 na szczycie w Lizbonie strategii uzupełnionej w roku
2001 na szczycie w Goeteborgu o elementy trwałego i zrównoważonego
rozwoju, aby do roku 2010 Unia Europejska stała się najbardziej konkurencyjną gospodarką światową. Jako misję Strategii Lizbońskiej określono
zasadnicze zwiększenie wydatków na badania i rozwój. Brak skuteczności wdrażania strategii doprowadził w roku 2005 do przyjęcia Odnowionej
Strategii Lizbońskiej. Przyjęto, że wszystkie polityki Wspólnoty powinny
zostać podporządkowane Odnowionej Strategii Lizbońskiej. Pomimo ograniczonej skuteczności wdrażania tej strategii należy zwrócić uwagę na jej
znaczenie, bowiem wprowadziła ona do regionalnych strategii i programów operacyjnych w szerokim zakresie takie kategorie ekonomiczne jak:
gospodarka oparta na wiedzy, społeczeństwo informacyjne, informacyjne
i komunikacyjne technologie, podatne na innowacje regiony (learning regions) itd.
W roku 2010 Unia Europejska przedstawiła dokument Europa 2020 (EU
2020), który ma zastąpić Strategię Lizbońską oraz być podstawą nowych
zintegrowanych wytycznych na rzecz wzrostu i zatrudnienia, dotyczących
polityki makroekonomicznej, mikroekonomicznej i rynku pracy5. Jako
priorytety rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej do roku
2020 zaproponowano:
• rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach,
• promocję gospodarki oszczędzającej zasoby, zielonej i konkurencyjnej,
• sprzyjanie gospodarce o wysokim zatrudnieniu, zapewniającej wysoką
spójność społeczną i terytorialną.
Na tej podstawie sformułowano następujące cele, jakie powinny zostać
osiągnięte przez kraje członkowskie Unii Europejskiej do roku 2020:
• 75% wskaźnik zatrudnienia dla grupy wiekowej 20-64,
• 3% produktu krajowego brutto przeznaczanego na badania i rozwój,
• 20/20/20 w zakresie klimatu i energetyki, czyli zmniejszenie emisji
CO2 o 20%, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii do 20%
oraz poprawa efektywności energetycznej o 20%,
• udział młodzieży kończącej wcześniej edukację na poszczególnych
poziomach zminimalizowany do 10% i minimum 40% młodzieży
w odpowiednich rocznikach kończących studia,
• 20 milionów ludzi mniej pozostających w strefie ubóstwa.
Jak widać nie występuje pełna zgodność pomiędzy tymi priorytetami
i celami.
Mimo swoich niewątpliwych i szeroko eksponowanych przez Komisję
5. Communication from the Commission to the European Council. Europe 2000. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, European Commission, Brussels, March 2010.
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Europejską zalet Strategia EU 2020 ma szereg słabości z punktu widzenia
wzmocnienia regionalnego wymiaru polityk rozwojowych. Są one następujące:
A. Jest aprzestrzenna, została napisana w tradycyjnym nurcie ekonomii,
całkowicie abstrahuje od nowych nurtów naukowych, związanych z ekonomią miejsc i ekonomią przepływów;
B. Wyrazem bardzo tradycyjnego podejścia do problematyki rozwoju
społeczno-gospodarczego jest odgrzewanie pojęcia i konceptu polityki
przemysłowej jako uniwersalnego remedium na kryzysogenne struktury społeczno-gospodarcze. Polityka przemysłowa uzupełniająca politykę
makroekonomiczną ma być w najbliższej dekadzie podstawowym instrumentem interwencji w Unii Europejskiej;
C. Procesy rozwojowe we Wspólnocie widzi przede wszystkim w partnerstwie państw członkowskich i instytucji Unii Europejskiej. Niemal
pomĳa poziom regionalny i lokalny jako ważnych aktorów stymulowania
procesów rozwojowych oraz wielopoziomowe zarządzanie publiczne (multilevel governance);
D. Całkowicie pominięto spójność gospodarczą, a bardzo tradycyjnie
ujęto spójność społeczną i terytorialną. Propozycje programowe zawarte
w EU 2020 oznaczają praktyczne wyprowadzenie Europejskiego Funduszu Społecznego z europejskiej polityki spójności i nadanie temu instrumentowi jako wiodącego charakteru i wymiaru socjalnego;
E. Według EU 2020 podstawowym sposobem skutecznego podjęcia
i ewentualnego rozwiązania problemów mających wymiar terytorialny we
Wspólnocie jest wzrost mobilności siły roboczej oraz redukcja negatywnego oddziaływania granic wewnętrznych pomiędzy państwami członkowskimi. Oznacza to, że kluczowe znaczenie ma oddziaływanie na emigrantów i preferencje dla przemieszczeń siły roboczej, a nie kapitału. Nie
tworzy to przesłanek dla nowoczesnego ujęcia spójności terytorialnej;
F. Zasadniczo pominięto kwestię wspierania dyfuzji procesów rozwojowych. Jeśli EU 2020 bezpośrednio i pośrednio stymuluje koncentrację
przestrzenną czynników produkcji w wiodących regionach Europy, rosnące znaczenie ma przenoszenie impulsów rozwojowych na obszary pośrednie i peryferyjne, które są znacznie słabiej wyposażone w nowoczesne
czynniki produkcji.
Oczywiście zwrócenie uwagi na potrzebę programowania rozwoju społeczno-gospodarczego w średniookresowym horyzoncie czasowym, realizowanego w oparciu o nowoczesne czynniki rozwoju jest bardzo istotnym
pozytywnym przesłaniem tego dokumentu.
Jak już stwierdzono wcześniej polityka spójności Unii Europejskiej od-

250

Wizja i strategia rozwoju w systemie zarządzania regionem w Polsce

grywa istotną rolę w Polsce, bowiem jest najważniejszym źródłem transferów finansowych na rzecz naszego kraju. Po wprowadzeniu pakietu Delorsa w 1988 roku polityka ta stała się drugą pozycją w budżecie Wspólnoty,
w szerokim zakresie podejmując działania zorientowane na konwergencję społeczno-gospodarczą najsłabszych regionów Wspólnoty. Istotnym
wkładem reformy Delorsa stało się programowanie europejskiej polityki
spójności w horyzoncie wieloletnim, co znalazło przełożenie na zapisy
dokumentów programowych w państwach będących beneficjentami tej
polityki zarówno na poziomie krajowym jak też regionalnym.
W latach 2007-2013 w ramach europejskiej polityki spójności wyróżniono trzy cele: konwergencję, konkurencyjność regionalną i współpracę
transgraniczną. Oznacza to zorientowanie tej polityki na wszystkie regiony Wspólnoty, a nie tylko na obszary najbiedniejsze i tradycyjną infrastrukturę techniczną oraz powiązanie konkurencyjności i konwergencji.
Nawet w państwach i regionach otrzymujących fundusze strukturalne
w ramach celu konwergencja zapisano indykatywne zalecenie, aby przynajmniej 60% alokacji było przeznaczane na priorytety związane ze Strategią Lizbońską. Wyrazem tego trendu są Strategiczne Wytyczne Wspólnoty dla spójności w latach 2007-2013, które wyznaczają pole interwencji tej
polityki w krajach i regionach Wspólnoty6. Trzy obowiązujące wytyczne
to: (1) zwiększenie atrakcyjności Europy i jej regionów pod względem inwestycji i zatrudnienia, (2) poprawa poziomu wiedzy i innowacyjności na
rzecz wzrostu oraz (3) zwiększenie liczby i poprawa jakości miejsc pracy.
Szczególne znaczenie dla nowej generacji programowania rozwoju regionalnego ma wytyczna druga, która zawiera następujące uszczegółowione wytyczne: zwiększenie i lepsze ukierunkowanie inwestycji w badania
i rozwój technologiczny, ułatwianie inwestycji i promowanie przedsiębiorczości, promowanie społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich oraz
poprawa dostępu do finansowania.
Istotnym problemem jest niska koherencja pomiędzy różnymi politykami Wspólnoty, co ogranicza efekty interwencji europejskiej. Dotyczy to
w szczególności kierunków interwencji finansowanych w ramach Wspólnej
Polityki Rolnej, skupiającej najwięcej środków budżetowych Wspólnoty.
Szczególnym problemem jest stymulowanie rozwoju obszarów wiejskich
ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich. Inne polityki Wspólnoty preferują zdecydowanie oddziaływanie
w układach sektorowych, co bardzo ogranicza możliwości oddziaływania
na procesy społeczno-gospodarcze w krajach członkowskich na poziomie
6. Strategiczne Wytyczne Wspólnoty dla spójności na lata 2007-2013. Decyzja Rady z dnia 6 października
2006 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, marzec 2007.
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regionalnym. Strategia rozwoju regionalnego staje się wówczas mało istotnym dokumentem.
Wymienione słabości, a także brak długookresowego dokumentu paneuropejskiego oznaczają istotne zubożenie podstaw programowania rozwoju
regionalnego w Unii Europejskiej. Po roku 2006 podjęto programowanie
rozwoju w ramach makroregionów planistycznych, które obejmują regiony kilku państw Wspólnoty. Polska należy do dwóch takich ugrupowań:
Morza Bałtyckiego i Europy Środkowej. Efekty tych prac w postaci makroregionalnych dokumentów programowych nie są niestety zachęcające.
Dotychczasowe inspiracje krajowe dla programowania rozwoju regionalnego były bardzo ograniczone. Uwaga kolejnych rządów w Polsce koncentrowała się na dokumentach niezbędnych dla skutecznej absorpcji środków europejskiej polityki spójności. Dlatego powstały kolejno Narodowy
Plan Rozwoju na lata 2004-2006 oraz Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 oraz odpowiednie programy operacyjne: regionalne,
sektorowe i pomocy technicznej. Ich logika, układ oraz założenia wynikały z obowiązujących zasad programowania funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej, dlatego ich przydatność dla strategii rozwoju regionalnego
była ograniczona.
Pierwszy dokument nowej generacji dotyczący polityki regionalnej państwa na poziomie kraju, jakim była Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2001-2006, został przygotowany jeszcze w okresie przedakcesyjnym jako podstawa zbudowania w Polsce potencjału w sferze polityki
spójności, niezbędnego w warunkach członkostwa naszego kraju w Unii
Europejskiej. Kolejny dokument Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego
dotyczy lat 2010-2020 i zostanie prawdopodobnie przyjęty przez rząd
jako podstawa programowania rozwoju społeczno-gospodarczego województw jeszcze w roku 20107. Jest to bardzo pozytywna zmiana, bowiem
po raz pierwszy strategie wojewódzkie zyskują solidne ramy merytoryczne na poziomie krajowym. Jednak zgodnie z logiką i zapisami ustawowymi dokument ten powinien powstać już po przyjęciu Długookresowej
Strategii Rozwoju Kraju (DSRK) i Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Prace nad DSRK doprowadziły do przedstawienia w 2009 roku dokumentu Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, który jest zestawem esejów
naukowych dotyczących kluczowych problemów rozwoju kraju. Jednak
nawet przy największej życzliwości trudno byłoby nazwać ten dokument
strategią. Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 przyjęta w roku 2006
7. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony – Miasta – Obszary Wiejskie, Projekt do
akceptacji Komitetu do Spraw Europejskich Rady Ministrów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
Warszawa 19 maja 2010.
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stała się mało przydatna wskutek zbyt krótkiego horyzontu czasowego
oraz przyjęcia założenia, że rozwój społeczno-gospodarczy ma charakter
liniowy, co zostało zakwestionowane w warunkach kryzysu finansowego.
Jak widać, niezbędne odniesienia krajowe dla strategii regionalnych były
w Polsce jak dotąd mniej niż skąpe.

Zakończenie
Przeprowadzona w opracowaniu analiza pozwoliła na stwierdzenie, że
aktualnie obowiązujące strategie rozwoju regionalnego w Polsce tylko
w niewielkim stopniu mogą być efektywnym elementem zarządzania regionem, chociaż w niektórych województwach udało się zbudować dość
interesujące i nowoczesne systemy monitorowania i aktualizowania. Aby
nowa generacja strategii regionalnych stała się istotnym elementem zarządzania województwem, w Polsce niezbędne są zmiany w otoczeniu europejskim i krajowym oraz należy pozytywnie rozwiązać szereg opisanych
w tym tekście dylematów programowania rozwoju regionalnego w Polsce.
Szczególne znaczenie ma wprowadzenie wysokiej jakości systemu monitorowania i ewaluowania strategii oraz określenie sposobów jej przełożenia na inne operacyjne dokumenty w województwie.
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Aspiracje i awans
cywilizacyjny regionu.
Przykład Małopolski

Rozwój – awans – skok cywilizacyjny? Trzy pojęcia, wszystkie w gruncie
rzeczy określają ten sam proces, wskazując jedynie na różne tempo, skalę
i dynamikę zjawiska. To co je determinuje to wizja przyszłości, priorytety
które są źródłem podejmowania strategicznych decyzji. System wartości
i celów, na realizację których umawia się wspólnota regionalna. Jednym
słowem – aspiracje. Od poziomu aspiracji i determinacji, z jaką są wprowadzane w życie będzie zależało, czy efektem finalnym będzie skok cywilizacyjny, czy tylko awans, czy też po prostu normalny rozwój.
Oczywiście, bardzo wiele zależy od miejsca i czasu, który jest nam
dany.
Małopolska, dziedzic tradycji Ziemi Krakowskiej, to dumny region.
Szczerze i głęboko przekonany o swojej wyjątkowości. Jak Małopolska jest
przygotowana do podejmowania wyzwań przyszłości? Jaki będzie mieć
udział w tym wielkim dziele, jakim jest, posiłkując się słowami prof. Antoniego Kuklińskiego – „przesunięcie Polski ze świata europejskich peryferii do świata europejskiego centrum”?

Małopolska – w oczekiwaniu na zmiany
Przedstawione poniżej, wybrane elementy diagnozy sytuacji wyjściowej
skoncentrowane zostały na atutach, jakimi dysponuje Małopolska. Oczywiście, wybór ma charakter subiektywny.
Małopolska jest jednym z kilku zaledwie historycznych polskich regionów, choć powstałym w wyniku konsolidacji siedmiu „starych” województw. Jest to niewątpliwie sytuacja sprzyjająca. Taki punkt startu uwal-
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nia nas od konieczności szukania odpowiedzi na egzystencjalne pytania
o sens utworzenia danego województwa czy o powody nadania mu takiej
a nie innej nazwy.
Prostą i dobrą miarą sukcesu regionu jest to, czy ludzie chcą w nim
mieszkać, uczyć się, pracować. W tym kontekście cieszy, że Małopolska
– jako jeden z niewielu polskich regionów – ma dodatni wskaźnik migracji (w 2009 roku przybyło w ten sposób w Małopolsce prawie 4,5 tysiąca
mieszkańców, tj. 1,34 na 1000 mieszkańców).
Cechą charakterystyczną Małopolski jest relatywnie nienaruszona
tkanka społeczna, i związane z tym zjawisko swego rodzaju „zasiedzenia”. Jedną z istotnych przyczyn takiego stanu rzeczy był brak masowych
wysiedleń i większych migracji po II wojnie światowej. Najlepszym dowodem owego „zasiedzenia” były decyzje władz komunistycznych o budowie u bram Krakowa Nowej Huty. Zadaniem Nowej Huty miało być
przełamanie tej zastanej – a niekorzystnej z punktu widzenia ówczesnych
władz – sytuacji.
Jednocześnie badania wskazują, iż aż 92% mieszkańców deklaruje przywiązanie do regionu, co świadczy o daleko idącej integracji wewnętrznej.
Wydaje się, że tworzy to dobrą podstawę dla budowania poczucia dumy
z faktu bycia Małopolaninem. Oczywiście – nie istnieje coś takiego jak
„naród małopolski”, natomiast tradycja podziału na „krakowiaków i górali” jest jednak ciągle obecna.
W świadomości mieszkańców Małopolski silnie zakorzenione jest zjawisko emigracji do USA, co pozytywnie wpływało na postawy społeczne,
tworząc swego rodzaju wzorzec mobilności zawodowej i przestrzennej.
Małopolska jest największym zagłębiem turystycznym w Polsce. Region
co roku odwiedza kilkanaście milionów turystów. Najpopularniejsze kierunki odwiedzin to oczywiście na pierwszym miejscu Kraków, dalej Wieliczka, Oświęcim i Zakopane.
Lokalizacja Małopolski w przestrzeni europejskiej pozwala postrzegać stolicę województwa jako element potencjalnego Europolu: Kraków
– Górny Śląsk – Ostrawa. Liczba mieszkańców takiego Europolu (konsumenci żyjący w promieniu sześćdziesięciu kilometrów) sięga niemal
9,5 miliona mieszkańców. Jest to mniej więcej porównywalne z ludnością
Szwecji, a jedynie nieco mniej niż w przypadku Białorusi czy Portugali.
Te trzy duże aglomeracje, w przypadku efektywnego połączenia ich siecią powiązań i przepływów o odpowiedniej intensywności i jakości, mogą
stanowić bazę do budowy jednolitej przestrzeni gospodarczej. W pracach
badawczych prowadzonych w ramach OECD czy ESPON, jak i krajo-
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wych nad Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, już traktuje
się ten obszar jako jednolitą, zintegrowaną strukturę. Zatem z obiektywnego punktu widzenia doprowadzenie do powstania takiego Europolu
jest rzeczą logiczną i zasadną. Wystarczy tylko nowoczesna infrastruktura komunikacyjna, w tym telekomunikacyjna, oraz instytucje i instrumenty zintegrowanego zarządzania. Oraz polityczna wola działania. Mogłoby się wręcz wydawać, iż taka przestrzeń jest skazana na współpracę!
W praktyce pozostaje ona nadal czystą hipotezą teoretyczną. Co więcej
– żadnej realnej, efektywnej współpracy nadal nie udało się nawiązać nawet w relacjach polsko-polskich. Smutnym, ale wymownym przykładem
jest tu porażka koncepcji „autostrady wysokich technologii” (inwestycje
w nowoczesne technologie, przedsiębiorstwa wzajemnie oddziaływające
na siebie, tworzące powiązania o charakterze klastrowym), mającej biec
wzdłuż korytarza transportowego A4, od Opola do Krakowa. Projekt
ten nie wyszedł poza etap idei, okazał się efemerydą. Tak więc w sytuacji braku współpracy wewnątrzkrajowej trudno mówić o efektywnym
budowaniu relacji międzynarodowych. Jest to zresztą element szerszego
problemu – deficytu umiejętności podejmowania współpracy, budowania
relacji zorientowanych na wspólne rozwiązywanie problemów, stawiania
czoła wyzwaniom – w grupie. Mechanizm ten widać także na przykładzie
polskich regionów. Koncentrując się na wzmacnianiu zawsze i za wszelką
cenę potencjału konkurencyjności i wchodzeniu w rywalizację ze wszystkimi, nie budujemy potencjału kooperacji, który w naszych warunkach
mógłby być nawet bardziej wartościowy1.

Kraków versus „reszta” Małopolski
Czy można postawić tezę, iż Kraków jest jedynym elementem różnicującym Małopolskę od sąsiednich województw, Podkarpacia i Świętokrzyskiego? Spójrzmy na fakty.
Na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego mieszka około 43,5% mieszkańców Małopolski, a obszar ten generuje niemal 57,7%
(2007) PKB regionu. Koncentrację tę pogłębia jeszcze skupienie nowoczesnych inwestycji w sektorze wysokich technologii. Małopolska – poza
Krakowem – jest jednym z trzech najbardziej rustykalnych województw
(16,2% pracujących w sektorze rolnictwa, 51-procentowy udział ludności
1. J. Woźniak, Spójność czy konkurencyjność? Polityka rozwoju polskich regionów, w: Rozwój regionalny
Polski w warunkach reformy europejskiej polityki spójności w latach 2007-2013, „Biuletyn PAN KPZK”
nr 231, Warszawa 2007.
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wiejskiej w całości populacji), sytuacja ta jest jeszcze petryfikowana przez
przyjęty przez Polskę model wspólnej polityki rolnej. Poziom zamożności
2/3 obszaru Małopolski (PKP per capita, wg NUTS 3) osiąga w najlepszym przypadku poziom zamożności województw objętych interwencyjnym programem dla Polski Wschodniej. Subregion nowosądecki, dysponujący 56,5% średniego krajowego PKB na osobę jest najbiedniejszym
w Polsce. Powyższe dane świadczą o występującej w Małopolsce dychotomii w zakresie poziomu rozwoju, można nawet zaryzykować twierdzenie
o pęknięciu na dwa odrębne obszary: Kraków i „reszta” regionu.
Spójrzmy na kilka atutów Krakowa:
• stolica Małopolski to jedyna (aż jedna!) globalnie rozpoznawana marka, jaką dysponuje region;
• jest to równocześnie marka żywa i rozwĳająca się, pojawiają się coraz
to nowe jej składowe: dziedzictwo Papieża Jana Pawła II, Franciszkańska 3, Łagiewniki (trzy miliony turystów rocznie, drugi ośrodek pielgrzymkowy w Polsce), fabryka Oskara Schindlera (dzięki Spielbergowi prawdopodobnie najwięcej mieszkańców naszego globu zobaczyło
fragmenty Krakowa);
• Kraków – obok Warszawy, Wilna i Lwowa – jest jednym z największych historycznych miast Polski i zarazem jedynym, które przetrwało ostatnie zawieruchy historyczne;
• drugi ośrodek naukowy w Polsce, niezmiennie czołowe miejsce Uniwersytetu Jagiellońskiego w rankingach szkół wyższych – zawsze exaequo z Uniwersytetem Warszawskim;
• drugie miejsce w Polsce pod względem liczby mieszkańców („detronizacja” Łodzi w 2007 roku); trzeba jednak podkreślić, że pięcie się
w górę w tym rankingu nie jest krakowską aspiracją, gdyż wiąże się
nierozerwalnie z negatywnymi konsekwencjami, takimi jak suburbanizacja i rozlewanie się miast; pomimo to jest to jeden z lepszych
wskaźników ukazujących atrakcyjność lokalizacji miejsca zamieszkania – kluczowy przy benchmarkingu regionów;
• drugie miejsce w rankingu najbardziej przyjaznych miast w Polsce
(TNS OBOP 2010);
• największe w kraju centrum outsourcingowe – czwarte miejsce na
świecie i pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej w rankingu
pięćdziesięciu najlepszych lokalizacji inwestycji typu BPO (TOP 50
Emerging Global Outsourcing Cities, 2009).
Kraków jest jedną z dwóch najważniejszych polskich metropolii. Zgodnie z logiką procesów rozwoju i praktyką, metropolia krakowska nie kon-

258

Aspiracje i awans cywilizacyjny regionu. Przykład Małopolski

kuruje ze swoim zapleczem w Małopolsce. Kraków konkuruje z innymi
metropoliami, i to w skali globalnej, gdyż inna skala już nie obowiązuje.
Ujmując rzecz brutalnie (i nieco wyostrzając): Kraków bez Małopolski
mógłby sobie poradzić, ale Małopolska bez Krakowa – już nie.

Małopolska – ścieżka awansu
Jakie czynniki, zewnętrzne i wewnętrzne, najsilniej oddziaływały, a także
– zakładam – będą oddziaływać na Małopolskę, sprzyjając lub hamując
jej rozwój?
Można wyróżnić kilka katalizatorów, które miały decydujące znaczenie
dla rozwoju Małopolski w pierwszej dekadzie XXI wieku (poniższy wykaz
jak i hierarchia jest własna i wysoce subiektywna):
• członkostwo naszego państwa w Unii Europejskiej oraz związana
z tym europeizacja. Konsekwencją był wzrost zaufania rynków inwestycyjnych oraz profity z uczestnictwa w unĳnej polityce spójności (do
końca 2009 roku Małopolska pozyskała z funduszy UE ok. 3,2 mld
zł)2, po 2006 roku samorządy terytorialne nie zrealizowały żadnej poważniejszej inwestycji wyłącznie w oparciu o środki własne, stosowanie dźwigni finansowej jest powszechne;
• poczynione inwestycje w kapitał ludzki, potężnie zwiększające się
indywidualne wydatki na rzecz edukacji a także zdrowia i kondycji
fizycznej – potwierdzają to przygotowywane rokrocznie przez prof.
J. Czapińskiego raporty diagnozy społecznej;
• transfery funduszy na obszary wiejskie, których napływ istotnie poprawił nie tylko zasobność mieszkańców wsi, ale także ich postrzeganie
świata zewnętrznego. Nic lepiej nie wpłynęło na poprawę wizerunku
Niemców i Unii Europejskiej niż comiesięczna renta, waloryzowana
według obowiązującego kursu euro;
• znaczące inwestycje w ośrodek akademicki, głównie krakowski, czego
spektakularnym wyrazem było doprowadzenie do uchwalenia w 2001
roku specjalnej ustawy upamiętniającej 600-lecie odnowienia Akademii Krakowskiej. Zabezpieczyło to ciągłość finansowania budowy
III Kampusu Uniwersyteckiego UJ, do tego wyłącznie z zasobów budżetu państwa (rzecz nader rzadka w obecnych czasach), przedmiot
zazdrości innych uczelni w Polsce; Uniwersytet Jagiellońskiego jest
2. A. Binda (red.), „Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego. Raport Roczny” nr 5, 2009.
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zresztą także największym beneficjentem regionalnych funduszy europejskich3;
• dwie reformy samorządowe – z 1990 oraz 1999 roku, które uruchomiły wewnętrzne potencjały rozwojowe polskich miast i regionów;
• podkrakowskie lotnisko Balice – nasze „okno na świat” – z imponującą
i stale rosnącą liczbą przyjmowanych pasażerów (1999 – pół miliona,
2009 – trzy miliony). Europa zbliżyła się i przyjechała do Krakowa;
• moda na Kraków (cztery miliony turystów), której źródłem był splot
kilku czynników, w tym m.in. śmierć Papieża Jana Pawła II;
• autostrada i częściowa obwodnica Krakowa, które sprawiają, że stolica
Małopolski – na tle polskiej mizerii – jest jednym z nielicznych szczęśliwców włączonych już w europejskie korytarze transportowe.
Jakie będą – moim zdaniem – najważniejsze determinanty awansu
w drugiej dekadzie XXI wieku?
• najważniejszą będzie jakość kapitału społecznego, to czynnik o zasadniczym znaczeniu. Należy w pełni zgodzić się z tezą prof. J. Czapińskiego4, iż nasze państwo i społeczeństwo osiągnęły już niemal
wszystko, co było możliwe, budując na zgromadzonym kapitale intelektualnym. Dalszy szybki rozwój, nie mówiąc o skoku cywilizacyjnym, nie będzie jednak możliwy w oparciu tylko o te zasoby. Zatem, bez radykalnej poprawy jakości kapitału społecznego nie uda się
utrzymać dalszego, szybkiego wzrostu;
• zmiany w strukturze społecznej, starzenie się społeczeństwa. Małopolska znajduje się obecnie w dobrej sytuacji pod względem udziału
osób starszych w ogóle społeczeństwa, jednak skokowy wzrost tego
wskaźnika nastąpi zaraz po 2030 roku, co w sposób nieuchronny będzie obciążać także regionalny system ekonomiczny. Aby przygotować
się do nadchodzących zmian, nasz region jako pierwsze polskie województwo opracował kompleksowy program Małopolska wobec starzenia
się społeczeństwa. Podejście strategiczne. Określa on nie tylko implikacje
procesu starzenia się społeczeństwa dla Małopolski, w tym koszty,
ale przede wszystkim rekomenduje szeroki wachlarz polityk publicznych, które powinny zostać wdrożone w sferach takich jak edukacja,
transport, ochrona zdrowia, różne formy opieki społecznej, usługi
3.

„Ocena wpływu projektów zrealizowanych dzięki funduszom europejskim przez uczelnie wyższe z terenu województwa małopolskiego na wzrost konkurencyjności gospodarczej regionu oraz
wzmocnienie potencjału sektora badawczo-naukowego” – badanie przeprowadzone na zlecenie
MOPR przez Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ pod kierunkiem J. Górniaka,
2009.

4. J. Czapiński, Kapitał do pomnożenia, Seminarium „Kapitał społeczny w rozwoju regionalnym” zorganizowane przez Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju, „Tygodnik Powszechny” nr 50,
2009.
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informatyczne, kultura, turystyka, planowanie przestrzenne i mieszkalnictwo czy usługi rynkowe. Chodzi o generalną zmianę podejścia,
także o czerpanie korzyści z tych procesów („starzenie się społeczeństwa szansą dla rozwoju Małopolski”). Przygotowanie tego programu
to także dobry przykład korzystania z europejskiego know-how, co
umożliwi udział w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (program PEOPLE);
• stan środowiska naturalnego, w tym koszty jego ochrony i rewitalizacji. Powracające katastrofy naturalne – należy wziąć pod uwagę, iż takie zjawiska ekstremalne jak powodzie, towarzyszące im osuwiska,
także susze będą zdarzały się coraz częściej;
• otoczenie regulacyjne europejskie i krajowe:
− szeroko rozumiany klimat dla decentralizacji i regionalizacji w Unii
Europejskiej i Polsce. Pytaniem pozostaje, czy przypadki stojących
u progu rozpadu państw takich jak Belgia czy ogarniętych falą secesji jak Hiszpania nie stworzą impulsu dla podejścia wzmacniającego
centralizm państwowy, w imię konsolidacji jednolitych struktur krajowych. Mogłoby to degradować polskie województwa jako partnera
tak w relacjach z rządem centralnym jak i z Komisją Europejską,
− algorytm podziału środków z budżetu państwa na województwa.
W rzeczywistości funkcjonuje w Polsce kilkanaście takich algorytmów. Ten skomplikowany i niezbyt efektywny mechanizm transferów finansowych (zupełnie nie uwzględniający celów rozwojowych,
brak korelacji z efektami działań) decyduje o kondycji finansowej
polskich województw. Pamiętajmy, że województwo małopolskie
jest teoretycznie samofinansujące w zakresie sektora finansów publicznych, natomiast cała nadwyżka to już tylko redystrybucja poprzez budżet państwa5,
− przyjęty w Polsce regionalny algorytm podziału środków z funduszy europejskich, który jest bardzo ważny w warunkach takiego kraju jak Polska. Pamiętamy, że zarówno poprzedni (z 2003 roku) jak
i aktualny algorytm miał charakter wybitnie wyrównawczy i kompensacyjny, premiował województwa o największej liczbie ludności
z występującymi obszarami bezrobocia klęskowego, co defaworyzowało takie regiony jak nasz.

5. W. Misiąg, M. Tomalak, Analiza i ocena sytuacji województwa małopolskiego jako podmiotu transferu
środków publicznych oraz prognoza finansowa dla regionu na lata 2010-2015, ekspertyza na zlecenie Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, 2009.
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Trzy wymiary awansu cywilizacyjnego
Analizując sytuację Małopolski chciałbym zaproponować następującą,
potrójną perspektywę:

Jakość życia
Biorąc pod uwagę przeciętną długość życia mieszkańca Małopolski, musimy zauważyć spektakularny wzrost (rok 1995 – 69,18 lat mężczyźni, 77,04
kobiety; rok 2008 – 72,9 lat mężczyźni, 80,9 kobiety). Dla porównania
– w sąsiedniej Federacji Rosyjskiej przeciętna długość życia mężczyzny
przekracza niewiele ponad 60 lat. Skok cywilizacyjny dokonał się również
w obszarze wykształcenia ludności. Na przestrzeni lat 1995-2009 odsetek
osób z wykształceniem wyższym wzrósł z 8 do 18%! Trudno chyba o bardziej spektakularny wymiar sukcesu. Zwraca jednak uwagę fakt (biorąc
pod uwagę ten wskaźnik) że w latach 1997-2002 sytuacja Małopolski była
znacznie korzystniejsza niż średnia w kraju, po czym obecnie się z nią
zrównała. Pozostaje pytaniem, czy osiągnięte zostały jakieś obiektywne
ograniczenia, których już nie da się prosto przekroczyć, czy też dynamika
Małopolski jest po prostu słabsza.
Nasze samopoczucie mogą poprawić także dane dotyczące jakości życia, mierzonej poziomem konsumpcji. Dla przykładu: wzrost powierzchni
użytkowej na 1 mieszkańca z 17,2 m kw w 1995 do 24 m kw w 2008. Struktura wydatków w gospodarstwach domowych – żywność: 1999 – 32%,
2008 – 26%; łączność: 1999 – 2,8%, 2008 – 4,7%, transport: 1999 – 7%,
2008 – 10%). Zwłaszcza ten pierwszy wskaźnik wskazuje na tendencję
typową dla zamożnych krajów zachodnich. Coraz więcej gospodarstw domowych jest wyposażonych w takie przedmioty trwałego użytkowania jak
odbiorniki telewizyjne (wzrost z 94% w 1999 do 97% w 2008), czy też
komputery osobiste (14% w 1999, 60% w 2008), natomiast – na co warto
zwrócić uwagę – coraz mniej osób kupuje zamrażarki. Spadek ten świadczy o powrocie do normalności, gdyż nie ma już konieczności robienia
zapasów. Zmieniła się też struktura konsumpcji: jemy mniej pieczywa,
ziemniaków, a więcej mięsa, słodyczy, co zresztą może spowodować, iż
za chwilę dołączymy już masowo do społeczeństw mających problemy
z nadwagą.
Aby jednak pokazać obraz sytuacji w całym jej wewnętrznym zróżnicowaniu, należy zwrócić uwagę na wzrost odsetka ludności korzystającej
z wodociągów – 74,7% (2009, w 2002 – 70%) i kanalizacji – 51,1% (2009,
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w 2002 – 45%). Choć sytuacja na przestrzeni ostatnich lat znacznie się
poprawiła, nadal liczby te oznaczają, iż niemal połowa Małopolan nie ma
możliwości korzystania z kanalizacji, co jest skądinąd skandalem cywilizacyjnym.

Struktura gospodarki
Analiza struktury podmiotów gospodarki narodowej według sektorów
ekonomicznych na przestrzeni lat wskazuje, iż jest ona dosyć trwała.
Maleje udział sektora przemysłowego6 z 27,2% (1995) do 23,5% (2009)
oraz sektora usług rynkowych z 67% do 65,8%, natomiast odnotowuje
się wzrost udziału firm świadczących usługi nierynkowe z 4,7% (1995)
do 8,4% (2009). Jednocześnie – wbrew powszechnemu odczuciu – liczba
podmiotów sektora publicznego wykazuje tendencję wzrostową – z 3,7 tys.
w 1995 roku do 8 tys. w 2009 roku.
W stosunku do 1998 roku wyraźnie zmniejszyła się liczba pracujących
w przemyśle (o ponad 16%). Wzrost nastąpił natomiast w sferze usług,
o ponad 10%, w tym w sferze usług nierynkowych (m.in. administracja,
edukacja, zdrowie) nastąpił przyrost o prawie 3%. Symptomatyczne byłoby porównanie podmiotów będących największym pracodawcą w Małopolsce: piętnaście lat temu (podobnie jak czterdzieści lat temu) była to
Huta Sendzimira, natomiast obecnie najwięcej osób zatrudnia Uniwersytet Jagielloński. Jest to także symbol zmian, które się dokonały.
Struktura wydatków inwestycyjnych według sektorów własności zdominowana jest przez inwestycje prywatne, ok. 65% całości (2008). W sposób
istotny w ciągu ostatniej dekady wzrósł poziom inwestycji dokonywanych
przez jednostki samorządu terytorialnego, co ukazuje dynamikę tkwiącą
w polskich samorządach. I tak największe łączne wydatki na inwestycje
poniosły w Małopolsce gminy, których nakłady wzrosły w stosunku do
1999 roku o prawie 120%. Najwyższą jednak dynamiką wzrostu wydatków
inwestycyjnych charakteryzuje się budżet samorządu województwa – ze
wzrostem o 355% w stosunku do roku 1999.
Spadek liczby pracujących w przemyśle związany był ze spektakularnym procesem dezindustrializacji. Spójrzmy na najbardziej ewidentne
przykłady zmiany funkcji w tym zakresie, które zaszły w ostatnich 10-15
latach: miejsce Zakładów Chemicznych Bonarka zajęło obecnie Bonarka
City Center, historyczne zakłady Solvay (miejsce pracy Karola Wojtyły) –
6. Dane za: A. Binda (red.), „Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego. Raport Roczny”
nr 5, 2009.
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Centrum Handlowe Carrefour, Zakłady Wielkiej Płyty – Centrum Real,
tereny poprzemysłowe Zabłocie – Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego oraz kompleks mieszkaniowy Garden Residence, Krakowskie Zakłady Mięsne – Galeria Kazimierz. Nie w całej Małopolsce proces przechodzenia od gospodarki przemysłowej do usługowej dokonał się
z równym powodzeniem, najlepiej powiodło się Krakowskiemu Obszarowi Metropolitalnemu. Pogłębiło to dodatkowo, podkreślaną już wcześniej,
polaryzację małopolskiej przestrzeni.

Jakość przestrzeni publicznej
Niewątpliwie w okresie ostatnich lat bardzo poprawiła się jakość architektury. Nastąpiła ewidentna poprawa estetyki, co szczególnie jest widoczne
w małych miastach i wsiach, jako efekt spontanicznego procesu zmieniających się potrzeb i rosnących aspiracji. Sprzyjała temu także polityka
samorządu województwa, której dobrym przykładem był program „Rewitalizacja centrów wsi i miasteczek”, finansowany w ramach pierwszej edycji Kontraktów Wojewódzkich czy też rewitalizacja małopolskich miast
wspierana przez programy ZPORR oraz MRPO.
Przypomnĳmy sobie, co budowano 15-20 lat temu. W latach 80. na tle
szarzyzny blokowisk z wielkiej płyty, jedynymi wyróżniającymi się obiektami były kościoły i budynki sakralne. Na początku następnej dekady,
w pierwszej połowie lat 90., krajobraz został zdominowany przez lśniące
konstrukcje supermarketów o banalnie prostej konstrukcji magazynów.
Dopiero od drugiej połowy pierwszej dekady XXI wieku możemy mówić
o nowej jakości projektów, czego przykładem są takie realizacje jak Muzeum Lotnictwa, Centrum Kongresowe, Crikoteka czy Opera Krakowska7. Mimo to, chociaż zwiększyło się zapotrzebowanie na piękny krajobraz i otoczenie, wzrosły aspiracje estetyczne inwestorów i publiczności,
ciągle nie nastał jeszcze w Małopolsce czas wielkich, spektakularnych
budowli typu Muzeum Gogenheim w Bilbao. Nie znam też planów realizacji w naszym regionie w najbliższym czasie dzieł najwybitniejszych
współczesnych architektów, nawiązujących do poziomu wyznaczanego
przez takie nazwiska jak Foster czy Libeskind.
Z powyższą, pozytywną tendencją jawnie kontrastuje postępująca degradacja przestrzeni publicznej. Możemy tu mówić nie tyle nawet o chaosie,
co katastrofie. Niszczymy jeden z najważniejszych i do tego nieodnawial7. Autorem lub współautorem części prac są zagraniczni architekci, tak w przypadku Muzeum Lotnictwa (niemiecka pracownia Pysall. Ruge Architekten) jak i Centrum Kongresowego (Japończyk
Arata Isozaki).
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nych zasobów, który wyróżniał nas pozytywnie wśród innych regionów.
Pewnym, co prawda ułomnym, miernikiem tej sytuacji jest stopień nasycenia Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego. Dla małopolskich gmin oscyluje on wokół 46%. Nie jest żadnym pocieszeniem ani
usprawiedliwieniem, że jest to i tak powyżej średniej dla naszego kraju.

Małopolska – odpowiedni czas,
miejsce, właściwe aspiracje
Małopolska w pełni korzysta z tej fantastycznej koniunktury, jaka jest
udziałem Polski, najlepszej od trzystu lat. Warto jednak poddać analizie,
jak w przeciągu minionych dwunastu lat zmieniało się myślenie i podejście do własnej przyszłości, do rozwoju, jak zmieniały się regionalne aspiracje. Aspiracje, których emanacją jest strategia rozwoju województwa.
Możemy już mówić o trzech generacjach strategii regionalnych w Polsce.
Poniżej spróbuję je syntetycznie porównać.
Budowa pierwszej generacji strategii wojewódzkich przypadła na rok 2000.
Można je porównać do regionalnych manifestów niepodległości, próby
swoistego „wybicia się na niepodległość”. Kładły duży nacisk na integrację
i scalenie odrębnych dotąd bytów „starych” województw w twór regionalny, budowanie świadomości i tożsamości wspólnoty regionalnej, także
w wymiarach symbolicznych – herby (potem loga), barwy regionalne, odznaczenia regionalne, celebracja najważniejszych funkcji... Potrzeby były
ogromne, niemal wszystko wydawało się równie ważne, stąd też częste
problemy z wyborem, z faktyczną priorytetyzacją.
Kontekstem prac nad pierwszą generacją strategii wojewódzkich była
niepewność otoczenia prawnego (spory kompetencyjne z wojewodą), politycznego (nieznane jeszcze warunki integracji z UE) oraz brak niemal
jakichkolwiek instrumentów wdrożeniowych dla strategii (znikome zasoby własne, których substytutem stał się kontrakt wojewódzki – w jego
ramach 90% środków było przeznaczone obligatoryjnie na dokończenie
byłych inwestycji centralnych budżetu państwa).
Paradoksem okazało się, iż województwa, tak dbające o podkreślanie
własnej odrębności, przygotowały ostatecznie dokumenty – w większości
przypadków – bardzo do siebie podobne, jakby „spłaszczone”. Skądinąd,
trudno jest napisać oryginalną wizję rozwoju, uzyskując do tego niezbędną aprobatę społeczną i polityczną. Tym m.in. różni się praca nad strategią od pracy naukowej.
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Na drugiej generacji strategii regionalnych – mniej więcej lata 2005-2009
– największe piętno odcisnęło wejście do Unii Europejskiej i proces integracji, a wyzwaniem chwili było optymalne wykorzystanie środków unĳnych dla odrobienia dystansu cywilizacyjnego, który odziedziczyliśmy.
W tamtym czasie było to zasadne podejście, a daną nam szansę polskie
regiony wykorzystały bardzo dobrze. Większość wątków merytorycznych
została zatem zdeterminowana wytycznymi europejskiej polityki spójności. To był najważniejszy kontekst prac8. Było to podejście „szerokiego
zarzucania sieci”, strategie często zatem niewiele faktycznie przesądzały,
jednocześnie niemal wszystko pozwalały uzasadnić. Może za wyjątkiem
budowy elektrowni atomowej. Zresztą, część województw w ogóle wówczas nie przygotowała nowych edycji strategii (bądź ograniczyła się do
niewielkich aktualizacji), zastępując je programami operacyjnymi, nastawionymi na absorpcję funduszy europejskich.
Czym powinna odróżniać się trzecia generacja strategii wojewódzkich,
przygotowywanych aktualnie przez większość polskich województw? Wydaje się, że dokumenty te będą koncentrować się w większym stopniu na
optymalnym wykorzystaniu wewnętrznych potencjałów i zasobów – w warunkach niepewnego otoczenia zewnętrznego. Nie wiemy, jaki będzie budżet Unii Europejskiej na politykę spójności i jakie będą jej preferencje,
nie wiemy, jakimi instrumentami będziemy dysponowali w regionach, nie
wiemy jaki będzie budżet państwa przy wychodzeniu z globalnego kryzysu. Rozsądek podpowiada zatem, aby liczyć bardziej na siebie. Mam też
nadzieję, że umiejętnie zdyskontujemy doświadczenia przeszłości z prac
nad strategiami pierwszej i drugiej generacji.
Powstające właśnie strategie muszą udzielić odpowiedzi na szereg pytań, w tym:
• jak odpowiedzieć na nowy nurt myślenia strategicznego, zaproponowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, którego wyrazem
jest Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego oraz Koncepcja Zagospodarowania Przestrzennego Kraju?
• jak rozszerzyć legitymację władz do rządzenia w regionie, wychodząc
poza formalny mandat polityczny, zwiększając partycypację różnych
środowisk, powołując np. Rady/Fora Terytorialne?
• jak odnieść się do koncepcji wielopoziomowego zarządzania, jak je
przełożyć na realizację wspólnych programów i projektów, angażujących wiele niezależnych podmiotów, jak zapewnić przy tym niezbędną sprawność działania? W tym także – jak przygotować się do wykorzystania nowego Kontraktu Terytorialnego?
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• jak mobilizować zasoby regionalne, zarządzane przez poszczególne
szczeble samorządów terytorialnych (opierające się na zasadzie niezależności, broniące jej jak „źrenicy wolności”?), włączając także sektor
prywatny?
• jak realnie integrować planowanie strategiczne i przestrzenne, jak odpowiedzieć na „przestrzenny wymiar” nowej polityki regionalnej?
• jak budować regionalne instytucje, instrumenty, których tak nam brakuje?
• co z metropoliami, czy polskie regiony stać będzie na prowadzenie
własnej polityki wspierania metropolii? Nie mam tu bynajmniej na
uwadze możliwości finansowych. W przypadku odpowiedzi negatywnej rząd centralny z pewnością chętnie podejmie inicjatywę.
Może nadchodzi już czas na zmianę myślenia o sposobach komunikacji
z najważniejszymi partnerami, może czas zacząć zakładanie przedstawicielstw polskich regionów już nie tylko w Brukseli, ale i w stołecznej Warszawie, wzorem hiszpańskich regionów.
Strategie regionalne trzeciej generacji nie muszą koniecznie stworzyć nowego paradygmatu w polityce rozwoju. Wystarczy jeśli będą skuteczne.

Małopolski think-tank
W celu wspierania procesu zarządzania strategicznego regionem uruchomiono w Małopolsce szereg inicjatyw. Oto kilka z nich:
• Obserwatoria Rozwoju Regionalnego. Mają na celu prowadzenie
analiz i ocen polityk publicznych. Tworząc zaplecze analityczne województwa, wzmacniają jego suwerenność decyzyjną, stają się jego
atutem. Stanowią system wsparcia w zarządzaniu strategicznym dla
władz regionalnych, co przyczynia się do wzmocnienia ich kompetencji. W Małopolsce wybraliśmy rozwiązanie w postaci powołania
czterech Obserwatoriów (Rozwoju Regionalnego, Rynku Pracy, Gospodarki, Polityki Społecznej), działających jako swego rodzaju klaster. Wyzwaniem jest, jak działalność Obserwatoriów powiązać z procesami decyzyjnymi. Małopolskie rozwiązanie stało się inspiracją dla
zapisów Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego9.
• - inicjowanie debaty publicznej o przyszłości regionu, angażującej różne środowiska, potencjalnie zainteresowane tą tematyką. Ważnym jej
elementem stał się cykl Konferencji Krakowskich, którego pomysłodawcą jest prof. Antoni Kukliński. Ich ambicją jest stawianie najważ9. J. Woźniak, Obserwatoria rozwoju regionalnego jako element systemu strategicznego zarządzania regionem,
Ekspertyza na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009.
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niejszych pytań o przyszłość Europy, Polski i regionów. Dotąd odbyły
się trzy edycje w latach 2008, 2009, 2010. Projekt jest realizowany we
współpracy z dr Krzysztofem Pawłowskim, rektorem Wyższej Szkoły
Biznesu w Nowym Sączu.
• program badań ewaluacyjnych, rozwinięty na potrzeby strategii województwa, Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
• projekt wydawniczy „Biblioteka Małopolskich Studiów Regionalnych”,
do 2006 roku wydawanych pod tytułem „Rozwój regionalny w Małopolsce”, do chwili obecnej wydano 20 biuletynów.
• bardzo cenna i potrzebna inicjatywa Foresight technologiczny. Kraków
2020, której celem jest zidentyfikowanie, na koniec 2010 roku, dziesięciu nowoczesnych technologii, które powinny być priorytetowo traktowane i wdrażane w Małopolsce. Jest to także bardzo ważną przesłanką dla strategii Małopolska 2020. Projekt realizowany jest przez
Krakowski Park Technologiczny.
Powyższe, skrótowo zasygnalizowane prace traktujemy jako element
szerszego systemu zarządzania regionem, powinny być postrzegane jako
wkład do systemowego myślenia o naszej przyszłości. Niezmiernie ważna
jest przy tym konsolidacja środowisk nauki, biznesu, administracji publicznej, pracujących na rzecz rozwoju regionu. Wydaje się, że w Małopolsce udało się wspólnymi siłami zainicjować taki proces, co powinno
skutkować wysokiej jakości ośrodkiem programowania, monitorowania
i ewaluacji strategii. Naszym celem jest regionalny think-tank.

Zakończenie
Najczęściej, niemal automatycznie przyjmuje się w dyskusjach „oświeceniowy” imperatyw rozwoju, zgodnie z którym rozwój jest kategorią naturalną, oczywistą, zawsze potrzebną i pożądaną. Postrzegany jest jako
stała funkcja w czasie, mająca charakter linearny. Tak postrzegany rozwój
kojarzony jest często z „postępem”. Cel główny jest prosty i mobilizujący zarazem: zbliżenie się do najbardziej rozwiniętych regionów Europy,
odrobienie dystansu cywilizacyjnego. Faktycznie – Małopolska powoli,
ale systematycznie od dziesięciu lat odrabia to zadanie, z wydajnością
średnioroczną ok. 2%. W tym tempie do 2015 roku powinniśmy osiągnąć
pułap 60% średniej PKB per capita dla UE27. Ten rachunek można oczywiście ciągnąć dalej w przyszłość.
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Jednak przewidywania te nie muszą się sprawdzić. Uważam, że nie istnieje historyczny determinizm, a Małopolska nie jest skazana na sukces.
Podobnie – nie jest pewne, że Kraków jest skazany na sukces, co kłóci
się zresztą z opinią większości mieszkańców i decydentów, przekonanych
o absolutnej wyjątkowości tego miasta.
Małopolska miała możliwość działania w ostatnich dwóch dekadach,
będąc w dobrym miejscu i we właściwym czasie. Przed nami jednak przyszłość niepewna i dlatego tak ważna jest śmiała, dobra wizja rozwoju.
Bo wierzę w to, że właściwe aspiracje są najistotniejsze.

dr Piotr Żuber
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Dyrektor Deprtamentu Koordynacji
Polityki Strukturalnej

Wizja i strategia rozwoju
w systemie zarządzania regionem.
Spojrzenie z Warszawy

Wizja rozwoju jako instrument modernizacji
systemu zarządzania państwem
Mamy rok 2010. To dobry moment, aby zastanowić się nad dotychczasowymi doświadczeniami w przygotowaniu i realizacji strategii rozwojowych
na poziomie kraju i poszczególnych regionów oraz wskazać perspektywy
wykorzystania tych instrumentów w budowanym systemie zarządzania
rozwojem Polski. Waga debaty (i jej atrakcyjność) nad tymi zagadnieniami, odbywanej w ramach projektu zainicjowanego kilka lat temu przez
prof. Antoniego Kuklińskiego pt.: Polonia quo vadis? wynika z kilku przesłanek. Wymienię tylko kilka najważniejszych:
• doświadczenia nabyte w czasie dziś już ponaddziesięcioletniego funkcjonowania samorządu wojewódzkiego i wprowadzonego Ustawą o samorządzie województwa obowiązku przygotowania i realizacji strategii rozwoju województwa,
• doświadczenia nabywane od roku 2004 w procesie realizacji polityki
spójności w Polsce,
• nowe uwarunkowania polityczne i społeczno-gospodarcze wynikające
z kryzysu gospodarczego i wyczerpywania się dotychczasowego modelu polityki regionalnej Unii Europejskiej i w pozostałych krajach
OECD.
Wszystkie powyższe czynniki wskazują na konieczność jakościowo innej niż do tej pory reakcji polityk publicznych na nowe wyzwania, przed
jakimi stoi Polska i Unia Europejska na początku drugiego dziesięciolecia
XXI wieku.
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O ile w krajach Europy Zachodniej zmiana polega obecnie bardziej na
przeformułowywaniu celów rozwojowych i w powiązaniu z nimi szukaniu nowych dróg i instrumentów ich realizacji (m.in. poprzez zwiększanie
dochodów budżetu przy jednoczesnym ograniczaniu zakresu wydatków
publicznych), w Polsce dla zachowania pożądanej dynamiki rozwojowej
i modernizacyjnej musi być ona znacznie bardziej radykalna.
Obok określenia wizji rozwoju kraju i ścieżki jej realizacji w horyzoncie wieloletnim, większe znaczenie w Polsce niż gdziekolwiek w Europie
Zachodniej ma zmiana filozofii i przebudowa systemu zarządzania państwem, tak aby wyznaczone cele mogły być osiągane w sposób skuteczny i efektywny. Zagadnienie to (zmiana filozofii i przebudowa systemu
zarządzania państwem) obejmuje bardzo wiele obszarów: cele i sposób
prowadzenia polityki, wymiana używanych w debacie publicznej historycznie ukształtowanych symboli i klisz na nowe modele rozwojowe czy
też potrzeba zupełnie nowych instrumentów realizacyjnych.
Trzeba przyznać, że dla dalszego rozwoju i modernizacji Polski nie wystarczy posiadanie najlepszych strategii rozwojowych (choć z przygotowaniem ich także są problemy) – niezbędne jest zaakceptowanie (przez
społeczeństwo i tzw. siły polityczne) potrzeby zasadniczych zmian o charakterze kulturowym. Zmiany te polegać powinny na zwrocie w kierunku
społeczeństwa otwartego, mającego zdolność do uczenia i komunikacji
z innymi społeczeństwami, świadomego własnych szans i słabości, mniej
zanurzonego w historii (ale nie uciekającego od niej, bo taki jest nasz
punkt startu), wolnego od przesądów, ale jednocześnie bardziej realistycznego i opierającego się w swoich działaniach na zredefiniowanych od
nowa wartościach. Dopiero uznanie konieczności takiej zmiany otworzy
drogę do zasadniczych zmian w sposobie funkcjonowania państwa, a tym
samym zapewni możliwość wykorzystania istniejących, ale dziś jeszcze
nie zawsze widocznych potencjałów rozwojowych – gospodarki, społeczeństwa, polskiej przestrzeni.
Doświadczenia ostatnich lat w obszarze udziału w europejskiej polityce
spójności pokazują, jak impulsy przychodzące z zewnątrz mogą pomagać
w zmienianiu Polski – nie chodzi przy tym tutaj tylko o pieniądze. Po
sześciu latach po przystąpieniu do Unii Europejskiej największe efekty
w realizacji polityki spójności widać tam, gdzie dokonała się zasadnicza
zmiana w sposobie zarządzania politykami publicznymi – wyznaczania
celów i sposobu działania administracji publicznej. W wielu miejscach
na poziomie krajowym oraz regionalnym i lokalnym udało się zbudować sprawny system zarządzania środkami UE: działania administracji
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przeorientowane zostały na osiąganie celów (choćby dotyczyły one tylko
wydatkowania środków w terminie, aby uniknąć konieczności ich zwrotu), dzięki wdrożonym i rozbudowywanym podsystemom monitoringu
i ewaluacji, stosowaniu zasady pomocniczości i partnerstwa możliwe jest
podejmowanie racjonalnych decyzji i prowadzenie dialogu na temat strategicznych i operacyjnych wyborów rozwojowych. Sukcesy we wdrażaniu
polityki spójności zwiększają zaufanie do państwa i pozwalają przeformułowywać tradycyjnie negatywny obraz jego instytucji, a tym samym
zdolności do kolektywnego działania całego społeczeństwa dla osiągania
celów rozwojowych.
Jest charakterystyczne, że sukcesy najlepiej są widoczne w tych sferach,
które były najbardziej otwarte na zmiany – ze względu na nowość struktur, a tym samym brak negatywnie rozumianej kultury administracyjnej.
Obserwacja ta dotyczy m.in. skuteczności w sferze rozwoju regionalnego, gdzie na poziomie krajowym przygotowano i wdrożono począwszy od
roku 1999 całkowicie nowe strategie i koncepcje oraz zostały utworzone
zupełnie nowe struktury (w roku 2005 utworzono Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego), jak i poziomu regionalnego, na którym stosunkowo nowe
samorządy wojewódzkie (działające od 1999 roku) były i są bardzo zdeterminowane na pokazanie swojej przydatności, sprawności i przywództwa
w procesach rozwojowych.
W innych sferach przyczyny skutecznego wykorzystywania środków UE
należy kojarzyć z innymi czynnikami – ale zawsze wyznacznikiem sukcesu
jest stopień zaadaptowania celów i procedur UE, czyli skłonność do wprowadzenia zmian w sposobie działania administracji. Tam gdzie się to udało
możemy mówić o zwiększeniu sprawności państwa. Jako przykład można
wskazać proces programowania i realizacji budowy autostrad, dróg ekspresowych i dróg krajowych, gdzie po latach warunkowanych politycznie niechęci do wprowadzenia zmian w sposobie zarządzania, wprowadzono (także ze względu m.in. na polityczny priorytet kolejnych dwóch rządów wynikający ze skali środków finansowych oferowanych przez UE) wieloletnie
planowanie, system monitoringu realizacji przedsięwzięć priorytetowych,
poprawiono koordynację pomiędzy różnymi elementami procesu realizacyjnego. Obecnie, czego jesteśmy wszyscy świadkami, skutkuje to realnym
przyśpieszeniem procesów realizacyjnych budowy dróg i autostrad.
Znacznie większe problemy pojawiają się w sferach, których nie dokonała się jeszcze adaptacja filozofii, celów i sposobów działania instrumentów
UE ukształtowanych w innej kulturze administracyjnej do praktyki działania polskich instytucji publicznych. Do tych sfer należy m.in. budowa

273

Dr Piotr Żuber

sieci informatycznych (pomimo priorytetu politycznego), modernizacja
infrastruktury kolejowej i energetycznej czy też niektóre segmenty polityki rynku pracy i wsparcia zatrudnienia. Brak odpowiednio szybkich
przekształceń w zakresie zdolności do uczestniczenia i kierowania procesami rozwojowymi w tych sferach ma niestety bardzo duże znaczenie
dla oceny przez obserwatorów zewnętrznych skuteczności i efektywności
całej polityki spójności.
Pomimo znacznego zwiększenia zatrudnienia w administracji publicznej, występowanie i utrzymywanie się problemów wdrożeniowych oraz
podobnie jak w innych krajach rosnąca presja na realizację projektów o niskim potencjale rozwojowym (szczególnie widoczna w ramach programów
regionalnych) wskazuje na to, że aby nie powtórzyć błędów innych krajów
– musimy przemyśleć historycznie ukształtowany model zarządzania państwem. Zmiany w systemie funkcjonowania państwa, akceptowane przez
jego najważniejsze organy, takie jak rząd, parlament i urząd prezydenta,
powinny być wprowadzane jako element długo- i średniookresowych strategii i planów rozwojowych tworzonych na poziomie krajowym i w powiązaniu z nimi na innych poziomach zarządzania (w tym w szczególności
na poziomie regionalnym, o czym niżej).
W Unii Europejskiej na poziomie państw i poszczególnych regionów
mamy przykłady zastosowania różnych modeli rozwojowych – wiele
z tych krajów i regionów w ciągu ostatnich dziesięcioleci odniosło sukces,
ale równie duża liczba nie osiągnęła zadawalającego postępu. Charakterystyczne jest, że wiele krajów, w których od lat korzystano z bardzo dużych
transferów w ramach polityk europejskich, w tym polityki spójności, zanotowało zmniejszenie zróżnicowań w zakresie poziomu PKB do średniej
UE (czyli nastąpiła konwergencja zewnętrzna), ale (jak się okazuje szczególnie dla nich boleśnie w dobie kryzysu) nie nastąpiły pożądane zmiany
strukturalne, które mogłyby doprowadzić do zwiększenia konkurencyjności gospodarek i modernizacji społeczeństw tych krajów i ich regionów.
W dużej części winę za to ponoszą elity polityczne tych krajów, które
nie chciały czy nie potrafiły wdrożyć programów modernizacji. Środki
europejskie w tych krajach były wykorzystywane dla osiągania celów krótkoterminowych, a nie wspomagania zmian o charakterze strukturalnym,
które mogłyby wpłynąć pozytywnie na poziom konkurencyjności danego
kraju czy regionu. Należy przy tym zauważyć, że zasady polityki spójności zostały tak skonstruowane, aby dać maksymalnie dużo do powiedzenia poszczególnym krajom i regionom, zakładając, że to one wiedzą lepiej
na co wydatkować europejskie pieniądze.
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Okazuje się, że założenie to nie zawsze się sprawdzało – w wielu regionach i państwach warunkowane politycznie działania o charakterze
koniunkturalnym oraz słabość administracji do myślenia w kategoriach
strategicznych dały efekt w postaci wielu przedsięwzięć wspomagających
standard życia, ale nie przynoszących trwałej poprawy konkurencyjności.
To z kolei wpłynęło na postrzeganie polityki spójności, w szczególności
w krajach wnoszących najwięcej do wspólnej europejskiej kasy, jako polityki o niskiej efektywności. Zaczęto jej przypisywać negatywną rolę w rozwoju wydarzeń w biedniejszych państwach EU, w których zaczęła działać
nie jak lekarstwo, a raczej jak narkotyk, opóźniający reformy i racjonalne
działania przywódców politycznych i menedżerów gospodarki. Odpowiedzi na ostatni kryzys gospodarczy, który obnażył wszystkie niedostatki
polityk publicznych w szczególności w „starych” najbiedniejszych krajach
UE, zaczęto upatrywać w instrumentach sektorowych (kosztem ukierunkowanych terytorialnie działań polityki spójności) i krajowych (kosztem
ogólnoeuropejskich).

Rola polityki regionalnej i polityki spójności
w realizacji wizji rozwojowych państwa
Jak wskazałem powyżej, Polska jest być może w przełomowym momencie dziejowym – ze względu na nowe uwarunkowania i wyczerpywanie
się bodźców wynikających z konieczności dostosowania się do wymogów
uczestnictwa w Unii Europejskiej (także w zakresie polityki spójności)
musi podjąć kroki zmierzające do zapewnienia sobie konkurencyjności,
a tym samym długookresowych perspektyw rozwojowych, w oparciu
o nowy model funkcjonowania państwa i gospodarki wykorzystujący
własne potencjały rozwojowe. Dużą rolę w tym modelu powinno mieć
wykorzystanie zróżnicowanych przestrzennie potencjałów rozwojowych
wszystkich regionów Polski.
Ich uruchamianie wymaga nowej aktywnej polityki regionalnej ukierunkowanej nie na zróżnicowania w zakresie poziomu PKB, a na wykorzystanie zróżnicowanych szans rozwojowych oraz współdziałania różnych
instytucji publicznych działających na różnych poziomach zarządzania
państwem – krajowym, regionalnym, lokalnym i innych. W dużej mierze
na tę potrzebę odpowiada przygotowany przez MRR we współpracy z samorządami wojewódzkimi i przyjęty przez Radę Ministrów w lipcu 2010
roku dokument pt.: Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony – Miasta – Obszary Wiejskie (KSRR).
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Dokument ten formułuje nowy paradygmat polityki rozwoju regionalnego w Polsce, określa cele i formułuje szeroki (i ambitny zarazem) program
zmian instytucjonalnych niezbędnych dla wdrożenia przedstawionej wizji
rozwojowej. Jego zapisy mają duże implikacje dla organizacji pracy agend
rządowych w ciągu najbliższych kilku lat, ale także dotyczą sfery działania innych podmiotów, w szczególności samorządów wojewódzkich.
Przyjęte w dokumencie: nowy paradygmat rozwoju, sformułowane cele
i kierunki działań wraz z systemem implementacyjnym niosą także duże
konsekwencje dla strategii regionalnych, o czym będzie mowa w dalszej
części opracowania.
KSRR wpisuje się w prace nad sformułowaniem wizji rozwoju kraju
obejmującej także postulowany powyżej program modernizacji systemu
zarządzania państwem, które są prowadzone w ramach zespołu doradców
strategicznych premiera działającego pod przewodnictwem Michała Boniego. Zakładając, że prowadzone w tym zespole prace nad Długookresową
Strategią Rozwoju Kraju 2030 oraz prowadzone w całym rządzie prace nad
szeregiem dokumentów horyzontalnych o krótszym horyzoncie czasowym (do roku 2020) doprowadzą nie tylko do sformułowania wizji, ale
także prawdziwego planu modernizacji systemu zarządzania państwem
i wykorzystania dla rozwoju potencjału zmian kulturowych, należy mieć
nadzieję, że zostaną one wdrożone. W przeciwnym razie grozi nam nadal dryf rozwojowy (określenie ministra Boniego) i powtórzenie błędów
popełnionych wcześniej przez Greków, Włochów, Portugalczyków i Hiszpanów.
Polska potrzebuje w realizacji wizji rozwojowych nadal aktywnego
udziału polityk europejskich, w tym w szczególności polityki spójności.
Nie tylko ze względu na związane z tym transfery finansowe, ale także ze
względu na niesiony przez nie ładunek know-how i presję modernizacyjną. Wynika stąd konieczność aktywnego udziału Polski w pracach UE na
rzecz zwiększania prorozwojowego charakteru różnych polityk i instrumentów europejskich. W interesie Polski jest, aby Wspólna Polityka Rolna, polityka spójności, polityka transportowa czy polityka innowacyjności
były tak przekształcane, by służąc celom ogólnoeuropejskim, służyły także naszym celom i priorytetom.
Szczególna rola polityki spójności dla realizacji wizji rozwojowych i modernizacji państwa wynika z jej charakteru – jest to polityka adresowana
terytorialnie o dużej elastyczności i możliwościach dostosowawczych do
specyfiki systemu prawnego i uwarunkowań społeczno-gospodarczych
i przestrzennych danego kraju czy regionu. Jak wskazano powyżej, jej ela-
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styczność bywała w przeszłości nadużywana przez różne kraje, co spowodowało utratę wiary w jej efektywność. Pewne obserwacje potwierdzają, że
w Polsce w niektórych obszarach pojawia się ten sam problem.
Niezbędne staje się przekształcanie tej polityki w ten sposób aby:
• z jednej strony maksymalizować efekty jej działań w obszarach decydujących dla konkurencyjności gospodarki Polski, jej regionów i wspomagania aspiracji zmieniającego się polskiego społeczeństwa,
• a z drugiej minimalizowania zagrożenia, szkodliwego dla nas wszystkich, interpretowania przez słabe, niezreformowane instytucje mniej
zamożnych krajów (w tym polskie) zasady subsydiarności (wynikającej
z samej istoty tej polityki) jako zgody na nieodpowiedzialne, krótkoterminowe działania o charakterze socjalnym i czysto propagandowym.
Wychodząc z powyższych założeń, w dniu 16 sierpnia 2010 roku
Rada Ministrów przyjęła drugie już (pierwsze zostało przyjęte w styczniu 2008 roku) stanowisko w sprawie przyszłości polityki spójności, które
komplementarnie do wizji sformułowanej w KSRR, formułuje postulaty
pod adresem przyszłej (po roku 2013) polityki spójności. Polityka ta, będąca ważnym elementem działań rozwojowych Unii (sformułowanych
w dokumencie EU 2020), powinna, w dostosowaniu do zróżnicowanych
przestrzennie czynników rozwojowych, wspomagać wykorzystanie potencjałów wszystkich terytoriów UE dla osiągania celów całej Wspólnoty.
Zwiększenie efektywności działań powinno odbyć się na drodze wzrostu
koordynacji pomiędzy politykami, podniesienia rangi politycznej polityki
spójności, wprowadzenia mechanizmów koncentracji oraz wprowadzenia
pro-efektywnościowych mechanizmów, takich jak np. zasady warunkowości przekazywania środków w zależności od postępu w osiąganiu zmian
strukturalnych (a nie ilości wydanych środków) oraz reformy systemu
wdrażania.

Konsekwencje wynikające z prac nad wizją
rozwoju Polski oraz kształtu przyszłej
polityki spójności dla strategii regionalnych
Trwające ponad dwa lata prace nad Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2020 prowadzone przez MRR wspólnie z samorządami województw,
a także równolegle postępujące (jeszcze nie zakończone) prace nad Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, pozwoliły na osiągnięcie znacznego zbliżenia stanowisk uczestników gry o rozwój, co do fun-
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damentów, na których opiera się nowa polityka przestrzenna i regionalna.
Zaliczyłbym do nich:
• polityka regionalna jest jedna – nie ma podziału na politykę inter- i intraregionalną, jej wspólne cele są realizowane przez różne podmioty
publiczne w zakresie swoich kompetencji i w odniesieniu do wyznaczonych przestrzennie terytoriów (nie tylko województw),
• wspólne rozumienie celów pozwala na właściwe określanie potencjałów terytorialnych i ustalanie zadań w realizacji celów polityki regionalnej w postaci umowy (kontraktu terytorialnego), którego stroną są
różne podmioty publiczne (nie tylko rząd i samorząd wojewódzki),
• odejście od postrzegania zagadnień rozwoju regionalnego w kategoriach zróżnicowania wskaźnika PKB na mieszkańca pozwala na przeniesienie uwagi z problemów i barier rozwojowych na terytorialnie
zróżnicowane potencjały rozwojowe i sposoby ich wykorzystania,
• adresowanie działań polityki regionalnej do obszarów definiowanych
w sposób funkcjonalny (w tym różnych typów miast, obszarów wiejskich, obszarów o specyficznych cechach społeczno-gospodarczych
zwanych obszarami strategicznej interwencji państwa) w miejsce podejścia typowo administracyjnego; dzięki takiemu, bardziej geograficznemu rozumieniu przedmiotu swojego oddziaływania polityka
regionalna zbliża się do polityki przestrzennej, co umożliwia z kolei
zbliżenie i harmonizację procedur w tych dwóch dotychczas odrębnie
traktowanych sferach działań administracji publicznej,
• polityka przestrzenna i regionalna stanowiące terytorialny wymiar
polityki rozwoju koordynuje działania innych polityk horyzontalnych
i polityk sektorowych dla realizacji celów wyznaczonych terytorialnie,
• dla zwiększenia roli i efektywności polityki regionalnej niezbędne jest
promowanie strategicznej dyskusji pomiędzy uczestnikami gry o rozwój na temat efektów – sukcesów i porażek działań ukierunkowanych
terytorialnie. Wyniki dyskusji powinny wspomagać decyzje zarządcze
władzy publicznej – aby tak się stało, decyzje te muszą opierać się na
wiarygodnym systemie monitoringu i ewaluacji procesów przestrzennych i efektów polityki regionalnej,
• dla osiągnięcia celów polityki regionalnej niezbędne są zmiany instytucjonalne i prawne umożliwiające polepszenie jakości zarządzania
procesami rozwojowymi, zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym oraz lokalnym. Dotychczasowe doświadczenia wynikające
z realizacji działań ukierunkowanych przestrzennie przez rząd, sposób funkcjonowania samorządów terytorialnych w sferze polityki roz-
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wojowej oraz doświadczenia wynikające z realizacji polityki spójności
w Polsce wskazują w kontekście aktualnych wyzwań rozwojowych na
konieczność zasadniczych zmian:
– w organizacji systemu finansowania polityki rozwoju, w tym działań
ukierunkowanych terytorialnie,
– zasad funkcjonowania finansowych instrumentów wspierania rozwoju regionalnego,
– w zakresie kompetencji poszczególnych resortów i samorządów terytorialnych w prowadzeniu działań rozwojowych.
Konieczne staje się także wypracowywanie nowych procedur i instrumentów polityki regionalnej umożliwiających realizację celów polityki
regionalnej zgodnie z zasadami określonymi w KSRR, takimi jak warunkowość czy koncentracja, przy zachowaniu partnerskiego współdziałania
wszystkich podmiotów biorących udział w jej realizacji.
Powyższe zestawienie „fundamentów” nowej polityki regionalnej ma oczywiście charakter subiektywny. Różni uczestnicy gry o rozwój regionalny
mogą uznać za najważniejsze inne elementy nowego paradygmatu sformułowanego w KSRR. Niemniej jednak przyjęcie za prawdziwe choćby
niektórych stwierdzeń z powyższego zestawienia niesienie za sobą poważne implikacje dla nowych strategii rozwoju regionalnego i formułowanych
w nich wizji rozwojowych.
Obecnie nadszedł czas na przygotowanie zupełnie nowej generacji strategii regionalnych, lokalnych czy odnoszących się do obszarów funkcjonalnych. Strategii, które wykorzystując sformułowane na poziomie krajowym: wizję rozwoju (Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2030), wizję
rozwoju przestrzennego (Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
2030) oraz wizję polityki regionalnej (Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2020) pokażą, w jaki sposób w odniesieniu do określonego terytorium
mogą być realizowane cele ogólnokrajowe z uwzględnieniem regionalnej
specyfiki. W przypadku strategii regionalnych istotne jest, aby prezentowane wizje i sposoby ich urzeczywistnienia były komplementarne do
tego, co zawarto w dokumentach rządowych. Czas, w którym przygotowano strategie dla zamanifestowania „niepodległości” (określenie Jacka
Woźniaka) nowych województw (to była pierwsza edycja strategii po roku
1999), a potem aby mieć formalną podstawę do korzystania ze środków
unĳnych (po roku 2004 – druga edycja), powinien się już skończyć.
Istotne jest, aby w roku 2010 wszystkie strategie rozwojowe, w tym strategie regionalne, umożliwiały prowadzenie zintegrowanej polityki rozwo-
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ju wynikającej ze strategicznych wyborów zapewniających stały wzrost
konkurencyjności kraju i regionów. Oznacza to, że formułowane cele powinny odnosić się do strategicznych wyzwań stojących przed całym krajem – jak to często bywa nie mogą być one mylone z instrumentami (np.
rozbudowa infrastruktury nie jest celem, tylko instrumentem).
Nowe strategie regionalne powinny wskazywać, w odniesieniu do wizji odnoszących się do całego kraju, wizję rozwoju regionów bazującą na
analizie własnych potencjałów rozwojowych regionów i drogę do ich wykorzystania przy zastosowaniu szeregu wspólnych dla wszystkich zasad
i instrumentów. Region przy tym należy rozumieć w sposób kulturowy
i funkcjonalny, a nie administracyjny – budowa tożsamości regionalnej
jest także bardzo ważnym zadaniem strategii. Nowe strategie muszą też
poświęcić dużo uwagi zagadnieniem związanym z wymogiem poprawienia efektywności działań polityki regionalnej. Tylko wtedy staną się dokumentami, na podstawie których:
• będzie można przygotować i zawrzeć kontrakt terytorialny – umowę
pomiędzy uczestnikami gry o rozwój dotyczącą koordynacji, organizacji i finansowania działań ukierunkowanych terytorialnie
oraz
• prowadzić debatę z Komisją Europejską na temat przeznaczenia i wykorzystania środków w przyszłej perspektywie finansowej UE.
Upraszczając można powiedzieć, że nowa generacja strategii musi nie
tylko zawierać wizję rozwoju atrakcyjną dla wszystkich mieszkańców, ale
także mieć wyraźny wymiar praktyczny – pokazywać, w jaki sposób będzie
ona mogła być zrealizowana zarówno za pomocą działań inwestycyjnych
w odpowiednio dobranych sferach, jak i instytucjonalnych zapewniających
wzrost potencjału do prowadzenia efektywnej, zintegrowanej polityki publicznej ukierunkowanej terytorialnie. W sferze implementacji strategie
regionalne nie mogą określać tylko zadań samorządu województwa, podobnie jak wspomniane powyżej dziewięć strategii horyzontalnych, nad
którymi obecnie pracuje rząd nie może określać wyłącznie zadań mieszczących się w kompetencjach poszczególnych ministrów. Należy mieć na
uwadze, że żadna strategia nie może być zbiorem pobożnych życzeń (jak
miało to miejsce w przeszłości), a instrumentem osiągania celów państwa
wskazującym miejsca i zadania dla różnych podmiotów uczestniczących
w procesie rozwoju. W kontekście budowy nowego systemu zarządzania
procesami rozwoju należy zauważyć, że strategie regionalne będą realizowane poprzez zarówno programy finansowane ze źródeł krajowych
i zagranicznych, poprzez programy regionalne, inne programy adresowa-
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ne do konkretnych terytoriów oraz programy sektorowe i horyzontalne
wdrażane ze szczebla krajowego. Dla wszystkich tych programów strategia regionalna powinna stanowić nie tyle punkt odniesienia, a istotną
wskazówkę co do ich zawartości, celów, instrumentów wspomagających
efektywność, wskaźników, organizacji systemów zarządzania, w tym monitoringu i oceny itp.
Uwzględnianie wizji rozwojowych i zasad formułowanych na poziomie
kraju w strategiach regionalnych (innych strategiach adresowanych przestrzennie) należy rozumieć jako określanie celów rozwoju regionu w odniesieniu do celów strategicznych rozwoju polityki regionalnej państwa,
wdrożenie w życie sformułowanych zasad rozwojowych i uwzględnianie
wynikających z analiz najważniejszych zagadnień rozwojowych.
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2020: Regiony – Miasta – Obszary wiejskie określiła nowy model rozwoju regionalnego, ustaliła trzy cele
polityki regionalnej państwa do roku 2010 oraz w ich ramach wskazała
kierunki działań polityki regionalnej, jednocześnie formułując przy tym
szereg zasad odnoszących się do działań wdrożeniowych mających na
celu podwyższenie ich efektywności. Biorąc pod uwagę to, że każde z województw ma swoją specyfikę terytorialną, można spodziewać się, że cele
i kierunki działań mogą przedstawiać się odmiennie niż w ramach KSRR.
Zawsze jednak dla zapewnienia sobie wdrażalności w nowym systemie
zhierarchizowanego planowania rozwoju (strategie długookresowe – strategie horyzontalne i regionalne – programy), strategie regionalne powinny odnosić się do określonych w KSRR celów i zidentyfikowanych tam zagadnień. Przykładowo, aby móc prowadzić rzeczowe negocjacje w sprawie
zawarcia kontraktu terytorialnego, strategia regionalna powinna odnosić
się do takich zagadnień jak:
• rola ośrodków wojewódzkich w procesach rozwojowych,
• rozprzestrzenianie się procesów rozwojowych z ośrodka wojewódzkiego do innych miast i na tereny wiejskie,
• wykorzystanie potencjału do specjalizacji,
• specjalne działania dla obszarów problemowych takich jak: Polska
Wschodnia, obszary zdegradowane, w tym miejskie, obszary o niskiej
dostępności komunikacyjnej, obszary o najniższych wskaźnikach dostępu do usług warunkujących perspektywy rozwojowe, obszary przygraniczne.
Powyższa lista ma charakter przykładowy. Obecnie w MRR trwają prace nad sformułowaniem rodzaju wytycznych w sprawie uwzględniania
wymiaru terytorialnego polityki rozwoju (na podstawie zapisów KSRR
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i KPZK) w dokumentach strategicznych, w tym strategiach rozwoju województw. Każdy z regionów będzie mógł we własnej strategii dopisać do
listy celów, działań i zagadnień wynikających z KSRR, nowe zagadnienia,
jeśli są one istotne dla danego terytorium. Tym sposobem będą one mogły być przedmiotem dyskusji przy zawieraniu kontraktu wojewódzkiego,
a potem mogą znaleźć odzwierciedlenie w programach realizacyjnych.
W KSRR wskazano na pewne zjawiska przestrzenne i wskazano konieczność zajmowania się nimi w ramach polityki regionalnej – dobór konkretnych instrumentów pozostaje jednak nadal domeną poszczególnych
uczestników gry o rozwój. W większości działań realizacyjnych wynikających z KSRR muszą oni przy tym działać wspólnie. I tak na przykład
określenie zasięgu obszarów o najniższym dostępie do różnego typu usług
zaplanowano na poziomie regionalnym (przez samorządy wojewódzkie
w ramach strategii regionalnych), ale aby można było to zrobić wcześniej,
odpowiedni minister musi ustalić minimalne standardy na poziomie krajowym.
Nowe strategie regionalne powinny być także ważnym głosem w debacie na temat sposobów zwiększania efektywności działań publicznych.
Nie chodzi tylko o pokazanie większej efektywności działań terytorialnie
ukierunkowanych względem innych polityk publicznych, ale także (a może
przede wszystkim) na pokazanie sposobów na zwiększanie efektywności
polityki spójności. Jak wspominano wcześniej, polityka spójności, będąca
w opałach ze względu na oskarżenia o niską efektywność w krajach starej
UE, jest bardzo potrzebna Polsce dla realizacji wizji i programu modernizacji. Ze względu na dużą część środków wydatkowanych w układzie zdecentralizowanym oraz status największego beneficjenta polskie strategie
regionalne, obok wyznaczania celów i kierunków działań w odniesieniu
do dokumentów rządowych i unĳnych takich jak Europa 2020 (co samo
w sobie ma przynieść wzrost efektywności), muszą poświęcić dużo uwagi
takim zagadnieniom jak:
• strategiczna koncentracja wydatków i priorytetyzacja inwestycji;
• warunkowość udzielania pomocy;
• w miejsce konkursów dotacji nowe instrumenty wsparcia rozwoju regionalnego takie jak granty globalne, fundusze pożyczkowe, rewolwingowe itp.;
• poprawianie jakości funkcjonowania instytucji regionalnych;
• zwiększenie jakości debat na tematy rozwojowe;
• ulepszanie monitoringu i technik ewaluacyjnych;
• koordynacja instrumentów różnych polityk krajowych i unĳnych (np.
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polityki rolnej, polityki transportowej, polityki innowacji) mających
największy wpływ terytorialny i znaczenie dla procesów rozwojowych.
Harmonogram przygotowania nowych strategii regionalnych powinien
uwzględniać trzy równolegle procesy:
• postęp w realizacji wynikającego z KSRR „Planu działań”, w ramach
którego przewiduje się przygotowanie szeregu rozwiązań prawnych
i organizacyjnych wpływających na sposób przygotowania i zawartość
strategii regionalnych,
• planowane do końca 2010 roku przyjęcie przez Radę Ministrów Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, zakończenie do
końca pierwszego kwartału 2011 roku prac nad Długookresową Strategią Rozwoju Kraju 2030, aktualizacją średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju oraz przygotowanie pozostałych (obok KSRR) strategii
horyzontalnych,
• sformułowanie w listopadzie 2010 roku przez Komisję Europejską
propozycji w sprawie przyszłości polityki spójności (w piątym raporcie
kohezyjnym), opublikowanie w czerwcu 2011 projektów rozporządzeń
dotyczących polityki spójności oraz przyjęcie regulacji przez kraje
członkowskie i Parlament Europejski najszybciej w końcu roku 2012
roku.
Dodatkowo należy wspomnieć o zbliżających się (jesienią 2010) wyborach samorządowych, które doprowadzą w wielu województwach do wyłonienia się nowych zarządów, a tym samym zapewne wpłyną na tempo
przygotowywania i zawartość strategii regionalnych.
Z powyższych harmonogramów wynika, że nowe strategie (a przynajmniej zasadnicze modyfikacje istniejących), aby uwzględnić najważniejsze uwarunkowania wpływające na proces planistyczny, powinny zostać
opracowane najszybciej w końcu roku 2011, nie później jednak niż do końca roku 2012. O ile pierwsza data oznacza możliwość uwzględnienia uwarunkowań wynikających ze strategicznych dokumentów krajowych i zarysu przyszłej polityki spójności, a być może także uwzględnienia już niektórych z zakładanych w KSRR i wynikających z „Planu działań” zmian
organizacyjnych i prawnych w systemie polityki regionalnej, to druga jest
związana z koniecznością rozpoczęcia z początkiem 2013 roku negocjacji kontraktów terytorialnych, a być może także zawartości programów
operacyjnych polityki spójności w nowej perspektywie finansowej. Kontrakty terytorialne zgodnie z „Planem działań” KSRR zostaną wdrożone,
jako podstawa działań koordynacyjnych w sferze rozwoju regionalnego,
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w roku 2014, wtedy, kiedy będzie ruszała nowa perspektywa finansowa
UE, ale około roku będzie trwało ich przygotowanie. Jeszcze wcześniej
(od końca 2010 roku) będą prowadzone prace pilotażowe mające za zadanie optymalne przygotowanie formuły kontraktu. W roku 2013, w przypadku zakończenia negocjacji kształtu nowej perspektywy finansowej na
poziomie międzyrządowym, rozpocznie się proces przygotowania programów operacyjnych, co także będzie wymagało pokazania przez władze regionalne nowych, prorozwojowych i koncentrujących się na zagadnieniach
efektywności strategii regionalnych.
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