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Od redakcji

Konferencja i tom Unia Europejska. Dylematy XXI wieku jest próbą interpretacji obecnego kryzysu rozgrywającego się w Europie, a równocześnie formułuje możliwe odpowiedzi na pytanie, jak będą kształtowały się
losy Unii Europejskiej po przezwyciężeniu tego kryzysu.
Książka, którą oddajemy w Państwa ręce, doskonale wpisuje się zatem w problematykę i klimat jakże aktualnej debaty odnoszącej się do
bezprecedensowych wyzwań, przed którymi stanęła obecnie Europa –
w procesie swojego rozwoju. Corocznie organizowane Konferencje Krakowskie stwarzają znakomitą okazję do takiej debaty, prowokując do myślenia i stawiając istotne pytania o to, co ważne dla przyszłości nas i Europy. Przedkładana publikacja daje możliwość szerszego udostępnienia
poruszanych wątków i włączenia w obieg refleksji także osób i środowisk,
które nie uczestniczyły bezpośrednio w Konferencji Krakowskiej.
Otwierająca tom część I Kryzys Unii Europejskiej. Drogi przezwyciężenia kryzysu – próba interpretacji koncentruje się na kwestiach związanych
ze zdefiniowaniem źródeł unijnego kryzysu (R. Galar, W. Orłowski,
J. Gowin, R. Kuźniar, K. Szczerski, A. Wielowieyski, T. G. Grosse,
R. Legutko, J. Zombirt, A. Kukliński):
• Co jest największym zagrożeniem Unii Europejskiej – konkurencja zewnętrzna czy jej wewnętrzna słabość?
• Czy uda nam się przezwyciężyć unijny kryzys?
• Na jakich zasobach i aktywach należy budować scenariusze rozwoju
Unii?, wreszcie – jakże aktualne! –
• Czy potrafimy sobie wyobrazić Europę bez Unii?
Ważnym elementem tomu jest ukazanie relacji między losem Polski
i Unii Europejskiej, analizowanych w II części Polska w kontekście Unii
Europejskiej. Autorzy (M. Ziółkowki, O. Dziekoński, J. Sepioł, P. Żuber,
W. Zuziak, J. Szlachta, T. Parteka, J. Białek, J. Kotrasiński) podejmują
próbę odpowiedzi na pytania:
• W czym tkwi siła, a co jest źródłem polskiej słabości w kształtowaniu
dróg rozwojowych Unii Europejskiej?
• Co zmieniło się w Unii Europejskiej dzięki Polsce?
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• Czy z perspektywy polskiej dostrzegamy pozafunduszowe korzyści akcesji?
• Jak sprawić, by Polacy poczuli się twórcami i bardziej współodpowiedzialnymi za Unię Europejską?
Część III tomu Małopolska wobec wyzwań XXI wieku poświęcona jest
analizie procesów rozwojowych Małopolski widzianych w perspektywie
transformacji europejskiej i globalnej. Prowadzi to do udzielenia odpowiedzi (A. Noworól, A. Kukliński, B. Domański) w szczególności na następujące pytania:
• Jak ocenić wpływ Unii Europejskiej na kształt ścieżki rozwojowej europejskich regionów i metropolii?
• Jakie korzyści płyną z europeizacji Małopolski, jakie to rodzi konsekwencje i wyzwania?
• Jakie wnioski z tej oceny można wyciągnąć dla polityki rozwoju Małopolski?
• Jakie są perspektywy i szanse skoku cywilizacyjnego Małopolski?
Część IV zawiera wstępną problematykę planowanej w 2012 roku
V Konferencji Krakowskiej, na której zostanie podjęta próba spojrzenia na
nową scenę globalną XXI wieku (A. Kukliński).
***
Pragniemy podziękować wszystkim osobom, które swoją obecnością
uświetniły IV Konferencję Krakowską, a także przyczyniły się do opracowania tomu pokonferencyjnego. Szczególne wyrazy podziękowania kierujemy na ręce Autorów niniejszego tomu, za ich ważne teksty, pobudzające
często do głębokiej refleksji. Jednocześnie podkreślamy, że tom Unia Europejska. Dylematy XXI wieku jest już IV tomem wydanym w ramach serii
„Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju”.
Miło nam także w tym miejscu skierować do grona Czytelników zaproszenie do wzięcia udziału w przyszłorocznej V Konferencji Krakowskiej,
która odbędzie się w maju 2012 roku.
Antoni Kukliński
Jacek Woźniak
Kraków, listopad 2011

Słowa
wstępne

Marek Sowa
Marszałek Województwa Małopolskiego

Już po raz czwarty spotkaliśmy się na krakowskiej konferencji, by rozmawiać o problemach i wyzwaniach, jakie stoją przed światem, Europą,
Polską i Małopolską. Cieszę się, że tak inspirująca debata odbyła się po
raz kolejny, stając się już naszą małopolską tradycją. Podobnie jak w latach
ubiegłych towarzyszyło nam grono uznanych autorytetów świata nauki,
polityki i administracji, co sprawiło, że debata toczyła się w gronie wybitnych ekspertów i była na najwyższym poziomie.
Tegoroczna edycja pod hasłem „Unia Europejska. Dylematy XXI wieku” odbyła się w szczególnym momencie, bo w przededniu objęcia przez
Polskę przewodnictwa w Unii Europejskiej. Stawia to nas w uprzywilejowanej pozycji, gdyż mamy historyczną szansę nadania kierunku debacie
na temat przyszłości europejskiej wspólnoty.
W pamięci utkwiły mi słowa prof. Antoniego Kuklińskiego, który wyraźnie podkreślił podczas ostatniej konferencji, że założyciele Unii Europejskiej w XX wieku reprezentowali elity, a produkt, jakim była Unia Europejska XX wieku to dzieło elit. Dziś już wiemy, że o Unii Europejskiej
powinniśmy mówić jako o dziele społeczeństwa europejskiego. Pytanie,
które powinniśmy sobie postawić to, jak sprawić, by zjednoczyć społeczeństwo wokół wyzwań Unii Europejskich i nie rozproszyć potencjałów
możliwości, które wszyscy z jej rozwojem wiążemy.
Obecnie tocząca się dyskusja nie ogranicza się do kwestii stanu dzisiejszego, szansy jaką Polska wykorzystuje od momentu wejścia do Unii
Europejskiej. Wyzwaniem dla Polski jest obecnie przyszły budżet unijny
i perspektywy dla polityki spójności po 2013 roku. Już teraz wiemy, że
debata o przyszłości finansowej Unii będzie trudna w obliczu kryzysu
światowej gospodarki. Nasz wysiłek powinniśmy koncentrować na tym,
by zagwarantować kontynuację polityki regionalnej, tak by utrzymać jej
silną pozycję wśród innych polityk wspólnotowych. Musimy też mieć
świadomość, że kreując przyszłą politykę będziemy odchodzić od wspierania tylko najbiedniejszych członków Unii Europejskiej na rzecz polityki
rozwojowej adresowanej do wszystkich państw wspólnoty.
Próbą znalezienia nowych dróg myślenia o naszej przyszłości w Unii
Europejskiej jest właśnie krakowska konferencja, która pozwala wytyczać
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ścieżki rozwojowe na najbliższe dwadzieścia lat. Warto dodać, że to nie tylko ekspercka debata, ale platforma wymiany myśli i podglądów, które wykorzystujemy w praktyce. Tak było w przypadku ostatniej konferencji „Polonia quo vadis?”, która wpłynęła na nasze myślenie o przyszłości Małopolski. Wnioski płynące z debaty zostały wykorzystane w pracy nad przyjętą
w ostatnim czasie Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego 2020.
Liczę, że podobnie będzie w przypadku tegorocznej edycji, która stanie
się źródłem inspiracji do śmiałych prorozwojowych działań. Życzę tego
Państwu i już dziś zapraszam na kolejną jej edycję, która odbędzie się
w maju przyszłego roku.

Elżbieta Bieńkowska
Minister Rozwoju Regionalnego

Już po raz czwarty przedstawiciele samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych spotykają się na dorocznej konferencji
Unia Europejska. Dylematy XXI wieku, organizowanej przez Województwo Małopolskie w ramach cyklu Konferencji Krakowskich, które poprzez
inspirującą debatę i starannie dobrane grono znakomitych panelistów
oraz uczestników, umożliwiają refleksję nad przyszłością Europy, Polski
oraz regionów.
Konferencja stała się już krakowską tradycją. W tym roku nabiera jednak szczególnego znaczenia, ponieważ zbiega się w czasie z polskim przewodnictwem w Radzie Unii Europejskiej. Chcemy wykorzystać ten moment, by dobitnie mówić nie tylko o sukcesie polityki spójności w Polsce,
ale przede wszystkim, by utwierdzić państwa członkowskie w przekonaniu, że wspiera ona rozwój każdego europejskiego regionu. Dlatego motto
naszej prezydencji brzmi: „Polityka spójności jako skuteczna, efektywna
i terytorialnie zróżnicowana odpowiedź na wyzwania rozwojowe Unii
Europejskiej”. Z pomocą tego hasła pragniemy podkreślać, że fundusze
europejskie to dziś różnorodne inwestycje, które podnoszą atrakcyjność
i konkurencyjność polskich oraz europejskich regionów na arenie światowej.
Z tego powodu utrzymanie w kolejnej perspektywie finansowej istotnej
pozycji polityki spójności uczyniliśmy jednym z priorytetów naszej prezydencji. Osiągnięciu tego celu służy zainicjowana przez Polskę ogólnoeuropejska debata, w którą doskonale wpisuje się krakowska konferencja.

Roman Ciepiela
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Podczas tegorocznej Czwartej Konferencji Krakowskiej padły pytania
ważne dla Małopolski, ważne dla Polski, ale również dla każdego z europejskich regionów. Pytania o to, jakie działania podejmować na krajowych, regionalnych, czy lokalnych szczeblach, by poradzić sobie z globalnymi wyzwaniami.
Zastanawialiśmy się również, czy unijny kryzys jest szansą i nowym
wyzwaniem, czy też raczej zmierzchem wielkiej idei. Odpowiedź na to
pytanie ma dla naszego regionu znaczenie kluczowe. Czy powinniśmy
zabezpieczać się przed nadejściem fali kryzysu? Czy powinniśmy poszukiwać rozwiązań, które pozwolą nam w pełni uczestniczyć w rozwoju Unii
Europejskiej? Mam nadzieję, że w niniejszej publikacji znajdą Państwo
nie tylko próby diagnozy, ale również odpowiedzi na te pytania.
W materiale przygotowanym na tegoroczną konferencję profesor Antoni Kukliński podkreślił, że Unia Europejska XX wieku była dziełem elit.
Dziś coraz częściej pojawia się potrzeba mówienia o Unii Europejskiej
XXI wieku jako dziele społeczeństwa. Jak jednak zintegrować europejczyków w świetle nadchodzących zagrożeń? Co w procesie integracji jest
najważniejsze?
Od dawna zdajemy sobie sprawę z potrzeby budowania kapitału społecznego w Małopolsce. Michał Boni już dwa lata temu w swoim raporcie
Polska 2030 zauważył, że bez rozwoju kapitału społecznego rozwój Polski może być zagrożony. Dlatego tak ważna jest odpowiedź na pytanie,
w jaki sposób na poziomie regionalnym wzmacniać kapitał społeczny, aby
wspomagał procesy modernizacyjne.
Dysponujemy europejskimi środkami finansowymi, świetnie z nich
korzystamy – warto podkreślić, że Małopolska należy do grona liderów,
jeśli chodzi o sprawne i dobre wykorzystanie funduszy europejskich. Lecz
samo wsparcie finansowe do zbudowania kreatywnego, silnego, dostatniego regionu nie wystarczy. Muszą współpracować lokalne samorządy,
uczelnie, przedsiębiorcy, instytucje pozarządowe. Tylko opierając się na
partnerstwie możemy odnieść sukces, który przyczyni się do poprawy jakości życia wszystkich Małopolan.
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Podczas Trzeciej Konferencji Krakowskiej wiele mówiliśmy na temat
pracy nad zmianą naszej mentalności. Zmiana myślenia niezbędna jest,
by mogły się dokonać przemiany gospodarcze oraz, by Polacy jako naród
nie bali się podejmowania wyzwań społecznych. Często odwołujemy się
do dobrych wzorców, być może nawet trochę zazdrościmy innym narodom
nastawienia na rozwój i modernizację. Nastawmy się zatem na kształcenie
i doskonalenie umiejętności, które trwa całe życie. Możemy pochwalić się
wyśmienitymi uczelniami, które kształcą doskonałych inżynierów, techników, ludzi zaangażowanych bezpośrednio w procesy usługowe i produkcyjne, ale musimy nauczyć się jeszcze ten fakt wykorzystywać.
Samorząd Województwa Małopolskiego ma tego świadomość, pragniemy rozwijać kapitał intelektualny m.in. poprzez wspieranie talentów
i kształtowanie kompetencji kluczowych już od pierwszych lat edukacji.
Od 2009 roku realizujemy jeden z największych w Polsce projektów dla
dzieci utalentowanych – „DiAMEnT”, którego celem jest stworzenie systemu pracy z wybitnie uzdolnionymi uczniami.
Jestem przekonany, że kryzys, jaki dotyka cały świat, w tym kraje Unii
Europejskiej, nie musi przyczyniać się do osłabienia Europy. Powinniśmy
wyciągnąć z niego wnioski, postawić na długofalowy rozwój i śmiałe reformy. Dobrobyt utrwala postawy zachowawcze, kryzys skłania zaś do
podjęcia wysiłków, aby wydobyć się z zastoju.
Życzę Państwu, aby ta publikacja zainspirowana Czwartą Konferencją
Krakowską pozwoliła wytyczyć takie śmiałe wizje rozwoju.

Część I

Kryzys
Unii Europejskiej.
Drogi przezwyciężenia
kryzysu –
próba interpretacji

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

Transformacja Europy w perspektywie
adaptacyjnej – rozkwit i upadek
kultury eksperymentu
Są podstawy, by sądzić, że na przyszłości UE w perspektywie 2030 roku
zaważą nie tyle stan jej gospodarki i decyzje jej polityków, co przemiany
kulturowe, które dokonały się w świecie Zachodu w ostatnich dekadach.
Zmiany te wpływają bardzo istotnie na pozycję Europy w układzie globalnym. W ustaleniu tej perspektywy może być pomocne rozważenie kilku
kwestii. W szczególności:
• Co jeszcze, poza „chlebem i igrzyskami”, absorbuje dziś uwagę mieszkańców UE?
• Co, poza ciekawostkami, wiadomo im o zmieniającym się gwałtownie
świecie „barbarzyńców”?
• Dlaczego właściwie, w emancypującym się szybko świecie, UE
miałaby utrzymać swój wyjątkowo wysoki, uprzywilejowany poziom
konsumpcji?
• Czemu właściwie Europa zawdzięcza swój wyjątkowo wysoki poziom
konsumpcji?
• Co właściwie rozumie się w UE przez „normalność”?
Rozważenie tych kwestii może skłaniać do wniosku, że przyszłość UE
jest w wysokim stopniu niepewna.

Wzrost i upadek konsumpcyjnego imperium
Zachodu
Magnus Maddison, w swojej książce Contours of the World Economy1 podjął
trud przedstawienia zmian siły nabywczej ludności świata i jego głównych
państw i regionów w erze nowożytnej. Zamieszczone w Internecie dane
z tej książki2 wykorzystałem do wypełnienia tabeli 1.
1. M. Maddison, Contours of the World Economy, 1-2030 AD. Essays on Macro-Economic History, Oxford
University Press 2007.
2. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_past_GDP_(PPP)_per_capita (28.09.2011)
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Tabela 1. Ewolucja dziennego PKB na osobę, przeliczonego według siły nabywczej
w dolarach z 1990 roku

Zachodnia
Europa

Wschodnia
Europa

USA

Chiny

Świat

1

1,6

1,1

1,1

1,2

1,3

1000

1,2

1,1

1,1

1,2

1,2

1500

2,1

1,4

1,1

1,6

1,6

1600

2,4

1,5

1,1

1,6

1,6

1700

2,7

1,7

1,4

1,6

1,7

1820

3,3

1,9

3,4

1,6

1,8

1870

5,4

2,6

6,7

1,5

2,4

1913

9,5

4,6

14,5

1,5

4,2

1950

12,5

5,8

26,2

1,2

5,8

1973

31,3

13,7

45,7

2,3

11,2

2003

54,6

17,7

79,6

13,2

17,9

Rok

Dane z tabeli 1 wykorzystałem do sporządzenia wykresu 1, który przedstawia historyczne relacje między dziennymi przeciętnymi dochodami
mieszkańców świata i jego wybranych regionów a odpowiednimi dochodami Chińczyków, w okresie między rokiem 1 a 2003. Wykres 2 przedstawia fragment wykresu 1, dla większej wyrazistości ograniczony do lat
1700-2003.
Niezależnie od szczegółowych zastrzeżeń metodologicznych związanych
z interpretacją danych, przedstawione wykresy pozwalają uzmysłowić sobie
skalę zmiany, którą przyniosła rewolucja przemysłowa i skalę przewagi konsumpcyjnej, którą zapewniła krajom Zachodu na scenie globalnej.
• Osobom uważającym postęp i wzrost dobrobytu za zjawisko normalne,
prawie przyrodnicze, rzuca się w oczy, że przez pierwsze 7/8 przedstawionego okresu występowała stagnacja.
• Osoby uważające wysokie standardy życia na Zachodzie za rzecz naturalną mogą zauważyć, że jeszcze dziesięć pokoleń temu zróżnicowanie
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poziomów indywidualnej konsumpcji w skali globu było stosunkowo
niewielkie.
• Widać wyraźnie, że w okresie życia pierwszych dziewięciu z tych dziesięciu pokoleń owoce postępu przypadły głównie krajom Zachodu.
• Można zauważyć, że konsumpcyjna przewaga USA nad Europą Zachodnią, która po II wojnie światowej stała się obsesją Europejczyków, jest strategicznie nieistotna. Zauważalna na wykresie relacja 3:2 ukształtowała się
już w początku XIX wieku i tak sobie trwa.
• Wyzwanie dla Europy przychodzi ze Wschodu. W ostatnich dekadach
spada pozycja całego Zachodu wobec Chin. Spada dużo gwałtowniej niż
kiedyś rosła.
• Przy obecnych trendach, w okresie potrzebnym na podwojenie konsumpcji Europejczyka (ok. 30 lat), konsumpcja Chińczyka wzrasta kilkanaście
razy.
Wykres 1. Historyczne relacje globalnego		
Wykres 2. Historyczne relacje globalnego 		
i regionalnego PKB per capita (PPP)		
i regionalnego PKB per capita
do chińskiego (1-2003)			
(PPP) do chińskiego (1700-2003)
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Czy kolosalna różnica w dynamice rozwojowej Chin i Zachodu oznacza, że przy zachowaniu aktualnych trendów, indywidualna konsumpcja
w Chinach po roku 2030 byłaby większa niż w Europie? Tezę taką można
wzmacniać wskazując, że na chińskie PKB składa się głównie produkcja
poszukiwanych w całym świecie towarów, zaś znaczną część PKB Zachodu stanowią usługi, których wartość kryzys może znacznie przeszacować3.
Taki logiczny, w warstwie ekstrapolacji trendów, scenariusz jest jednak
jawnie absurdalny. Bez całej serii przełomów technologicznych, zwłaszcza bez radykalnego przełomu w energetyce, środowisko naturalne pad3. Według niektórych szacunków w 2005 roku udział usług finansowych (finanse, ubezpieczenia,
nieruchomości) w PKB USA wynosił ponad 30%; http://forums.imf.org/showthread.php?p=13645
(30.09.2011).
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nie, jeśli do konsumentów Zachodu dołączyliby na równych prawach
dwukrotnie liczniejsi konsumenci ze Wschodu. Wspominałoby się wtedy
z rozrzewnieniem benzynę po pięć euro za litr...
Najpóźniej w trzeciej dekadzie XXI wieku Świat i Europę czeka wielka
zmiana. Jej natura jest trudna do określenia, a przebieg niemożliwy do
przewidzenia. Zapewne jednak, z perspektywy tej zmiany, wybory dokonywane obecnie przez kierownicze gremia Zachodu będą miały podobne
znaczenie, co decyzje sowieckiego politbiura podejmowane trzydzieści lat
temu.

Kultura eksperymentu
Bogactwo Europy w relatywnie niewielkim stopniu wypływało ze źródeł
zewnętrznych (negatywny bilans finansowy kolonializmu). Bogactwo
Europy w relatywnie niewielkim stopniu jest dziełem współczesnych pokoleń (zwłaszcza gdy uwzględnić zadłużenie i wirtualne pieniądze). Bogactwo to jest dziedzictwem rewolucji przemysłowej, wyrosłej na gruncie
dorobku renesansu, średniowiecza i starożytności. Ta rewolucja była skumulowanym efektem rozkwitu nauk eksperymentalnych i eksperymentów
technicznych w otoczeniu gospodarczym, które można określić mianem
eksperymentalnej ekonomii.
Eksperymenty, które zrodziły rewolucję przemysłową były efektem
wielkiej, poniekąd bezczelnej, odwagi myślenia i działania oraz pokory
wobec faktów cechującej ówczesnych Europejczyków. Rodziły się one
w najróżniejszych miejscach, z reguły nie tam, gdzie przywykliśmy ich
dziś oczekiwać. Ich samozwańczy twórcy nie liczyli się z opinią autorytetów, choć niektórzy, z biegiem czasu, zajmowali ich miejsce.
Odwaga w racjonalnym eksperymentowaniu stworzyła nową jakość gospodarczą i społeczną, nowy punkt równowagi wyznaczający zachodnie
standardy normalności. Zapoczątkowane w XIX wieku impulsy rozwojowe, energetyka, chemia, motoryzacja, telekomunikacja wyznaczały kierunki zmian dla kilku pokoleń. Dziś, gdy siła tych impulsów wydaje się
zanikać, warto się zapytać: co się stało z tą odwagą?
Inspirująca w tym względzie może być refleksja, jak bardzo zmienił się
stosunek do podstawowych kategorii cywilizacyjnych w ostatnich dekadach. Ilustruje to tabela 2, której zawartość można zresztą bez trudu poszerzać.
Trudno oprzeć się wrażeniu, że nastawienia człowieka nowoczesnego,
który z takim rozmachem konsumuje owoce ponad dwustu lat postępu,
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różnią się zdecydowanie od nastawień ludzi, którzy przez pokolenia ten
postęp tworzyli. Zmiana widoczna już była u początku XX wieku, co
przenikliwie opisał Ortega y Gasset. Zapewne dlatego zachodnia kultura
eksperymentu wydaje się dziś martwa. Zastąpiła ją pętająca ludzką inicjatywę „kultura” procedur, czego efekty ukazuje właśnie załamanie widoczne na wykresie 2.
Tabela 2. Przesunięcia znaczeń, które przyniosła Zachodowi nowoczesność

Kategoria

Kultura
eksperymentu

Kultura
posteksperymentalna

Hasło

Postęp

Modernizacja

Kierunek poszukiwań

Indywidualna inicjatywa

Priorytety

Kształcenie postaw

Odwaga

Bezpieczeństwo

Metafory objaśniające
świat

Przyrodnicze, organiczne Industrialne, militarne

Metoda reagowania

Improwizacja
(próby i błędy)

Procedura

Model sukcesu

Harmonia

Ekstrawagancja

Motywacja

Ciekawość

Korzyść

Nastawienie poznawcze

Eksploracja nieznanego

Eksploatacja znanego

Całościowy,
życie jako cykl
A posteriori
(po owocach czynów)

Wycinkowy,
życie jako kariera
A priori
(po zalążkach obietnic)

Rozwój

Spontaniczny

Planowany

Postawa wobec wyzwań

Determinacja (szansa)

Obawa (zagrożenie)

Potrzeby

Tworzone (i niszczone)

Zaspakajane

Prawda

Aproksymacja absolutu

Konwencja towarzyska

Obraz świata
Ocena
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Kategoria

Kultura
eksperymentu

Kultura
posteksperymentalna

Pożądana zmiana

Jakościowa (inaczej!)

Przyrostowa (lepiej!)

Regulacje prawne

Reaktywne
(dla przestępców)

Prewencyjne
(dla wszystkich)

Relacje społeczne

Współpraca

Konkurencja

Rola ekspertów

Kontestują

Zatwierdzają

Różnorodność

Zasób

Bałagan

Ryzyko

Akceptowane

Eliminowane

Wartość centralna

Wolność

Doskonałość

Zasoby rozwojowe

Prywatne, mecenat

Publiczne, przetarg

Trudno oprzeć się wrażeniu, że nastawienia człowieka nowoczesnego,
który z takim rozmachem konsumuje owoce ponad dwustu lat postępu,
różnią się zdecydowanie od nastawień ludzi, którzy przez pokolenia ten
postęp tworzyli. Zmiana widoczna już była u początku XX wieku, co
przenikliwie opisał Ortega y Gasset4. Zapewne dlatego zachodnia kultura
eksperymentu wydaje się dziś martwa. Zastąpiła ją pętająca ludzką inicjatywę „kultura” procedur, czego efekty ukazuje właśnie załamanie widoczne na wykresie 2.

Fałszywa świadomość innowacyjna
Typową reakcją na tezę o zaniku innowacyjności w naszych czasach5,
w porównaniu ze wspaniałym wiekiem XIX, jest wskazanie, że czasy się
zmieniły. Dziś nie ma już miejsca dla amatorszczyzny i przypadku. Teraz
liczy się już tylko wspieranie najlepszych i planowana, masowa koncentracja sił i środków na priorytetach.
Należałoby spytać: gdzie obiecane efekty tego rozwijanego od kilku
dekad podejścia, tak pięknie wyłożonego w poronionej niestety Strategii
4. H. Ortega y Gasset, Bunt Mas, Muza S.A., Warszawa 2004.
5. R. J. Gordon, Does the „New Economy” Measure up to the Great Inventions of the Past?, „Journal of
Economic Perspectives” 2000, vol. 14 (4, Fall).
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Lizbońskiej? Gdzie tania i czysta energia, nowe generacje leków, sztuczna
inteligencja itp.? Ponawiane obietnice zastępują niespełnione obietnice.
Można też spytać, gdzie nowe priorytety?
Aktualne priorytety, takie jak inżynieria genetyczna i nanotechnologia
zostały przecież zadekretowane kilka dekad wcześniej. W epoce amatorskiego postępu priorytetowymi okazywały się dziedziny, o których
kilkanaście lat wcześniej nikt jeszcze nie słyszał. Co ważniejsze, fundamentalne innowacje, które zapoczątkowały główne trendy współczesnego
rozwoju: tranzystor, komputery osobiste, telefony komórkowe, wywodziły
się wciąż z kultury eksperymentalnej, a nie posteksperymentalnej.
W zaistniałej sytuacji warto rozważyć, czy nowoczesny zachodni konsument jest w stanie pojąć istotę kultury eksperymentu? Wiele wskazuje,
że doświadczenie życiowe nie dostarcza mu wielu bodźców umożliwiających to zrozumienie. Można wskazać, między innymi, na następujące
zjawiska:
• rosnące oderwanie konsumenta od realności – uderzająca różnica stopnia złożoności modeli świata na wsi i w metropoliach, na niekorzyść
tych ostatnich;
• rosnące uzależnienie od kokonu technologii – nie możemy się obejść
bez technologii, które nas obsługują, a jednocześnie coraz mniej je rozumiemy; powszechnie miesza się nam sztuczne z organicznym (wirusy komputerowe) i rzeczywiste z wyimaginowanym (modele potrzeb);
• utrata kompetencji – sięgająca od lotów kosmicznych (czy USA mogłyby
dziś wylądować na Księżycu?), do układania kolejowego rozkładu jazdy;
• przeprowadzka do świata Harry’ego Pottera – psychologicznie duża
część społeczeństwa żyje dziś w rzeczywistości magicznej, w której
myszka komputerowa funkcjonuje jak różdżka czarodzieja, a pilot do
telewizora odgrywa rolę siedmiomilowych butów;
• zagubienie w teraźniejszości – nowocześni nie pragną wcale, aby było
inaczej niż dotąd, chcą raczej jak najwygodniej i umościć się w tym, co
już jest, a najlepiej w tym, co ma sąsiad, któremu się zazdrości;
• brak kontaktu z kreatywnością – coraz bardziej uregulowana i podporządkowana procedurom korporacyjnym praca z jednej, a coraz bardziej
sztampowe i bierne (słuchanie i oglądanie) spędzanie czasu wolnego
z drugiej strony, nie dostarczają momentów kreatywnej iluminacji;
• zanik ciekawości – przeciążone śmieciową strawą informacyjną umysły
nie garną się do analizy bardziej subtelnych aspektów rzeczywistości.
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Dwie rewolucje kulturalne końca lat 60.
Przyszłość Europy może zależeć od zrozumienia, jaka była geneza dramatycznego załamania trendu dominacji Zachodu w latach 70., który tak
dobitnie obrazuje wykres 1. Warto zauważyć, że ten punkt zwrotny poprzedzony był dwiema rewolucjami kulturalnymi, które objęły Wschód
i Zachód.
Cyniczna i brutalna chińska rewolucja kulturalna kończy się po kilku
latach dyskretną, ale zdecydowaną kontrrewolucją. W przeciągu jednego pokolenia Chiny przestały być globalnym pariasem – biednym, fatalnie zarządzanym, przeludnionym krajem taczek i rowerów. Osiągnęły to
o własnych siłach. Uzyskały pozycję, z której mogą sięgać po globalną
dominację.
Infantylna i ukwiecona rewolucja kulturalna Zachodu wygrała! Jej aktywiści odbyli, jak zapowiadali, „długi marsz” poprzez instytucje. Padają
ostatnie bastiony drobnomieszczańskiej moralności i wartości chrześcijańskich. Podcięto korzenie dawnej potęgi i witalności. Przyszłość Zachodu staje się zakładnikiem w rękach „barbarzyńców”, którzy tłumnie
napłynęli w jego granice. Analogie z upadkiem Cesarstwa Rzymskiego
wydają się nieodparte.
Czy Europa ma przyszłość, jeśli nie dokona się w niej kulturalna kontrrewolucja? Czy zdąży się dokonać?

Punkt widzenia na rozwój UE
Ideą założycielską jednoczącej się Europy było unikanie wojen na bazie wspólnoty wartości. Misją było łagodzenie współzawodnictwa przez
współpracę i solidarność. Ta polityka przyniosła historyczny sukces
i wspaniałe owoce, z których wciąż korzystamy.
Dziś jednak nasilają się symptomy tego, że w ostatnich latach następowało wrogie przejęcie idei założycielskich. Świadczyć o tym mogą następujące modyfikacje polityki UE:
• wewnętrzna kapitulacja wobec ruchów jednej sprawy,
• zewnętrzna bezradność wobec korporacji międzynarodowych,
• budowanie wpływów na oportunistycznych obietnicach (niespójne, niemożliwe),
• regres od współpracy do konkurencji,
• promowanie kapitału ludzkiego kosztem społecznego,
• zarysowujący się dryft w stronę koncertu wielkich mocarstw,
• wyciszanie zasady pomocniczości,
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• demontaż historycznego aliansu Zachodu (antagonizm wobec USA),
• zdecydowane odcinanie współczesności od korzeni chrześcijańskich.
Występują też objawy zanikającej atrakcyjności aksjologicznej Unii:
• musi zdobywać poparcie rozdając dotacje i stanowiska,
• przyciąga ludzi z całego świata, ale nie potrafi zrobić z nich obywateli.
Oceniając ogólnie stan UE, można mieć wrażenie chybionego utylitaryzmu. Zawiodły próby zbudowania systemu stricte legalnego, nastawionego
na dystrybucję coraz większego dobrobytu, abstrahującego od wartości,
dla których warto się ewentualnie poświęcać. Dziś, gdy perspektywy dalszego zwiększania ogólnej zamożności stają się ponure, widać już pierwsze
przejawy gotowości do wypisywania się z europejskiego przedsięwzięcia,
na zasadzie „ratuj się kto może”. Ku dość powszechnemu zaskoczeniu,
w ciągu kilku miesięcy, głównym przedmiotem troski o długookresową
pomyślność UE staje się samo przetrwanie Unii.
Kryzys ekonomiczny najwyraźniej zaskoczył Unię (i generalnie Zachód).
To zaskoczenie jest równie, jeśli nie bardziej, niepokojące niż sam kryzys.
Wskazuje ono, że los Europy uzależniony jest od kontekstu globalnego
w sposób kompletnie dla jej instytucji nieprzeźroczysty. Zaproponowany
obywatelom układ, ubezwłasnowolnienie biurokratycznymi przeregulowaniami w zamian za bezpieczeństwo, zniszczył zdolności adaptacyjne
Europy, a bezpieczeństwa nie zapewnił. Unia traci inicjatywę strategiczną
na rzecz procesów zachodzących w globalnym otoczeniu. I nie wiadomo,
czy mamy do czynienia z ukrytymi powiązaniami, deterministycznym
chaosem czy może obowiązujące na Zachodzie modele świata odkleiły się
już od rzeczywistości.
W krajach postchrześcijańskich zdaje się umykać uwadze, że obecny
kryzys jest nie tyle kryzysem globalnym, tylko wewnętrznym. Takie lekceważone wcześniej kraje jak Chiny lub Turcja, cieszą się właśnie okresem
bezprecedensowego w nowożytnej historii rozkwitu ekonomicznego, choć
naturalnie perturbacje na rynkach finansowych komplikują im prowadzenie interesów. Obserwujemy dwie twarze globalizacji. Z jednej strony porażkę Zachodu:
• załamanie koncepcji: innowacje plus marketing za produkty realnej gospodarki,
• utratę renty kompetencyjnej (Chińczycy potrafią już tyle samo),
• wygaszenie imperialistycznej woli walki.
Z drugiej strony sukces znacznej, jeśli nie przeważającej, części reszty
świata (czy dołączają właśnie kraje arabskie?), wyrażający się:
• odblokowaniem konwergencji gospodarczej,
• nieoczekiwaną sprawnością modernizacyjną,
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• sprawnym wykorzystaniem kapitału społecznego zmagazynowanego
w tradycyjnych strukturach,
• nową asertywnością.
Trudno oprzeć się podejrzeniu, że Zachód wpadł w pułapkę globalizacji.
Miał nadzieję na długofalowe umocnienie swej pozycji poprzez wymianę
dzieł intelektu za dzieła rąk. Ale najwyraźniej przecenił swoją pozycję
intelektualną i nie docenił swoich partnerów. Stosunki międzynarodowe
stają się bardziej sprawiedliwe, ale generalnie należy liczyć się z uaktywnieniem granic wzrostu6.
• Zachodni model konsumpcji przy dostępnych dziś technologiach nie
nadaje się do globalnego rozpowszechnienia.
• Nie widać powodów, dla których Zachód miałby zachować na dłużej
swoją uprzywilejowaną pozycję konsumpcyjną.

Co z Europą w trzeciej dekadzie XXI wieku
Organizatorzy konferencji sugerują wybór między Atlantydą i Utopią?
Metafora wydaje się niezgorsza. Atlantyda to kraj wielkiej cywilizacji,
zatopiony przez małość jego mieszkańców. Utopia z kolei to ukryta we
mgłach kraina sensu i radości. Dylemat, jak zdążyć odpłynąć z Atlantydy
i dopłynąć do Utopii, gdy do dyspozycji jest tylko Titanic?
Bez jakichkolwiek pretensji do wyczerpania tematu nasuwają się trzy
optymistyczne, choć niekoniecznie realistyczne modele ewolucji kontekstu globalnego przesądzające o losach Europy.

Model powrotu do „normalności”
Model ten nawiązuje do powszechnego w Polsce pragnienia „normalności”, będącego wyrazem chęci do zbratania się w konsumpcji z obywatelami najbogatszych krajów Unii. Zaspokojenie tego pragnienia może być
jednak trudne, ze względu na postępującą erozję normalności w krajach,
na których chcemy się wzorować. Perspektywy na odrodzenie „normalności” Zachodu byłyby lepsze, gdyby dało się założyć, że wkrótce:
• perturbacje na rynkach finansowych wygasają,
• Zachód wychodzi z długów,
• systemy emerytalne i inne instytucje państwa opiekuńczego stają się
wypłacalne,
• odradza się przewaga technologiczna i kompetencyjna Zachodu,
6. D. H. Meadows et al., Granice wzrostu, PWE, Warszawa 1973.
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• Chiny i inne aspirujące do nowoczesności kraje napotykają nieprzekraczalne bariery rozwoju,
• procesy demograficzne przestają mieć znaczenie.
W takich warunkach utrzymanie przez Zachód uprzywilejowanego konsumpcyjnego status quo byłoby na pewien czas zapewnione, a przy okazji
dynamicznie rozwijająca się Polska szybko dorównałaby do najlepszych.

Model poszerzonej normalności
Poszerzona normalność zakłada, że zachodni model konsumpcji z końca XX wieku staje się modelem uniwersalnym. Wymagałoby to rozwoju
wydarzeń według scenariusza bardzo wprawdzie postępowego i humanitarnego, ale też zakładającego nieoczekiwany przełom technologiczny,
zwłaszcza w energetyce. W takim modelu:
• procesy przyspieszonego rozwoju w dawnych krajach trzeciego świata
okazują się trwałe,
• ich kultura technologiczna i organizacyjna jest w stanie współzawodniczyć z zachodnią,
• restartuje postęp technologiczny pokonując bariery wzrostu,
• do niespełna miliarda ludzi w kręgu wysokiej konsumpcji dołączają się
kolejne 3-4 miliardy,
• zielone źródła energii i poczucie globalnego braterstwa narodów triumfują,
• nie ma katastrofy ekologicznej ani wojen o surowce.
W takim przypadku Zachód nie ma już przewagi konsumpcyjnej nad
innymi, ale też nie musi rezygnować z dobrobytu, do którego się przyzwyczaił.

Model przedefiniowanej normalności
Konieczność przedefiniowania normalności wystąpi, gdy nie da się dłużej
utrzymać materialnego uprzywilejowania Zachodu w sytuacji kilkukrotnego wzrostu liczby kompetentnych konkurentów o ograniczone zasoby
Ziemi. Należy liczyć się z następującym scenariuszem:
• brak technologii umożliwiających pokonanie energetycznych i środowiskowych barier rozwoju w skali globalnej zastopuje ekonomię wzrostu,
• zablokowanie wzrostowej ścieżki rozwoju wymusi ewolucję postaw
w stronę adoracji wartości raczej niż rzeczy,
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• ukształtuje się docelowa normalność, którą można by określić jako cywilizację czasu wolnego, w której kluczową rolę odgrywa pojęcie „wystarczy”.
W Europie mógłby to być renesans średniowiecznego modelu sensownego życia na bazie nowoczesnej wiedzy i technologii. Dla osób, które
otrząsnęły się z „czarnego pijaru”, jaki średniowieczu zafundowało oświecenie, taka utopia może się wydać całkiem atrakcyjna.

Jak odtworzyć europejski dynamizm?
Czy jednak sytuacja jest dostatecznie groźna, by myśleć o ewakuowaniu
się z „Atlantydy”? Jeszcze późną wiosną 2011 roku panowało przeświadczenie, przynajmniej w polskich kręgach opiniotwórczych, że najgorszy
kryzys jest już za nami. Jako sensację potraktowano to, co Peter Yastrow,
znany strateg rynkowy, głosił w CNBC (01.06.2011)7. Twierdził on między innymi, że:
• świat jest na krawędzi największego załamania finansowego w historii,
• specjaliści od pieniędzy nie mogą znaleźć miejsca, gdzie można by zainwestować z zyskiem,
• mamy z pewnością do czynienia ze spowolnieniem innowacyjnym i gospodarka musi ucierpieć,
• Wall Street pogubiła się w tym, co należy zrobić z chorą gospodarką.
Dwa miesiące później ta sensacja stała się oczywistością. Szokują znowu
nie same fakty, co kompletne nienadążanie ekspertów za rzeczywistością.
Czy jednak sytuacja jest dostatecznie groźna, aby myśleć o poszukiwaniu Utopii? Ad Broere należy do tych, którzy próbują. W swojej książce
Ending the Global Casino8 twierdzi między innymi, że:
• obecny system monetarny nie jest jedynie możliwym,
• możemy pożegnać się z „globalnym kasynem” i wybrać rozwiązanie,
w którym pieniądz gra rolę pomocniczą,
• możemy wybrać gospodarkę, która inwestuje w lepszą przyszłość,
• nagroda to wysoka i stabilna jakość życia dla nas i naszych dzieci,
• konieczna jest kompletna zmiana stosunku do pieniędzy i gospodarki.
Ten i inne dające się ostatnio słyszeć głosy można potraktować jako
wezwania do nowego otwarcia w kierunku kultury eksperymentu.
7. http://www.uncoverage.net/2011/06/economist-%E2%80%9Cwe-are-on-the-verge-of-a-great-greatdepression %E2%80%A6-%E2%80%9D/ (30.09.2011).
8. A. Broere, Ending the Global Casino?, Humane Economy Publishings, 2010.
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Jak to jednak uczynić? Zmiana musiałaby być w pierwszym rzędzie
zmianą mentalną. Nowoczesne społeczeństwa oczarowane są prymitywnymi konsumenckimi i korporacyjnymi modelami świata. Bardziej prymitywnymi od starożytnych, ze względu choćby na zanik poczucia właściwej miary rzeczy (Est modus in rebus...). Niewiele jest sfer, w których nie
obowiązywałby model „czym więcej, niż lepiej”. Są to modele tragiczne,
bo nie mogą się sprawdzić w ramach ograniczonej ludzkiej egzystencji,
i rzadko kiedy mogą służyć powyżej sześćdziesiątki.
Zamrożone w obrębie idei oświeceniowych społeczeństwa zindywidualizowanych mas ignorują dorobek konceptualny XIX i XX wieku. Idee
inspirowane ewolucyjnymi relacjami chaosu i porządku, dziwną dynamiką procesów nieliniowych, a nawet prostymi prawidłowościami probabilistycznymi są nieobecne w potocznym myśleniu. Świat zarządzany jest
przy pomocy formalizmów opartych na czterech działaniach – nawet
pierwiastek kwadratowy jawi się jako ryzykowna fanaberia intelektualna,
choć wszyscy Europejczycy „przerabiali” go w szkole...
Trudno w tych warunkach wyperswadować potrzebę i kierunek zmiany, zanim brutalna rzeczywistość nie wymusi rewizji poglądów. Trzeba
jednak rozważać możliwości zmiany, aby, gdy historia znowu otworzy
„okienko sposobności”, można było mniej więcej wiedzieć co robić.
Na liście rzeczy do zrobienia widziałbym następujące działania:
• dobro przyszłych pokoleń uczynić ponownie naczelnym priorytetem,
• przeprowadzić szereg niepopularnych zmian:
- zrezygnować z praw nabytych kosztem dzieci,
- ograniczyć pole działania procedur,
- rozmontować mechanizmy unikania osobistej odpowiedzialności,
uczciwie
przedyskutować kwestie aksjologiczne (nie należy tłumić głosu
•
większości),
• pokazać ekonomii jej właściwe miejsce w porządku ludzkich spraw (zarabianie na życie, to jeszcze nie życie),
• 	otworzyć przestrzeń ekspresji dla żywej inteligencji,
• reanimować kulturę eksperymentu w gospodarce i polityce (główna korzyść z potencjalnej emancypacji regionów),
• utrzymać europejską bazę różnorodności (główny argument za istnieniem państw narodowych),
• zaangażować Europejczyków w europejski projekt (Europa jako „wielki
zbiorowy obowiązek”).
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Podsumowanie
Myśląc o przyszłości Europy, przywykliśmy ekstrapolować tradycyjną
trwałość, kreatywność i sukcesy konkurencyjne Zachodu. Optymiści
wskazują sceptykom, że Zachodowi wielokrotnie wróżono upadek i jakoś do niego nie dochodziło. Istotnie, dominująca na Zachodzie kultura
eksperymentu pozwalała znajdować praktyczne wyjście z bardzo nawet
kłopotliwych sytuacji (czyż utworzenie UE nie było jednym z takich
„wyjść”?). Większość zdaje się uważać, że tak samo będzie w przypadku
obecnego kryzysu.
Opierając nadzieje na przyszłość na kalkulacjach odwołujących się do
specyficznych własności adaptacyjnych kultury Zachodu, nie sposób
nie zauważyć, że kultura ta uległa daleko idącej transformacji w ostatnich dekadach. Paradygmat eksperymentalny zastąpiono proceduralnym,
a sprawdzone tradycyjne schematy zachowań rozsypują się pod naciskiem
poprawności politycznej.
Współczesna Europa rzeczywiście przypomina Titanica, ale nie mamy
przecież lepszego środka transportu do przemierzania globalnych oceanów zmiany. Aby zmierzyć się z wyzwaniami przyszłości, sprawa europejska nie potrzebuje ostentacyjnych bigotów, potrzebuje raczej gotowych
do poświęceń akolitów. Potrzebny jest eurorenesans, a sytuacja wymaga
euroheroizmu.
Będzie ciekawie.

prof. dr hab. Witold M. Orłowski
Członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP

Scenariusze rozwoju Unii Europejskiej
w kontekście zmian globalnych
Kiedy ponad pół wieku temu powstawała Europejska Wspólnota Gospodarcza, mogło się wydawać, że wielkie czasy Europy to już nieodwracalna
przeszłość. Kontynent był zrujnowany przez dwie wojny światowe i zdegradowany w ekonomicznej i politycznej lidze świata. Głównym celem
wysiłku integracyjnego było niewątpliwie nawiązanie tak silnej współpracy między narodami europejskimi, by nie zagrażał im już wybuch nowej
wojny. Jednocześnie jednak integracja gospodarcza stawiała sobie za zadanie ponowne przyspieszenie rozwoju krajów europejskich, tak by mogły
one zmniejszyć dystans technologiczny i w zakresie poziomu życia względem przodujących wówczas na świecie Stanów Zjednoczonych. Dystans
ten był ogromny: o ile w połowie XIX wieku PKB na głowę mieszkańca
Zachodniej Europy był równy odnotowywanemu w USA, w połowie XX
wieku relacja ta spadła poniżej 50% (Maddison, 2003).
Integracja europejska przez pierwsze trzy dekady doprowadziła do
ogromnego sukcesu. Po pierwsze, EWG stopniowo rozszerzyła się na
całą zachodnią część kontynentu, doprowadzając do wyciszenia dawnych
animozji i skutecznie rozładowując tradycyjne napięcia między narodami europejskimi. Po drugie, stała się atrakcyjnym modelem dla niemal
wszystkich krajów wschodniej części Europy, które po upadku Muru Berlińskiego powszechnie uznały za swój cel dołączenie do procesów integracyjnych (jedynym krajem nie wyrażającym zainteresowania udziałem
jest Rosja). Po trzecie, procesy integracyjne stopniowo się pogłębiły, a po
utworzeniu wspólnego rynku przeniosły się na sferę monetarną (wspólnej
waluty) oraz – w ograniczonym zakresie – polityczną (w ramach silniej
zintegrowanej Unii Europejskiej). Po czwarte, przyczyniły się one do sukcesu gospodarczego Zachodniej Europy, zwłaszcza w latach 60. i 70. XX
wieku. W rezultacie tego, w początku lat 80. PKB na głowę mieszkańca Zachodniej Europy wzrósł do ponad 70% poziomu amerykańskiego,
a przodujące kraje kontynentu osiągnęły poziom zamożności i rozwoju
technologicznego porównywalny z USA.
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Zmieniającą się rolę Europy w globalnej gospodarce ilustrują rysunki
1 i 2. Na początku XIX wieku ludność Europy, wraz z europejską częścią
Rosji, stanowiła 22% ludności świata, a na początku wieku XX udział ten
wzrósł do 27% (mimo silnej fali emigracji z Europy zarówno do kolonii,
jak do niepodległych krajów Ameryki Północnej i Południowej). W ciągu
XX wieku udział ten jednak stopniowo spadał, aż do poziomu 11% obecnie. Według prognoz ONZ, do roku 2050 odsetek ten może spaść poniżej
8%.
Rysunek 1. Udział kontynentów
w ludności świata		

Rysunek 2. Udział kontynentów
w globalnym PKB
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Zmiany udziału Europy w globalnym PKB były jeszcze bardziej gwałtowne: wzrósł on z 32% na początku XIX wieku do niemal 50% w roku
1900, gdy Europa stała się gospodarczym i politycznym hegemonem świata (Kennedy, 1989), następnie jednak obniżył się do 23% w roku 2010.
Liczne projekcje (bazujące zazwyczaj na ekstrapolacji obserwowanych
obecnie trendów) sugerują, że w ciągu nadchodzących dekad udział ten
będzie dalej spadać – być może poniżej 15% w roku 2050 (Hawksworth,
Tiwari, 2011).
Mimo sukcesów integracji europejskiej, rola Europy w światowej gospodarce oraz jej znaczenie w ostatnich dekadach systematycznie się kurczy,
głównie na rzecz nowych supermocarstw kształtujących się w Azji. Należy przy tym zauważyć, że zjednoczenie kontynentu po roku 1990 nie
tylko nie doprowadziło do przyspieszenia rozwoju, ale wręcz zaowocowało
frustracją, szczególnie w części krajów Zachodniej Europy.
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Upadek Muru Berlińskiego w roku 1989 spowodował w całej Europie
wybuch entuzjazmu i wyzwolił oczekiwania dotyczące objęcia procesami
integracyjnymi wschodniej części kontynentu i przyspieszenia wzrostu
gospodarczego. Szybko nastąpiło jednak rozczarowanie. Szokiem stała się
przede wszystkim historia wschodnich Niemiec, które mimo gigantycznej pomocy finansowej reszty kraju zamiast wejść na ścieżkę szybkiego
rozwoju, popadły w gospodarczy marazm i zaczęły w znacznej mierze
żyć z zachodnioniemieckich zasiłków socjalnych. Średnioroczne tempo
wzrostu PKB w całej Zachodniej Europie zamiast przyspieszyć, obniżyło
się do 2%, o ponad jeden punkt procentowy mniej niż w USA i o ponad
jeden punkt procentowy mniej niż w ciągu pięciolecia poprzedzającego
upadek Muru. W tym samym czasie kraje wschodniej części kontynentu
przechodziły przez trudny i bolesny proces transformacji, który w ciągu
pierwszych pięciu lat reform spowodował w niektórych przypadkach spadek PKB sięgający nawet 50-60%. Różnice w poziomach PKB na głowę
mieszkańca pomiędzy obiema częściami kontynentu sięgnęły w połowie
lat 90. XX wieku poziomu rekordowego: na wschodzie był on czterokrotnie niższy niż na zachodzie. Negocjacje dotyczące członkostwa krajów
wschodniej części Europy w UE ciągnęły się długimi latami, a ostatecznie pierwszy etap rozszerzenia nastąpił dopiero w połowie 2004 roku.
I kiedy wreszcie mogło się wydawać, że po rozszerzeniu i po zakończonym sukcesem wprowadzeniu w roku 1999 wspólnej waluty euro, zarówno
zachodnia, jak w jeszcze większym stopniu wschodnia część Unii wreszcie na nowo zaczynają odnajdywać receptę na przyspieszenie rozwoju –
wybuchł globalny kryzys, uderzając w kraje europejskie znacznie silniej
niż w USA (Orłowski, 2011).
Generalnie można więc uznać, że Europa w ciągu lat 90. zgubiła gdzieś
zdolność do szybkiego wzrostu gospodarczego. Zgodnie z optymistycznymi ocenami, w zachodniej części kontynentu powinien przecież on być
przynajmniej równie wysoki jak w Stanach Zjednoczonych, a we wschodniej części miałby prawo być niewiele wolniejszy niż na Dalekim Wschodzie. Innymi słowy, obejmujący niemal cały kontynent i pół miliarda konsumentów, największy na świecie rynek towarów, usług, kapitału i pracy
(skala rynku UE to dziś 18 mld USD, wobec 15 mld USD w USA), który
miał zapewnić Europie stabilny rozwój i doścignięcie na polu gospodarczym Stanów Zjednoczonych, póki co w znacznej mierze nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań (Orłowski, 2011a).
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Generalnie rzecz biorąc, wyniki gospodarcze Europy są więc w ostatnich dwóch dekadach głęboko rozczarowujące, a przed kontynentem rysują się ogromne problemy, które muszą zostać skutecznie rozwiązane.
Pierwszym z wielkich problemów Europy jest demografia. Zachodnia
Europa gwałtownie starzeje się i dla podtrzymania wzrostu potrzebuje
nowych pracowników (wschodnia część Unii, w tym Polska, już wkrótce
znajdzie się w podobnej sytuacji, a może nawet wcześniej, jeśli utrzyma
się wysoka skłonność do emigracji). Tymczasem według prognoz ONZ,
jeśli nie nastąpią jakieś radykalne i nieoczekiwane zmiany, ludność Unii
do roku 2050 obniży się, ale liczba osób w wieku produkcyjnym (mierzonym według obecnych zasad, a więc pomiędzy 20. a 64. rokiem życia)
spadnie o 15%. Liczebność dzieci nie zmieni się, natomiast przybędzie
o ponad 60% osób w wieku poprodukcyjnym (por. rysunek 3). Zabraknie więc pracowników, niezbędnych do utrzymania gospodarki w ruchu – chyba że uda się znacznie zaktywizować ludzi do pracy i masowo
przesunąć wiek przechodzenia na emeryturę do 70-75 lat. Nie będzie to
z pewnością dobrze przyjęte przez społeczeństwa i będzie prawdopodobnie następować powoli i z wielkimi oporami.
Rysunek 3. Prognozowane zmiany struktury wiekowej ludności w Europie
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Skoro tak, to problemu nie da się rozwiązać bez wzrostu imigracji. Jest
to oczywiście możliwe, ale wymaga znacznie sprawniejszych niż dziś mechanizmów integracji społecznej imigrantów. Innymi słowy, cała Europa musiałaby się nauczyć zgodnie żyć w społeczeństwie jeszcze bardziej
zróżnicowanym kulturowo niż dzisiejsza Holandia czy USA – oczywiście zakładając, że również imigranci będą zainteresowani takim właśnie
zgodnym współżyciem. Związana z tym jest druga wielka słabość Europy
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– problem z tożsamością kulturową i zdolnością do absorpcji społecznej
imigrantów.
Trzecim wielkim problemem Europy jest przywiązanie społeczeństw
do idei wielkiego państwa opiekuńczego, zapewniającego obywatelom niespotykany w innych częściach świata poziom bezpieczeństwa socjalnego.
Oczywiście państwo jest bardzo aktywne we wszystkich krajach zachodnich, ale w Europie skala rozwoju państwa opiekuńczego jest większa, niż
gdziekolwiek indziej na świecie. Relacja podatków do PKB wynosi w UE
przeciętnie 44%, w porównaniu z 29% w USA i 33% w Japonii (najniższe podatki w Unii ma Łotwa, na poziomie 32%, najwyższe – przekraczające 54% – Dania). Problemem jednak jest to, że udzielanych przez
dziesięciolecia socjalnych obietnic nie da się dłużej wypełnić – choćby
z powodu zmian demograficznych. Starzenie się społeczeństw powoduje,
że liczba osób w wieku produkcyjnym przypadających na jednego seniora
w krajach UE dramatycznie spadnie: z 3,5 osób obecnie do 1,8 osoby
w połowie XXI wieku. Jest to śmiertelne zagrożenie zarówno dla stabilności finansowej systemów emerytalnych, jak i dla publicznych systemów
ochrony zdrowia – oczywiście zakładając, że będą one nadal składać obietnice pokrycia większości wydatków zdrowotnych. A jedynym sposobem
przezwyciężenia kłopotów jest jasne wytłumaczenie społeczeństwom, że
państwa opiekuńczego w obecnym kształcie po prostu nie da się utrzymać, a ludzie muszą się z tym pogodzić i wziąć w swoje ręce większą część
odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo ekonomiczne.
Czwartym wielkim problemem Europy, szczególnie widocznym na
przykładzie obecnych kłopotów strefy euro, jest niezdolność do skutecznej współpracy i wspólnego działania. Mimo ponad półwiecza integracji
w ramach UE, narodowe egoizmy są wciąż zbyt silne, rozumienie roli państwa i sposobów jego działania zbyt zróżnicowane, spętanie rąk obawami
przed reakcją opinii publicznej własnego kraju zbyt krępujące. W efekcie
tego, zamiast skutecznych mechanizmów rozwiązywania problemów, dla
UE charakterystyczne są doraźne działania i zawierane ad hoc, zazwyczaj
dalekie od ideału kompromisy. Odpowiedzią na problemy staje się często
próba sięgania (w bardziej lub mniej ukryty sposób) po narzędzia protekcjonistyczne, a zamiast usprawniania mechanizmów współdziałania
– stałe próby podziału na „Unię wielu prędkości”, co w ocenie dążących
do tego krajów miałoby zapewnić im lepsze perspektywy rozwoju dzięki
odcięciu się od „balastu” krajów słabszych.
Wszystko to razem wiedzie do piątego wielkiego problemu Europy –
niezdolności do utrzymania konkurencyjności i satysfakcjonującego wzro-
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stu gospodarczego. Europa ani nie potrafiła dobrze dać sobie rady z procesami globalizacyjnymi zachodzącymi na świecie, ani nie umiała w pełni
wykorzystać mechanizmów wzrostu gospodarczego opartego na wiedzy
i intensywnym wykorzystaniu kapitału ludzkiego (OECD, 2003). W rezultacie, jak pokazują dane przedstawione na rysunku 4, w ciągu ostatnich dwóch dekad okazała się najwolniej rozwijającym się kontynentem
świata.
Rysunek 4. Średnioroczne tempo wzrostu PKB na kontynentach, 1990-2010
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W rezultacie kumulacji wszystkich wielkich problemów i braku umiejętności ich rozwiązania, Europa znalazła się w pułapce zaklętego kręgu, prowadzącego do gospodarczej i politycznej degradacji. Starzejące
się społeczeństwo charakteryzuje się brakiem zapału do innowacyjności,
a jednocześnie broni zdobyczy socjalnych obiecywanych przez państwo
opiekuńcze. Niezreformowane państwo opiekuńcze oznacza z kolei wysokie podatki, prowadzące do ucieczki kapitału, przedsiębiorców i wykwalifikowanej pracy (talentów). To z kolei wiedzie do słabnącego wzrostu,
który utrudnia rozwiązywanie problemów społecznych i politycznych.
A to, przy braku zdolności do współpracy, tworzy pokusę działań egoistycznych zamiast wspólnych. Efektem tego wszystkiego jest relatywne
pogorszenie poziomu życia i utrata dystansu w stosunku do liderów wzrostu.
Jakie więc rysują się scenariusze rozwoju Europy, a mówiąc bardziej precyzyjnie – Unii Europejskiej?
Bez wątpienia UE znalazła się na rozstajnych drogach. Dotychczasowe
mechanizmy integracji przestały skutecznie działać, stworzone przez ponad pół wieku instytucje okazują się niewystarczające do rozwiązywania
bieżących problemów. Niewątpliwie osłabieniu uległy również czynniki,
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które w przeszłości popychały w kierunku dalszej integracji (np. obawa
przed obcą dominacją i strach przed wybuchem nowej wojny). Dodatkowo
mamy do czynienia z ogromnym i trudnym testem dla jedności europejskiej, jakim jest obecny globalny kryzys. Powoduje on zarówno wzrost
narodowych egoizmów, jak i rodzi kolejne problemy związane z funkcjonowaniem UE, takie jak choćby obecny kryzys zadłużeniowy.
Ponieważ obecna sytuacja jest pewnie niemożliwa do utrzymania przez
dłuższy czas, przed UE stoją dwa alternatywne scenariusze: albo pogłębienia współpracy i integracji w celu dostosowania się do zmieniającego
się świata, albo dezintegracji i prób poszukiwania recept na rozwój w węższym kręgu, w którym łatwiej o porozumienie i współpracę.
Scenariusz dezintegracji oznacza:
• Wzrost narodowych egoizmów, prowadzący do deprecjacji instytucji
wspólnotowych i coraz bardziej jawnych prób łamania lub rozmiękczania prawa wspólnotowego.
• Ograniczenie funkcjonowania jednolitego rynku, a w szczególności wykorzystywanie narzędzi protekcjonistycznych dla ograniczenia konkurencji innych krajów.
• Renacjonalizację wspólnych działań, wycofanie się z zasad solidarności
unijnej i ograniczenie roli i skali budżetu unijnego.
• Zahamowanie procesów dalszej integracji gospodarczej i politycznej
w ramach całej UE, z ewentualną pogłębiona integracją w mniejszych
grupach (Europa różnych szybkości).
• Efektem łącznym tych działań może być – najprawdopodobniej – zachowanie instytucji wspólnotowych, przy tak dużym ograniczeniu ich
skuteczności, że mogłyby one nabrać charakteru fasadowego. Jednocześnie wcale nie uległyby rozwiązaniu podstawowe problemy UE, więc
wyniki gospodarcze pozostałyby niezadowalające, a społeczeństwa sfrustrowane. Czy mogłoby to doprowadzić aż do formalnego rozpadu UE
– nie jest jasne, ale tak czy owak poważne konsekwencje dla dalszego
procesu degradacji Europy byłyby nieuniknione.
Alternatywny scenariusz pogłębionej integracji oznacza:
• Zawarcie nowej umowy solidarnościowej wewnątrz UE, która z jednej
strony zapewniałaby wsparcie dla rozwoju gospodarczego krajów słabszych ze strony krajów silniejszych, z drugiej jednak ograniczyła zjawiska marnotrawstwa i nieefektywnego wykorzystywania środków, kierując je na programy przyczyniające się do wzrostu konkurencyjności UE.
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• Rozsądny kompromis w sprawie dalszej integracji politycznej, która
z jednej strony doprowadziłaby do wzrostu skuteczności działania instytucji unijnych i mechanizmów rozwiązywania problemów, z drugiej
zaś brałaby pod uwagę powszechne w wielu społeczeństwach obawy
przed tworzeniem „europejskiego superpaństwa”.
• Rozwiązanie problemu „demokratycznego deficytu” w UE, poprzez rozbudowę mechanizmów demokratycznej kontroli w Unii i wzrost wagi
kanałów bezpośredniego wpływu obywateli na jej funkcjonowanie.
• Dokończenie budowy wspólnego rynku poprzez eliminację barier dla
całkowitej swobody prowadzenia działalności gospodarczej.
• Wypracowanie i skuteczne wdrożenie wspólnych polityk służących
wzrostowi innowacyjności gospodarki unijnej, bezpieczeństwa ekonomicznego, rozwoju kapitału ludzkiego i przedsiębiorczości.
• Dostosowanie finansów UE do potrzeb integracji, a w szczególności
umocnienie wspólnej waluty i objęcie nią całej UE, wyeliminowanie błędów popełnionych przy konstrukcji euro, zapewnienie odpowiedniego
stopnia koordynacji narodowych polityk gospodarczych, dostosowanie
do potrzeb rozwojowych skali i struktury budżetu unijnego.
• Efektem takich działań mogłoby być z jednej strony stworzenie podstaw
do współpracy i rozwiązywania problemów stojących przed Europą,
z drugiej zaś poprawa wyników gospodarczych i budowa nowej roli UE
na świecie, odpowiadającej potencjałowi gospodarczemu, intelektualnemu, kulturowemu i społecznemu Europy.
Nie ma wątpliwości, że dzisiejsza Europa nie jest gospodarczym i społecznym rajem. Wiele rzeczy może budzić niepokój i niezadowolenie,
wiele obserwowanych we współczesnym świecie trendów nie prowadzi
w stronę korzystną dla naszego kontynentu, wiele odziedziczonych z przeszłości gwarancji bezpieczeństwa socjalnego musi zostać ograniczone.
Ale jednocześnie Europa w wielu dziedzinach jest potęgą, zdolną walczyć
o czołowe miejsce w świecie, a poziom i jakość życia przeciętnego obywatela jest pod licznymi względami znacznie wyższy, niż gdziekolwiek
na kuli ziemskiej. Jeśli Europa zdobyłaby się na takie reformy, jakie są
niezbędne dla przywrócenia wysokich zdolności wzrostu gospodarczego,
lepszego wykorzystania posiadanego potencjału ludzkiego i zmaterializowania potencjalnej siły politycznej – obserwowany w ostatnim ćwierćwieczu proces stopniowej degradacji kontynentu mógłby ulec odwróceniu,
a przynajmniej wyhamowaniu. Do tego jednak potrzeba przede wszystkim zdecydowania i wiary we własne siły.
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Na jakich wartościach powinna
opierać się Unia Europejska?
Stan obecny – wojna dwóch kultur
Szukając odpowiedzi na tytułowe pytanie, musimy wyjść od diagnozy
obecnej sytuacji. Nie jest kontrowersyjnym stwierdzenie, że we współczesnej Europie panuje wojna dwóch kultur pozostających ze sobą w ogromnym napięciu: jedna odwołuje się do tradycji chrześcijaństwa, a druga za
najważniejszy punkt odniesienia przyjmuje specyficznie interpretowane
francuskie oświecenie. Zderzenie tych dwóch perspektyw miało swoje
apogeum przy okazji uchwalania Traktatu reformującego Unię Europejską.
W preambule do wstępnej wersji tego dokumentu znalazło się bowiem
odniesie do antycznych tradycji Grecji i Rzymu oraz dziedzictwa oświecenia, a wyraźnie pominięto cały dorobek chrześcijaństwa. Ten spór
chrześcijaństwa z oświeceniem doczekał się wielu teoretycznych ujęć,
czasem bardzo plastycznych: George Weigel w książce Katedra i sześcian,
odwołując się do topografii Paryża, mówi o Europie gotyckich katedr, takich jak Notre-Dame i Europie Wielkiego Łuku La Défense będącego
symbolem architektury postmodernistycznej. Aksjologia współczesnej
Europy jest rozdarta między te dwa wielkie symbole: gotycką katedrę
i otwarty sześcian.

Wizja chrześcijańska a wizja oświeceniowa
Według trafnej charakterystyki Krzysztofa Mazura, na której opieram ten
fragment swoich wywodów, różnice między tymi dwiema perspektywami
w rozumieniu człowieka i rzeczywistości społecznej obejmują sześć podstawowych obszarów: ideał racjonalności, wizję człowieka, koncepcję moralności, stosunek do religii, podejście do teorii postępu historycznego,
a wreszcie ocenę inżynierii społecznej.
Oświeceniowy ideał racjonalności redukuje ją do logicznej dedukcji
i analizy pojęciowej. Rozum ma tu charakter „techniczny”, jest przedłuże-
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niem ludzkiej cielesności. Wywiedziony stąd porządek polityczny abstrahuje od religii czy tradycji, widząc w nich tylko szkodliwy balast.
Z kolei chrześcijaństwo wykracza poza myślenie zmatematyzowane,
szuka oparcia refleksji politycznej na porządku metafizycznym, opiera ją
na religii, wartościach moralnych czy mitach narodowych.
W ślad za tą, na pozór tylko abstrakcyjno-teoretyczną, różnicą drogi
obu konkurencyjnych wizji rozchodzą się także w odniesieniu do pojmowania człowieka. Według ujęcia oświeceniowego jest on bytem czysto
materialnym, wpisanym w porządek zwierzęco-przyrodniczy, w którym
wyróżnia się jedynie lepiej rozwiniętymi zdolnościami racjonalnymi, będącymi produktem ślepej ewolucji. Stoi to w jaskrawej sprzeczności do
koncepcji antropologicznej, którą operuje chrześcijaństwo (podobnie
zresztą jak inne religie uniwersalistyczne). Zakłada ona, że człowiek jest
jednością psychofizyczną. O jego godności stanowi pierwiastek duchowy,
który wykraczając poza porządek czysto materialny jest wyrazem podobieństwa człowieka do Stwórcy i zakorzenia go w porządku wiecznym.
Trzecim obszarem fundamentalnych różnic jest sposób rozumienia
moralności. O ile chrześcijaństwo stoi na straży tradycyjnego porządku
moralnego, upatrując w nim odzwierciedlenie wartości uniwersalnych
i ponadczasowych, o tyle dla myślicieli oświeceniowych moralność to nic
innego jak system subiektywnych preferencji, opartych na doznaniach
bólu i przyjemności, nakierowanych na cele utylitarne i interpretowanych
sytuacyjnie.
Najbardziej może brzemienna w skutki historyczne, i to w czasach nieodległych, różnica polegała na stosunku do religii. W oczach zwolenników oświecenia jest ona reliktem przeszłości i źródłem alienacji człowieka,
a porządek polityczny oparty na niej (bądź choćby do niej się odwołujący)
z definicji ma charakter opresyjny i antywolnościowy. Stąd warunkiem
budowy nowoczesnego państwa jest wyzwolenie się z ciężaru religijnego
zabobonu. Za ostoję fanatyzmu religijnego uważano zwłaszcza Kościół
katolicki, którego wpływy starano się – w zależności od danego nurtu
oświeceniowego – niszczyć lub neutralizować. Samodefinicja chrześcijaństwa z kolei zakłada publiczną obecność religii jako warunek jej integralności. Z tego punktu widzenia laicki model państwa nie ma charakteru
neutralnego światopoglądowo, lecz jest formą dyskryminacji religii i osób
wierzących.
Z perspektywy chrześcijańskiej racjonalny charakter teorii oświeceniowych jest pozorem. W istocie bowiem oświecenie to forma gnozy – quasi-religijnej wiary w zdolność człowieka do samozbawienia. Jej pseudoracjo-
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nalistyczną „szatą” jest oświeceniowa teoria postępu, czyli nieuchronnej,
wyznaczonej przez prawa historii ewolucji od światopoglądu mitycznego ku światopoglądowi naukowemu. W przeciwieństwie do tej koncepcji chrześcijanie wierzą w „otwarty” charakter ludzkich dziejów, widząc
w nim arenę zderzenia ludzkiej wolności i wyroków Opatrzności, które
jednak tej wolności nie uchylają.
Konsekwencją poglądu o podporządkowaniu historii prawom racjonalnego postępu jest oświeceniowe dążenie do wprowadzenia sterowanej
przez scentralizowane państwo inżynierii społecznej, której chrześcijaństwo przeciwstawia zasadę pomocniczości, oddolnej samoorganizacji
i lokalnego samorządu.

Jak przełamać ten impas?
Wobec tego konfliktu dwóch odmiennych systemów wartości, większość
intelektualistów i polityków opowiada się najczęściej za jednym z nich.
W ten sposób dominująca postawa po każdej ze stron polega na absolutyzowaniu własnego punktu widzenia i marginalizowaniu swoich oponentów. W imię filozofii oświecenia wielu prominentnych urzędników unijnych
odrzuca zupełnie perspektywę chrześcijańską, forsując za pomocą dostępnych im środków prawnych i finansowych określoną wizję człowieka i społeczeństwa. Historia preambuły do Traktatu Lizbońskiego, kazus Rocco
Buttiglione ubiegającego się o stanowisko komisarza europejskiego czy
pierwsze orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w kwestii
symboli religijnych są najlepszymi przykładami potwierdzającymi tę tezę.
Z drugiej jednak strony podobne podejście widać u wielu chrześcijańskich liderów, zarówno polityków, intelektualistów, jak i duchownych. Wyrażają oni często przekonanie, że z powodów moralnych należy jak najsurowiej ocenić współczesną Unię Europejską, a jedyną dla niej szansą ma
być powrót do wartości chrześcijańskich. Posługują się oni zatem logiką
„wszystko albo nic” – albo UE będzie chrześcijańska, albo nie będzie jej
wcale. W ten sposób zwolennicy katedry toczą nieustający spór ze zwolennikami geometrycznie idealnego sześcianu.
W mojej ocenie to konfrontacyjne nastawienie po każdej ze stron jest
jednym z głównych powodów duchowego kryzysu współczesnej Europy.
Dziś potrzebujemy bowiem jakiejś formy twórczej współpracy, jakiegoś
rodzaju kompromisu pomiędzy tymi dwiema grupami idei. Nie sposób
sobie wyobrazić, by w ciągu najbliższych dziesięciu lat któryś z tych obozów uzyskał bezapelacyjną przewagę, która pozwoliłaby mu odnowić pro-
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jekt europejski wyłącznie w duchu chrześcijańskim bądź oświeceniowym.
Nie, wydaje się raczej, że te dwie rzeczywistości duchowe muszą się ze
sobą umieć porozumiewać, by Unia nie została sparaliżowana wojną kulturową.

Dwa praktyczne przykłady
Praktycznym przykładem realizacji tej tezy jest kwestia zapłodnienia in
vitro. Stanowisko wypracowane przez zespół pracujący pod moim kierunkiem było właśnie próbą takiego kompromisu: uznaliśmy argumenty zwolenników filozofii oświecenia, którzy uważają, że skoro nauka wypracowała
nowe metody zapłodnienia, zapłodnienia poza organizmem matki, to
należy prawnie umożliwić ludziom korzystanie z tych metod (argument
z rozwoju nauki i postępu). Z drugiej strony, uznaliśmy chrześcijańskie
przekonanie, że życie zaczyna się od chwili połączenia komórek żeńskich
i męskich, dlatego mój projekt nie pozwala na tworzenie zarodków nadliczbowych (argument z godności ludzkiego życia). Ta procedura dofinansowywana z budżetu miała ponadto być zarezerwowana wyłącznie dla
małżeństw (podkreślenie szczególnego statusu małżeństwa). To rozwiązanie miało być zatem kompromisem. Niestety, jak każdy kompromis,
okazał się być bardzo trudny do zaakceptowania przez każdą ze stron
toczącą między sobą wojnę kulturową.
Innym przykładem postulowanego przeze mnie podejścia powinno być
zagadnienie neutralności światopoglądowej państwa, która to kwestia
w ostatnim czasie była dyskutowana przy okazji sporu Lautsi vs Republika Włoska. Przypomnę, że sprawa dotyczyła skargi Soile Lautsi, Włoszki
fińskiego pochodzenia przeciwko włoskim szkołom, gdzie na mocy dekretu królewskiego z 1860 roku „każda szkoła powinna być wyposażona
w krucyfiks”. Lautsi jest ateistką i chciała, by jej dzieci mogły się uczyć
w klasie bez krzyża. Jej skargę odrzuciła dyrekcja szkoły i Trybunał Konstytucyjny, który uznał, że obecność krzyża w szkole jest „faktem naturalnym”, że to nie tylko symbol religijny, ale też patriotyczny, na trwale
związany z historią i konstytucją Włoch. Lautsi skierowała sprawę do
Trybunału w Strasburgu. W pierwszym wyroku skład siedmiu sędziów
stwierdził, że obecność krzyży narusza zagwarantowane Europejską Konwencją Praw Człowieka wolność sumienia i wyznania i prawo rodziców
do wychowania dzieci według swoich przekonań. Trybunał wydał wyrok,
który odbił się szerokim echem w Europie: narzucanie obecności krzyża
w szkole narusza wolność sumienia i wyznania. W ten sposób wydawa-
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ło się, że ETPCz stanie się instytucją narzucającą państwom francuski
model radykalnie laicki, gwałcąc w ten sposób religijne elementy ładu publicznego charakterystyczne dla wielu państw Europy. Pojawiła się obawa,
że ETPCz będzie w kwestii symboli religijnych potężnym wehikułem narzucającym filozofię oświecenia państwom narodowym, wbrew woli większości ich mieszkańców. Na szczęście Trybunał w drugim wyroku całkowicie wycofał się ze swojego poprzedniego wyroku uznając, że obowiązek
wieszania krzyży we włoskich szkołach nie narusza wolności sumienia
i wyznania. Także inne państwa mają swobodę decyzji w tej sprawie,
a granicą swobodnego uznania państwa jest sytuacja, gdy obecność krzyża prowadzi do jakiejś formy indoktrynacji.
Te dwie sprawy pokazują, że możliwe jest takie stanowienie prawa,
które będzie kompromisem pomiędzy kulturami katedry i sześcianu.
Jednak chcąc budować Europę na twórczym dialogu chrześcijaństwa
i oświecenia, potrzebna jest ciągła intelektualna praca w duchu otwartości,
a nie walka kulturowa. Polska, ze względu na swoją niezwykłą przeszłość,
w tym temacie powinna mieć rolę wiodącą.

Prof. dr hab. Roman Kuźniar
Doradca Prezydenta RP
Uniwersytet Warszawski

Geopolityczne wyzwania
Unii Europejskiej w nadchodzących
dziesięcioleciach
I. Wspólnota Europejska powstała w zamiarze eliminacji geopolityki
w jej czystym wydaniu, geopolityki w jej pierwotnym, atawistycznym
sensie. Chodzi tu o takie rozumienie geopolityki, które było jedną
z głównych przyczyn II wojny światowej. Wspólnota Europejska miała ją
usunąć ze stosunków pomiędzy państwami członkowskimi. Taki był najgłębszy sens powołania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Jak mawiał
Charles de Gaulle, „skoro nie można było zmienić geografii, należało
zmienić politykę”.
Ustanowienie EWWiS było początkiem kopernikańskiej rewolucji w życiu międzynarodowym Europy. Przyjęto no-war principle na kontynencie,
który do tej pory nie potrafił żyć bez wojny. I ta rewolucja się powiodła.
Misją UE, która kontynuowała dzieło WE było uczynić świat na obraz
i podobieństwo swoje. Swój model wewnętrzny (no-war principle) UE próbuje transponować na swoje otoczenie, na świat zewnętrzny. W tym procesie oraz także ze względu na amerykański parasol ochronny nad WE,
przestała ona być „drapieżnikiem” w przyrodzie stosunków międzynarodowych. Wspólnota/Unia stawia na dyplomację, handel, pomoc rozwojową, prawa człowieka.
Można zgodzić się, że była to pożądana przemiana, jednak w tym procesie następuje również zanik geopolitycznego myślenia WE (a potem UE).
II. Przejście od Wspólnot Europejskich do Unii Europejskiej oraz uruchomienie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, a potem Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony doprowadziło do całościowego zorganizowania podejścia UE do swego geopolitycznego otoczenia.
Stało się to poprzez:
• polityki sąsiedztwa – oddziaływania na sąsiadów lub inaczej „miękkie”
otoczenie UE,
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• indywidualne strategie wobec mocarstw czy poważniejszych problemów sąsiedztwa, np. wobec Rosji, Bliskiego Wschodu czy basenu Morza Śródziemnego,
• relacje o charakterze sojuszniczym (USA, NATO) i globalnym – z Japonią, Chinami.
Od końca lat 90. XX wieku UE próbuje wybić się na pozycję globalnego
mocarstwa („aktora”), na supermocarstwo, oczywiście nie w rozumieniu
tradycyjnej Realpolitik.
Demonstruje to poprzez:
• łagodną pewność siebie,
• próby uzależnienia innych od siebie i w ten sposób skłonienia ich,
w ich polityce zagranicznej i wewnętrznej, do postępowania zgodnego
ze standardami Unii, zgodnego z jej oczekiwaniami.
To się przez jakiś czas w pewnym stopniu udaje. Unia Europejska stała
się na krótki czas wzorem, nauczycielem, dobrodziejem-dobroczyńcą.
Taka postawa Unii i jej instrumenty zdawały się sprawdzać:
• w świecie pozimnowojennym (bezalternatywnej hegemonii USA,
w obrębie której UE reprezentowała „cieplejszą” wersję zwycięskiego
Zachodu),
• w świecie commonmarketization polityki zagranicznej (w sensie F. Fukuyamy),
• w świecie bez ostrych konturów geopolitycznych (z wyjątkiem szczególnej pozycji USA).
Zapowiedź (1999) utworzenia Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa
i Obrony uwiarygodniała ambicje UE samodzielnego radzenia sobie
w rodzącym się porządku międzynarodowym.
III. Jednak w ciągu ostatnich kilku lat sytuacja zmieniła się na niekorzyść UE.
Po pierwsze, nastąpiły poważne zmiany na scenie globalnej:
• najpierw administracja G.W. Busha podjęła opartą na nagiej sile próbę
zdobycia globalnej hegemonii, czego przejawem była również otwarta
pogarda dla miękkiej siły reprezentowanej przez Europę („Europejczycy z Wenus” nadają się jedynie do zmywania naczyń, po posiłku zapewnionym przez myśliwego, którym są USA),
• Rosja prezydenta Putina stała się o wiele bardziej asertywna, stała się
dla UE trudnym partnerem,
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• nastąpił wzrost potęgi i roli Chin, Azji Wschodniej oraz emerging powers
(„reszta świata” wraca do gry), dla których Europa – podobnie jak cały
Zachód – przestaje być wzorem i nauczycielem,
• kryzys roku 2008 był najpierw kryzysem finansowym Zachodu (od USA
począwszy), lecz dość nieoczekiwanie jego najbardziej dramatycznym
wyrazem stał się kryzys strefy euro na tle faktycznego bankructwa Grecji. Problemem stał się nie tylko sam kryzys finansowo-gospodarczy,
lecz zrujnowanie legitymizacji Zachodu i UE jako modelu dla reszty
świata.
Po drugie, po okresie wewnętrznego rozwoju i dorastania do roli globalnego gracza UE zaczęła słabnąć także w ujęciu bezwzględnym:
• paradoksalnie był to także rezultat podwójnego rozszerzenia: nagłego
zwiększenia liczby państw członkowskich oraz zakresu kompetencji.
Unia stała się znacznie mniej jednorodnym agregatem państw i problemów. Energia polityczna UE została skierowana i zużywa się w procedurach i mechanizmach zapewniających „jaką taką” spójność, lecz już
jej nie wystarcza na „skupienie woli”, na szybkie i wyraziste decyzje,
• wyżej wspomniane wewnętrzne problemy finansowo-gospodarcze, niski
lub wręcz ujemny w wielu krajach Unii wzrost gospodarczy, gigantyczne
zadłużenie wewnętrzne,
• odrodzenie się w warunkach kryzysu skłonności unijnych mocarstw do
unilateralizmu, co osłabia wewnętrzną spójność całości (np. brytyjsko-francuskie porozumienie o strategicznej współpracy wojskowej z listopada 2010),
• słabnie czy nawet zanika wewnętrzna wiara i optymizm ws. UE jako
globalnego mocarstwa lub UE jako projektu politycznego, którego sensem jest także jedność Unii wobec świata zewnętrznego.
Wszystkie czynniki razem wzięte – rozszerzenie, rozległość kompetencji, problemy wewnętrzne doprowadziły do strategicznej atrofii UE. Nastąpiło strategiczne rozrzedzenie Unii w sensie jej zdolności do stanowczego i spójnego działania. Zdecydowane działanie UE wobec konfliktu
na Kaukazie w sierpniu 2008 roku okazało się wyjątkiem, a nie zapowiedzią lub demonstracją globalnej mocarstwowości UE. W anglosaskim
żargonie naszej dyscypliny możemy od pewnego czasu mówić o low strategic intensity Unii Europejskiej.
IV. Co dalej?
Wchodzimy z wolna w świat post-amerykański i po-zachodni. Wyzwaniem ogólnym będzie utrzymanie stanu posiadania – pozycji, wpływów,
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dostępu do dóbr. Jednak w sensie geopolitycznym wyzwaniem dla Unii
Europejskiej w nadchodzących dziesięcioleciach będzie ona sama. Niejako strukturalnym problemem UE jest tutaj to, że jej bezpośrednie otoczenie (w innym języku – „środowisko bezpieczeństwa”) jest strategicznie
miękkie. Brak „twardych” (tradycyjnych, militarnych) zagrożeń dla Unii,
dla trzonu jej państw członkowskich:
• Rosja długofalowo będzie słabnąć; będziemy pozostawać z nią w relacji
trudnej współzależności,
• Świat arabski, nawet w procesie obecnego tumultu, nie przedstawia
sobą tradycyjnego zagrożenia czy wyzwania. UE musi stawić czoła problemom migracyjnym od tej strony czy też zatroszczyć się o dostawy
ropy naftowej i gazu, ale nie są to wyzwania geopolityczne lub geostrategiczne, nawet jeśli nie można wykluczyć udziału UE w jakiejś operacji
stabilizacyjnej na tym obszarze,
• nie ma w tej chwili szans na znaczące rozszerzenie, w rodzaju Turcji czy
Ukrainy, czyli na implikacje geopolityczne takiego kroku.
Ponadto, UE nie jest jeszcze i chyba, pomimo zapowiedzi wpisanych
do traktatu lizbońskiego, się nie stanie systemem zbiorowej obrony, czyli czymś w rodzaju europejskiego, autonomicznego NATO. Ta sytuacja
powoduje, że trudno jest mobilizować polityczną wolę, poparcie opinii
publicznej, środki budżetowe dla wzmocnienia UE jako „mocarstwa”.
Pytanie, które stoi przed UE brzmi: jak w sytuacji twardych wyzwań
stać się bytem strategicznym? Jak z obiektywnie wielkiego potencjału
(w ujęciu całościowym nadal pierwszego na świecie, a w sensie militarnym drugiego po USA) uczynić mocarstwo?
1. Być może jest to oczekiwanie bezzasadne, ponieważ UE nie jest państwem.
2. Aby tak się stało, konieczne jest pogłębienie integracji, i tak jak
w przypadku euro, trzeba postąpić w sferze CSDP (obrony i bezpieczeństwa).
3. Zagrożeniem jest unilateralizm, to znaczy jak w przypadku Libii (wykorzystanie NATO przez kilka byłych mocarstw kolonialnych), posługiwanie się szyldem i zdolnościami UE w interesach jednego-kilku
mocarstw.
4. Prawdopodobnie jedyną drogą do unijnej mocarstwowości są różne
formy wzmocnionej i strukturalnej współpracy.
Do przełamania strategicznej stagnacji UE, jeśli w ogóle, będzie mogło
dojść najwcześniej za kilka lat, to znaczy po wyjściu z kryzysu finansowo-gospodarczego oraz zdecydowanej inicjatywy kilku państw (ich przywódców). Polska powinna być jednym z nich.
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Unia Europejska jako polityczny
oksymoron. Wewnętrzne sprzeczności
integracji: siła czy słabość?
Zapytany o dzisiejszy stan Unii Europejskiej, Herman van Rompuy –
Przewodniczący Rady Europejskiej, posłużył się swoistym haiku, którą to
formę poetycką sam zresztą rzeczywiście uprawia równolegle z zajmowaniem się polityką: „Stan Unii nie jest taki zły, nawet jeśli nastroje nie są
takie dobre”1. Stwierdzenie to stanowi znakomity wstęp do poszukiwania
odpowiedzi na pytanie o to, co jest najważniejszą cechą systemu europejskiego, zarówno od strony celów politycznych, jak i mechanizmów działania. Zawiera ono w sobie bowiem formułę wewnętrznego napięcia zbudowanego wokół sprzeczności, co jest – moim zdaniem – owym kluczowym
wymiarem obecnego stanu procesu integracji europejskiej.
Dlatego też, aby zrozumieć sens systemu europejskiego, badacz nie
może poprzestać na analizie prostego politycznego przekazu, który ma
zwykle charakter samoutwierdzających się przesłań wygłaszanych przez
europejskich przywódców, jak choćby jedno ze zdań, które we wrześniu
2010 roku, przed spektakularną serią budżetowych bankructw państw
strefy euro i poważnym problemem imigracyjnym, wygłosił w swym orędziu José Manuel Barosso: „Moje przesłanie do wszystkich Europejczyków
brzmi: możecie ufać, ze Unia Europejska zrobi wszystko, co w jej mocy, by
zagwarantować Wam bezpieczną przyszłość”2. Analiza polityki europejskiej to zatem nie jest ani zajęcie dla lirników-bajarzy, chodzących po europejskich zaściankach i opowiadających o wiecznym sukcesie integracji
europejskiej nawet wtedy, gdy wszyscy dostrzegają jej istotny kryzys, ani
też nie powinna być to domena szamanów, którzy za pomocą zaklęć chcą
uczynić Europę nową superpotęgą, poprzez skłonienie jej do rytualnego
1. H. van Rompuy, A Plea for Euroland, wystąpienie na dorocznej konferencji European Policy Centre, Bruksela, 16.06.2011 (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/
ec/122787.pdf).
2. J. M. Barosso, Orędzie o stanie Unii Europejskiej 2010, Strasburg 07.09.2010 (http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/411).
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pożarcia swoich rodziców, czyli państw narodowych i dokonania dzięki
temu aktu swoistej transgresji w kierunku nowej rzeczywistości3. Potrzeba natomiast dobrej diagnozy i wyprowadzonej z niej ścieżki wyjścia
z sytuacji krytycznej, w jakiej – to prawda, nie po raz pierwszy – znalazła
się Unia Europejska.
Zasadniczą tezą niniejszego tekstu jest stwierdzenie, iż strategia europejska, czyli kreatywne wyjście z obecnej sytuacji, wymaga zrozumienia
oksymoronicznej natury Unii Europejskiej, a zatem powinna być budowana przy założeniu porzucenia zasad liniowej dwuwartościowej logiki
formalnej (prawda – fałsz) na rzecz twórczej antytezy4.
Jest tak dlatego, że proces integracji europejskiej od samego zarania
uwikłany był w gąszcz wewnętrznych sprzeczności. Gdyby poszukiwać
„zasady pierwszej” tego działania, to można by za taką uznać próbę znalezienia nowej formuły istnienia systemu politycznego, który punkt równowagi osiąga poprzez zestawienie elementów przeciwstawnych.
W wymiarze systemowym, szczególnie interesująca jest w tym zakresie
obserwacja polizbońskich przekształceń paradygmatu europejskiej ponadnarodowości5.
Otóż instytucjonalną specyfiką systemu europejskiego był proces wytworzenia mechanizmów równoważenia dwóch logik politycznego decydowania: ponadnarodowej o charakterze regulacyjnym (w ramach której
z czasem wykształciły się dwa silne organy wspólnotowe współuczestniczące w procesie decyzyjnym: Komisja Europejska i Parlament Europejski) i międzyrządowej, posiadającej swoje instytucje decyzyjne: Radę
Europejską i Radę Unii Europejskiej. Ta pierwsza miała mieć charakter
„niepolitycznej polityki” opartej na technokratycznym pragmatyzmie,
podczas gdy ta druga miała stwarzać arenę do przetargu interesów narodowych poprzez zinstytucjonalizowany model permanentnych negocjacji
pomiędzy państwami członkowskimi.
Obecnie, po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, ów czworokąt organów decyzyjnych nadal utrzymywany jest we względnej równowadze
dzięki specyfice podziału władzy, która przejawia się w naprzemiennym
przechodzeniu inicjatywy decyzyjnej pomiędzy instytucje z obydwu aren
politycznych. Traktat lizboński, zachowując ów podstawowy mechanizm
stabilizacyjny w procesie decyzyjnym, zmodyfikował jednakże siłę po3. Por. Manifest Spinelli Group, www.spinelligroup.eu
4. O kreatywnej strategii por. B. De Wit, R. Meyer, Strategy: Process, Content, Context, Cengage Learning
EMEA, 2003.
5. O modelach ponadnarodowości patrz: J. Ruszkowski, Ponadnarodowość w systemie politycznym Unii
Europejskiej, Warszawa 2010.
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szczególnych instytucji6 i tym samym uruchomił nową dynamikę, o której
warto wspomnieć.
Praktyka polizbońska charakteryzuje się bowiem – z jednej strony –
wzmocnieniem, uruchomionego już wcześniej, procesu polityzacji integracji europejskiej, a z drugiej strony pojawieniem się nowego zjawiska,
jakim jest ponadnarodowa międzyrządowość, będąca jednym z ciekawszych przejawów nowej oksymoronicznej natury integracji europejskiej.
Przejawem polityzacji jest zarówno wzrost znaczenia Parlamentu Europejskiego jako reprezentanta demokratycznej woli politycznej (polityzacja w wymiarze instytucjonalnym), jak również narastająca tendencja
do obejmowania zainteresowaniem Unii coraz to nowych obszarów polityki, także tych, które dotąd uznawane były za wyłączne domeny państw
członkowskich, z racji na ich wrażliwy społecznie charakter wymagający istnienia poczucia realnej solidarności i wspólnotowości (polityzacja
w wymiarze przedmiotowym).
Wraz z rosnącą rolą Parlamentu, słabnie moc Komisji Europejskiej
(tendencję tę wzmacnia także personalna słabość obecnej Komisji i jej
przewodniczącego). Równolegle powstaje inne bardzo interesujące zjawisko, jakim jest wspomniana ponadnarodowa międzyrządowość. Fenomen
ten polega na wytwarzaniu się nowych ponadnarodowych struktur, wpływających na działania państw członkowskich, nie – jak to dotąd bywało
– wokół Komisji Europejskiej i jej agend, ale wokół Rady Europejskiej,
w której decydujący głos mają najsilniejsze państwa Unii. Tym samym,
to owe najsilniejsze państwa przejmują władzę dyscyplinującą i władzę
inicjującą w Unii, zagarniając pole ponadnarodowe. Przykładem najbardziej czytelnym jest tu Pakt Euro Plus, który ma właśnie taki charakter:
ponadnarodowości międzyrządowej.
Ponadnarodowa międzyrządowość wraz z polityzacją integracji wytwarzają nowe pole reprezentacji interesów narodowych, która ma w Unii
charakter dualistyczny. Można zatem mówić o konieczności wspólnej
reprezentacji interesów narodowych, wytworzonych w procesie demokratycznej agregacji interesów). Takie też jest współczesne rozumienie zasady reprezentacji w kontekście integracji europejskiej: „Po pierwsze, organem przedstawicielskim jest Parlament Europejski, wyłaniany w drodze
demokratycznych wyborów przez społeczeństwa państw członkowskich.
Nie należy jednak pomijać faktu, że Rada (...) jest również przedstawi6. Por. D. Dinan, Institutions and Governance: A New Treaty, a Newly Elected Parliament and a New Commission, „Journal of Common Market Studies” 2010, no. 48, p. 95-118; J. Monar, The Institutional
Balance after the Treaty of Lisbon (http://ec.europa.eu/education/jean-monnet/doc/ecsa10/monar_
en.pdf).
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cielstwem, tylko że krajowej władzy wykonawczej, która ma legitymację
w postaci wyboru przez demokratyczną reprezentację parlamentarną
w państwach członkowskich”7. Na tym właśnie polega model demokracji
w ramach integracji europejskiej – jest oparty na pozornej antytezie: reprezentacji bezpośredniej i pośredniej zarazem.
Opisana powyżej dynamika zmian systemowych zmusza do próby innowacyjnego potraktowania wszystkich tradycyjnych pojęć z zakresu analizy politycznej, gdyż rzeczywistość ta wymyka się klasycznym podziałom
i uniemożliwia dokonywanie prostych analogii ustrojowych. Tym bardziej, że także praktyka społeczna i polityczna Unii Europejskiej pozostaje w wyraźnym wewnętrznym napięciu.
Trzeba pamiętać, że proces integracji europejskiej również w praktyce swego społecznego funkcjonowania od początku łączył w sobie dwa
aspekty. Pierwszy to zintegrowana rzeczywistość codziennej działalności,
do której ludzie się przyzwyczaili, biorą ją za rzecz oczywistą i poniekąd
naturalną, jak na przykład swobodne podróżowanie, możliwość nauki
na zagranicznych uczelniach, prowadzenia wymiany handlowej bez ceł
i w ramach jednolitych standardowych wymogów czy pracy w różnych
krajach. Ale trzeba też pamiętać, i to ten drugi aspekt, że od samego początku integracja europejska jest tworem sztucznym, to znaczy nie-oczywistym. Historyczne doświadczenie europejskie to nie doświadczenie
ponadnarodowej jedności, lecz empiria państw narodowych (w przeszłości ze sobą rywalizujących), ludzi żyjących we własnych enklawach, mówiących różnymi językami, mających różne tradycje. To wola polityczna
elit zadecydowała o powstaniu Wspólnot8, więc w tym sensie Unia Europejska jest nienaturalna, co oznacza, że jest nieoczywistym konstruktem
politycznym. Sytuacja ta stwarza kolejne, po systemowym, napięcie wokół
integracji europejskiej i rodzi pytania: czy ta konstrukcja powstała w wyniku woli politycznej jest jeszcze na tyle silna, by istnieć pomimo różnorodnych napięć, a zatem czy legitymacja, którą otrzymuje poprzez przyzwyczajenia Europejczyków, jest na tyle silna, że obywatele będą chcieli
jej bronić, gdy zacznie okazywać oznaki słabości? Inaczej mówiąc, odmiennie od państw narodowych, w których zakorzenienie społeczne systemu politycznego wsparte jest na wielu filarach (tradycja, historia, język,
obyczaj, miłość Ojczyzny), legitymacja Unii jest stosunkowo słaba, mimo
iż jej polityczna waga jest istotna, stąd też pojawia się kwestia, czy wątłe
podstawy uprawomocnienia Unii są w stanie udźwignąć narastającą wagę
7. M. Witkowska, Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej, Warszawa 2008, s. 92.
8. Por. J. Łukaszewicz, Cel: Europa: Dziewięć esejów o budowniczych jedności europejskiej, Warszawa 2002.
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politycznych decyzji o charakterze ponadnarodowym. Można bowiem
sobie wyobrazić, że w momencie naprawdę poważnego zachwiania, obywatele rozpierzchną się pod opiekę swoich państw narodowych, a „świat
brukselski” pozostanie osamotniony w swoich przeszklonych budynkach,
z których do niedawna wydawało mu się, że dowodzi milionami ludzi.
Wszystkie te, wspomniane powyżej wewnętrzne napięcia, prowadzą do
stwierdzenia, iż być może najlepiej sytuację Unii Europejskiej opisuje nie
klasyczny język polityki, ale pojęcie z zakresu środków poetyckiego wyrazu – oksymoron.
Oksymoron to inaczej antylogia, czyli epitet sprzeczny, polegający na
zestawieniu wyrazów treściowo przeciwstawnych9. Oksymoron tworzy się
właśnie po to, by – jak w przypadku procesu integracji europejskiej – ukazać właściwości, stany lub działania o charakterze paradoksalnym, łączącym w jedną całość sprzeczności. Stosując pozorną nielogiczność podkreślamy złożoność obrazu lub pojęcia. W języku poetyckim taki środek
wyrazu, który znakomicie definiował Horacy jako „niezgodną zgodność
rzeczy”, może zyskać wysoką ocenę estetyczną, gdyż pomimo antytetycznych napięć, w oksymoronie musi zaistnieć jakaś głębsza semantyczna
przyczyna zderzenia obu przeciwstawnych pojęć10.
Unia Europejska jest bez wątpienia politycznym oksymoronem. Ta właśnie cecha integracji europejskiej wydaje mi się szczególnie interesująca –
poszerza bowiem nasze pole analityczne poprzez wyjście poza klasyczne
pojęcia logiczne. W klasycznym dyskursie logicznym bowiem, oksymoron
rozumiany jest jako contradictio in adiecto (sprzeczność w przymiotniku),
co jest jednoznacznie klasyfikowane jako błąd11.
Stąd też przekonanie, że twórcze wyjście z obecnego kryzysu Unii Europejskiej będzie wymagało kreatywnego wyjścia poza tradycyjne schematy myślenia. Podstawą tak sformułowanego twierdzenia jest przekonanie, że rzeczywistość integracji europejskiej nie poddaje się opisowi przy
użyciu klasycznego kwadratu logicznego, a tym samym poruszamy się
w tym przypadku na gruncie „alternatywnej konstrukcji oksymoronicznej”.
Jak wiadomo, kwadrat logiczny jest graficznym przedstawieniem podstawowych zależności zachodzących między zdaniami: wynikania, przeci9. Por. W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1988, s. 364.
10. Por. Słownik wiedzy o literaturze, http://www.edupedia.pl/words/index/show/528278_slownik_wiedzy_o_literaturze-oksymoron.html
11. Por. Słownik terminów filozoficznych, http://www.etiudafilozoficzna.pl/Tematy/slownik/Hasla/contradictio_in_adjectio.html
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wieństwa (gdy z dwóch zdań co najwyżej jedno jest prawdziwe, a przynajmniej jedno jest fałszywe, ale też oba mogą być fałszywe), podprzeciwieństwa (gdy z dwóch zdań co najwyżej jedno jest fałszywe, a przynajmniej
jedno jest prawdziwe, ale też oba mogą być prawdziwe i sprzeczności (gdy
z dwóch zdań jedno i tylko jedno zdanie jest prawdziwe i jedyno i tylko
jedno zdanie jest fałszywe).
Graficzne przedstawienie kwadratu logicznego wygląda następująco:
SaP

SeP

SiP

SoP

Na powyższym rysunku strzałki oznaczają wynikanie, linia przerywana
łączy zdania pozostające w stosunku przeciwieństwa, linia kropkowana
łączy zdania podprzeciwne, a linia ciągła zdania sprzeczne. Dzięki znajomości praw opozycji możemy w niektórych przypadkach, na podstawie
informacji o wartości logicznej jednego ze zdań, określić wartość logiczną
innego zdania. Np. wiedząc, że zdanie S a P jest prawdziwe, możemy
ustalić, iż zdania S e P oraz S o P są fałszywe, a zdanie S i P jest prawdziwe.
Podstawowe twierdzenie z zakresu „alternatywnej logiki integracji”
brzmi: niemożliwe jest wpisanie zdań twierdzących o praktyce działania
Unii Europejskiej do kwadratu logicznego, co nieuchronnie prowadzi do
konkluzji, że system europejski jest nierozwiązywalny na gruncie klasycznej logiki sprzeczności, przeciwieństwa, podprzeciwieństwa i wynikania.
Ilustratywne dla tego twierdzenia będą dwa poniższe przykłady, przy
czym, dla celów poniższego tekstu, sam kwadrat logiczny zostanie nieco
zreinterpretowany, po to, by nie służył jedynie do formalnego ćwiczenia,
lecz posłużył jako narzędzie eksplanacyjne.

Ćwiczenie 1: zasada pierwsza logiki instytucjonalnej
Zdania logiczne: (1) Unia jest podmiotem ponadnarodowym, (2) Unia
jest organizacją międzypaństwową, (3) w Unii decydują organy ponadnarodowe, (4) w Unii decydują międzyrządowe przetargi interesów.
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(Pozorny) kwadrat logiczny:
Unia jest
podmiotem
ponadnarodowym

przeciwieństwo

wynikanie

Unia jest
organizacją
międzypaństwową

wynikanie
sprzeczność

W Unii decydują
organy
ponadnarodowe

podprzeciwieństwo

W Unii decydują
międzyrządowe
przetargi interesów

Problem logiczny integracji europejskiej: powyższy kwadrat logiczny,
mimo iż formalnie zdaje się on być rozpisany właściwie, w praktyce nie
opisuje rzeczywistości Unii Europejskiej, gdyż wszystkie zdania są tu
podprzeciwne, to znaczy mogą być jednocześnie wspólnie prawdziwe pomimo logicznej sprzeczności i przeciwności.

Ćwiczenie 2: zasada pierwsza modelu rozwojowego
Zdania logiczne: (1) Unia dąży do konkurencyjności, (2) Unia dąży do
spójności społecznej, (3) w Unii najważniejsze są polityki innowacyjne,
(4) w Unii najważniejszy jest model społeczny i polityka wyrównawcza.
(Pozorny) kwadrat logiczny:
Unia
dąży do
konkurencyjności

przeciwieństwo

wynikanie

Unia dąży do
spójności
społecznej

wynikanie
sprzeczność

W Unii
podprzeciwieństwo
najważniejsze są
polityki innowacyjne

W Unii
najważniejszy jest
model społeczny
i polityka
wyrównawcza
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Problem logiczny integracji europejskiej: powyższy kwadrat logiczny,
mimo iż formalnie zdaje się on być rozpisany właściwie, w praktyce nie
opisuje rzeczywistości Unii Europejskiej, gdyż wszystkie zdania są tu
podprzeciwne, to znaczy mogą być jednocześnie wspólnie prawdziwe pomimo logicznej sprzeczności i przeciwności.
Gdy spojrzymy z tej perspektywy na Unię Europejską dziś, jako na system istniejący poprzez oksymoroniczną naturę wewnętrznej stabilności,
możemy dojść do wniosku, iż drogą wyjścia z zapętlenia wielostronnego
kryzysu, w którym znalazł się proces integracji europejskiej jest podążanie za tą naturą Unii, to oznacza poszukiwanie nowej pozornie nielogicznej odpowiedzi na zaistniałe trudności, która tym samym podkreśli
skomplikowany sens systemu.
Ów wielostronny kryzys, jaki dotyka dziś proces integracji europejskiej
jest bowiem o tyle szczególny w porównaniu z poprzednimi momentami
krytycznymi w historii, że dotyczy wszystkich podstawowych aspektów
fundamentalnych dla jego istnienia. Dlatego też umiejętność znalezienia
rozwiązań dla tej skomplikowanej sytuacji przesądzi o przyszłości Unii
Europejskiej.
Na dzisiejszy kształt kryzysu europejskiego składają się: kryzys granicy,
kryzys instytucji, kryzys bezpieczeństwa, kryzys waluty, kryzys modelu
społecznego oraz kryzys modelu rozwojowego.
Kryzysy te powodują, że można odnieść wrażenie, iż Europejczycy,
w tym także – co ma miejsce po raz pierwszy – europejskie elity polityczne zdają się tracić wiarę w samoczynny, funkcjonalny charakter integracji
europejskiej i tym samym jej niepodważane, do tej pory, zalety.
Kryzys granicy to problem nieumiejętności, braku instrumentów i siły,
by być zdolnym do zarządzania zewnętrznym otoczeniem Unii tak, aby
utrzymywać je w zasięgu naszego oddziaływania i tym samym nie powodować silnego napięcia i presji na samych granicach, co wymaga rosnących nakładów na separowanie Unii od jej otoczenia (koncepcja Unii
jako twierdzy). Tymczasem dziś Unia ponosi w tej kwestii spektakularne
porażki, mamy bowiem do czynienia z poważnymi kryzysami w całym
otoczeniu Unii. Północna Afryka wcale nie zbliża się do stabilności, a rola
UE (nie mówię o poszczególnych jej państwach) jest na razie znikoma.
Na Wschodzie Unia też utraciła narzędzia oddziaływania politycznego:
nie ma wpływu na wydarzenia na Białorusi, na Ukrainie, słabo oddziałuje
na Gruzję i pozostałe kraje Kaukazu. Nie ma też pomysłu na Turcję. To
wszystko pokazuje wewnętrzną słabość Unii i rozpad nadziei, jakie wiązaliśmy z jej polityką zewnętrzną, jako polityką eksternalizacji porządku
europejskiego, a tym samym stabilizacji otoczenia.

60

Unia Europejska jako polityczny oksymoron. Wewnętrzne sprzeczności integracji: siła czy słabość?

Także wewnątrz Unii Europejskiej powrócił problem granicy, aż w efekcie Rada Europejska przyznała państwom prawo do odtwarzania kontroli
granicznej w ramach strefy Schengen: „W ostateczności w ramach takiego mechanizmu można by wprowadzić klauzulę ochronną umożliwiającą
wyjątkowe ponowne wprowadzenie kontroli na granicach wewnętrznych,
w naprawdę krytycznych sytuacjach, gdy jakieś państwo członkowskie nie
będzie już w stanie wykonywać swoich obowiązków wynikających z zasad
Schengen. Taki środek można by zastosować na podstawie konkretnych,
obiektywnych kryteriów i wspólnej oceny, w ściśle ograniczonym zakresie
i na ściśle ograniczony czas, uwzględniając potrzebę posiadania zdolności do reagowania w przypadkach nagłych”12. To efekt utraty przekonania
o pozytywnych skutkach swobody podróżowania ludzi i odwrót od idei
integracji wywołany napięciem na granicach wywołanym przez napływ
imigrantów z Północnej Afryki.
Innym przejawem europejskiego kryzysu jest, paradoksalnie, Pakt Euro
Plus, który stanowi przykład słabości Unii, ukrywanej za pozorowaniem
siły europejskiej. Pakt to dowód krachu koncepcji waluty zaprezentowanej w Maastricht: waluty mającej istnieć bez tworzenia silnych narzędzi
wymuszonej koordynacji, czyli realnej władzy nad polityką krajów, które
tę walutę przyjmą. Pakt Euro Plus to jakby przyznanie się do tego, że de
facto takiego pomysłu nie da się zrealizować, bo wspólna waluta wymaga
władzy nad nią, stąd np. zapisane w Pakcie instrumenty weryfikowania
budżetów państw członkowskich. Okazuje się, że zaufanie i procedury
nie wystarczają.
Ważny jest także dość gwałtowny odwrót od koncepcji „multi-kulti”
jako fundamentu modelu społecznego Unii Europejskiej, co przyznali przywódcy najważniejszych państw europejskich – Niemiec, Francji
i Wielkiej Brytanii13. Nastąpiła powszechna delegitymizacja polityki
multikulturowej, która okazywała się sztuczna i zrodziła skrywaną przez
główny nurt polityki europejskiej ksenofobiczną niechęć do obcych. Charakterystyczny wzrost poparcia dla partii antyimigranckich (ale nie dla
partii nacjonalistycznych) w Europie Zachodniej wywołało to, że realne
problemy z imigracją były lukrowane polityką multikulturowości. W imię
konstrukcji, rzeczywistość społeczną zepchnięto na dalszy plan.
W pewnym momencie wydawało się, że osiągnęliśmy już etap konstytucjonalizmu europejskiego: że można będzie stworzyć podmiot polityczny w sensie zespołu instytucji (oparty na konstytucji europejskiej)
i w sensie nowego społeczeństwa (społeczeństwa obywatelskiego tworzą12. Konkluzje Rady Europejskiej, 23-24.06.2011, EUCO 23/11, p. 22.
13. A. Rybińska, W. Lorenz, Klęska integracji w Europie, http://www.rp.pl/artykul/612449.html
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cego multikulturową wspólnotę Europejczyków). To był moment szczytowy myślenia o integracji jako o ponadnarodowej jedności – postpaństwowej republiki Europejczyków. Tej wizji nie udało się zrealizować i nawet
Jürgen Habermas ogłosił swego czasu swoje wielkie rozczarowanie Europą. Ceną jest wyraźna społeczna reakcja przeciw multikulturowości oraz
nowy trend po stronie instytucjonalnej – wspomniana ponadnarodowość
międzyrządowa.
Oksymoronicznie zatem, po przejściu kolejnego etapu integracji europejskiej (przyjęcia nowego traktatu) zamiast większej homogenizacji
społecznej, mamy do czynienia z symptomami utraty wiary w kierunek
spójnościowy polityki europejskiej i zamiast wspólnego „zwiększenia inwestycji politycznych” w instytucje ponadnarodowe, rządy zainwestowały
w swoją własną władzę ponadnarodową poprzez rosnącą rolę Rady Europejskiej, gdzie nie obowiązuje żaden system głosowania równoważący
siłę głosu mniejszych i większych państw, jak ma to miejsce w Radzie UE
(o co zabiegała m.in. Polska w czasie negocjacji lizbońskich). Tu decyduje
po prostu głos najbardziej wpływowych.
W ramach ponadnarodowości międzyrządowej tworzą się wewnętrzne
kręgi silniejszej współpracy. Unia dzieli się na dystrybutorów oraz odbiorców władzy i decyzji, następuje hierarchizacja krajów członkowskich:
o głównym nurcie europejskim będą decydowali najsilniejsi, a reszta będzie się musiała zgodzić z ich ustaleniami. Kraje, które ponoszą dziś więcej odpowiedzialności, chcą mieć też więcej władzy. Do tej pory opierało
się to na „niepolitycznej polityce”, czyli władzy reguł a nie władzy decyzji. Dziś te państwa chcą mieć więcej władzy, żeby reguły były wynikiem
ich woli. Komisja Europejska jest dziś chyba instytucjonalnie najsłabsza
w swych dziejach i zaczyna być ustawiania w roli chłopca do bicia, dlatego
problemem jest dziś upolitycznienie decyzji i dominacja woli politycznej
najsilniejszych, a nie biurokracja.
Segment międzyrządowy zyskuje zatem na znaczeniu, rozszerzył się
zakres jego uprawnień: głos najsilniejszych decyduje za całą Unię. Oczywiście, zgodnie z logiką oksymoronu, działanie to spotyka się z przeciwwagą w postaci rosnącej roli Parlamentu Europejskiego, który jest niezwykle agresywny w strategii budowania swojej instytucjonalnej siły. Efektem
jest, z jednej strony, mocowanie się między instytucjami, a z drugiej,
powstanie kolejnego oksymoronu, jakim jest polityzacja bez legitymizacji. W klasycznej logice demokratycznej, podstawą dla władzy przedstawicielskiej jest szeroka podstawa uprawnienia, tymczasem legitymizacja
Parlamentu jest wstydliwie znikoma, bo frekwencja w eurowyborach jest
niska. Dziś Parlament w grze instytucjonalnej chętnie posługuje się ar-
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gumentem demokracji, ale posłowie w większości zdają sobie sprawę, że
podstawy społeczne ich mandatu są bardzo nikłe.
Co ciekawe, w nowej kadencji Parlamentu, gdy Traktat Lizboński zacznie w pełni obowiązywać, Komisja Europejska będzie coraz bardziej
związana politycznie z parlamentarną większością, a więc wymiar ponadnarodowy bardzo się upolityczni: wzrośnie rola partii politycznych
i gier partyjnych w UE14. Większą rolę zaczną odgrywać nie tylko same
relacje międzyrządowe, ale też międzypartyjne w ramach rządów – np.
chadeckie rządy będą się trzymały razem z chadecką Komisją, która będzie przez to bardziej polityczna. Będziemy mieć nowe płaszczyzny koordynowania politycznego w Unii, a trend wzrostu znaczenia najsilniejszych
państw będzie się pogłębiał w oksymronicznym złożeniu siły rządów
w Radzie i partii rządzących w Parlamencie.
Także w modelu gospodarczym, jak zostało to wspomniane, Unia Europejska to polityczny oksymoron: próbuje łączyć różne światy poprzez
zestawienie niepasujących do siebie elementów15. Ma ambicje bycia gospodarką konkurencyjną w skali światowej, z drugiej strony powszechnie
uznaje się model społeczny (a w jego ramach np. odpowiedzialność środowiskową) za część tożsamości europejskiej. Konia z rzędem temu, kto
potrafi powiedzieć, jak osiągnąć konkurencyjność zachowując ten model
odpowiedzialności. Mamy dbać o wrażliwość społeczną i ekologiczną,
a importujemy produkty i surowce z krajów, które wydobywają je w sposób
niedopuszczalny w Europie i w oczywisty sposób łamią prawa człowieka,
jak Chiny czy Rosja. To paradoks gospodarki europejskiej: chcemy łączyć
dwa żywioły, ale też w relacjach zewnętrznych poświęcamy je. Próbujemy znaleźć rozwiązanie dla rzeczy, które są być może nierozwiązywalne
w ogóle.
Gdyby Unia Europejska była państwem, jej przyszłość w zasadzie byłaby w takiej sytuacji przesądzona. Żadne państwo w historii nie przeżyło
tak wielostronnego kryzysu podstawowych wyznaczników podmiotowości: granicy, władzy, bezpieczeństwa, waluty i strategii dalszego działania.
Dlatego też wszyscy, którzy głoszą, iż Unia powinna zmierzać w stronę
państwową, powinni mieć na uwadze, że to być może właśnie oksymoroniczny, a nie państwowy charakter Unii powoduje, że wciąż możemy
kreatywnie zastanawiać się nad innowacyjnymi ścieżkami przezwyciężenia obecnego kryzysu, a nie oczekujemy jedynie iskry, która ostatecznie
14. Traktat z Lizbony wprowadził zapis, iż kandydatura na funkcję przewodniczącego powinna
„uwzględniać wybory do Parlamentu Europejskiego”, por. Traktat z Lizbony, art. I, p. 18.
15. Więcej na ten temat: K. Szczerski, Skrępowani serdecznym uściskiem – społeczna gospodarka rynkowa
o wysokiej konkurencyjności. Europejskie konteksty gospodarki społecznej, http://www.omp.org.pl/artykul.php?artykul=205
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i nieuchronnie pozbawi go podmiotowego istnienia. Co ważne, siła readaptacyjna systemu europejskiego – czyli jego zdolność do instytucjonalnej rekonfiguracji w celu przetrwania – polega właśnie na umiejętności
elastycznego posługiwania się różnymi logikami zależnie od kontekstu
otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego. Stąd też, jeśli elity polityczne
nie będą w stanie same opracować strategii oksymoronicznej Unii, to i tak
nie zahamuje to jego ewolucji. Może być ona jednak dla nich zaskakująca, tak jak to miało miejsce z Unią polizbońską, która zamiast przynieść
więcej metody wspólnotowej stała się de facto koncertem mocarstw na poziomie ponadnarodowym.
Porównania historyczne są zawsze obarczone nieścisłością metafory,
nigdy bowiem rzeczywistość różnych epok nie jest tożsama, ale gdy spojrzeć na Unię Europejską w perspektywie imperium rzymskiego, to można
zadać pytanie: w której fazie się znajdujemy i w którą stronę zmierza nasz
polityczny projekt? Jak pisze A. Goldsworthy, „zmierzch [Rzymu] nie był
nieuchronny, ale zagrożenie stale mu towarzyszyło [...], upadek w dużym
stopniu związany był z chorobą wewnętrzną [...], choć trudno powiedzieć
,kiedy proces ten stał się nieodwracalny. [...] Późne Cesarstwo Rzymskie
było jak emerytowany sportowiec, którego sprawność słabnie wraz z niezdrowym trybem życia i zaniechaniem treningu. Do pewnego momentu
mięśnie jeszcze nieźle działają i wciąż istnieje pamięć i wiedza o dawnej
sprawności i sile. Ale z czasem, jeśli proces zaniedbywania się trwa, organizm staje coraz mniej zdolny do opierania się słabościom i leczenia ran,
aż w końcu z latami może ulec śmiertelnej chorobie”16.
Dlatego jeśli Unia ma przetrwać kryzys, nie możemy zaniedbywać intelektualnego treningu, który pozwoliłby na wypracowanie kreatywnych
strategii jej dalszego trwania, zgodnie z oksymoronicznym sensem tego
systemu. Takimi nowymi koncepcjami mogłoby być, na przykład, stworzenie „członkostwa buforowego” (współuczestnictwo w integracji), które obniżałoby napięcie na granicach i stworzyłoby alternatywną ścieżkę
rozszerzenia, demokracja międzyrządowa jako model decydowania (rozszerzenie zasad demokratycznych na relacje między państwami – narody
europejskie a nie pojedynczy obywatele jako podmioty ponadnarodowej
demokracji), oraz budżet spójnościowo-rozwojowy (rozumienie spójności
jako inwestycji, a nie alternatywy dla innowacji).
Spróbujmy rozsmakować się w niegodnej zgodności europejskiej rzeczy,
w końcu Unia jest silna swoimi pozornymi słabościami.
16. A. Goldsworthy, The Fall of the West, London 2010, p. 414-415 i 423.
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Deficyt tożsamości europejskiej –
przyczyną kryzysu w Unii
1. Mamy dość sprawnie zorganizowaną (nawet proceduralnie przeorganizowaną) konfederację państw – Unię Europejską, która ma coraz
więcej wspólnych spraw i interesów – i to ją konsoliduje. Równocześnie, mimo upływu już przeszło pół wieku, Unia wciąż nie ma jeszcze
swoich obywateli. W rezultacie nie ma europejskiej opinii publicznej, europejskie partie polityczne są słabiutkie, a potrzebny bardzo
Parlament Europejski jest zawieszony w próżni polityczno-społecznej
przez pięć lat pomiędzy wyborami, cieszącymi się niewielkim zainteresowaniem. Jest to jedna z istotnych przyczyn słabości UE, trudności w dostosowaniu się do nowych wyzwań i dryfowania politycznego.
Jesteśmy bogatsi i liczniejsi niż USA, ale tam państwo federacyjne
tworzyły stany, tworzone sukcesywnie przez obywateli, a w Europie
było odwrotnie: to w ramach istniejących państw, o silnych tradycjach,
tworzyły się mniej lub bardziej sprawne i aktywne społeczeństwa obywatelskie. Różnimy się więc znacznie na naszą niekorzyść. Władza
federalna dysponuje w USA 25-28% PNB, podczas gdy władze UE
dysponują 1% PNB naszych krajów, a mieszkańcy Dakoty czy Oregonu mają w ramach mechanizmów demokratycznych wpływ na władzę
taki sam jak mieszkańcy potężnych stanów jak Kalifornia czy Nowy
Jork. W UE zaś są niewątpliwie i narody równe, i znacznie równiejsze,
które decydują. To będzie musiało ulegać zmianie, jeśli mamy być
zdolni i do dostosowania się do wyzwań i do podejmowania inicjatyw
w światowej grze.
2. Wyzwania XXI wieku są i będą niemniej groźne, trudne i nieprzewidywalne jak w XX wieku. Może być nie mniej innowacji, które będą
zmieniać nasze życie i nas samych, ale i więcej zagrożeń klimatycznych, energetycznych, terrorystycznych i politycznych. Przywództwo USA wspartych przez Europę będzie kwestionowane, zwłaszcza przez kraje BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Płd. Afryka),
a także kraje Islamu, które już nas zaskakują skalą swoich zmian i nie-
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przewidywalnością ich rezultatów. Brzeziński słusznie ostrzega przed
wielkim buntem najbiedniejszych, którzy uzyskują dostęp do ICT, ale
nadal nie będą mieli możliwości poprawy swego losu. Musimy też
uwzględniać, że mamy w świecie ok. czterdzieści państw dyktatorskich, bardziej niestabilnych i nieprzewidywalnych niż inne.
3. Jeśli więc mamy sprostać wyzwaniom: a) globalizacji i nowych podziałów pracy, b) wielobiegunowości i c) naszemu wewnętrznemu osłabieniu demograficznemu oraz migracjom – to nawet, jeśli nie potrafimy
zagrożeń wyprzedzać, musimy chociaż się do nich sprawnie dostosowywać – jak mówił prof. Orłowski – i nie poddawać się dryfowi. Musimy więc w tej dekadzie istotnie wzmocnić się wewnętrznie. Potrzeba
do tego trzech czynników: 1) znacznie lepszego i skuteczniejszego myślenia i działania strategicznego, 2) wzmacniania federacyjności UE
i 3) tworzenia wielomilionowych środowisk świadomych obywateli UE.
Ad 1. Zmienność sytuacji i nieprzewidywalność biegu wydarzeń
wymagać będzie, aby sprawność strategiczna stała się przedmiotem zainteresowania i udziałem zwłaszcza elit intelektualnych i politycznych i aby zapewniła skuteczne informowanie
opinii publicznej i korygowanie polityki wobec nowych wyzwań.
Ad 2. Aby przetrwać i rozwijać się, UE musi dokonać kopernikańskiego przełomu i odchodzić stopniowo od „Unii Koncertu Mocarstw”
do rzeczywistego partnerstwa swych w przyszłości ponad trzydziestu członków, a równocześnie znacznie wzmocnić rolę PE oraz ograniczyć zasadę jednomyślności państw członkowskich i nie dopuszczać do sytuacji, by 5-milionowa Irlandia blokowała funkcjonowanie 500-milionowej Unii. Od czasów przyhamowania Ludwika XIV
i pokoju w Utrechcie (1713 rok) o losach Europy decyduje gra kilku
(3-6) mocarstw, które się zmieniały. W XX wieku dwie Wielkie Wojny
stanowiły pewną przerwę, bo istotnie wkraczały Stany Zjednoczone.
Dziś UE jest polem gry przede wszystkim trzech państw: Niemiec,
Francji i Zjednoczonego Królestwa. Nawet Włochy i państwa średnie
im ulegają. Inni członkowie mogą w tej grze uczestniczyć, odnosić
korzyści lub sprzeciwiać się, ale à la longue to te trzy kraje podejmują główne inicjatywy i wytyczają polityczne orientacje. Dały też UE
sukces, bo, jak słusznie twierdzi T. G. Ash, Francuzi wciąż marzyli
o Unii pod egidą Francji, a Niemcy o Unii przodującej w świecie,
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która by realizowała ich marzenia od czasów cesarza Wilhelma
o dominacji światowej. Równocześnie jednak taki układ jest istotną przyczyną wewnętrznej słabości UE, bo jest jasne, że ok. 60%
Europejczyków, tych poza „mocarstwami”, ma bardzo ograniczony wpływ na orientację Europy, a więc i na swój los – odmiennie
niż mieszkańcy Oregonu czy Dakoty w USA. Ewolucja ku federacyjności będzie trudna i wymaga czasu, ale będzie niezbędna,
jeśli UE ma być rzeczywiście silniejsza w polityce i grze światowej. Jest również niezbędna, by zabezpieczyć się przed implozją.
Ad 3. Równocześnie jest oczywiste, że nie będzie silniejszej, bardziej federacyjnej Unii bez dostatecznej liczby świadomych obywateli-Europejczyków, których trzeba dopiero uaktywniać i formować.
Federacyjną zwartość Unii może zapewnić znacznie silniejszy politycznie PE reprezentujący skutecznie całe 500-600 mln mieszkańców
UE. Konieczne jest przede wszystkim tworzenie europejskiej opinii
publicznej i silnych powiązanych ze swoją bazą w krajach członkowskich partii politycznych. Nie będzie postępu w tym zakresie, jeżeli
w ciągu 10-15 lat nie poszerzymy im tej bazy o co najmniej kilkadziesiąt milionów obywateli, którzy świadomie będą się włączać w sprawy
europejskie. Bez nich nie pokona się funkcjonującego dziś „złośliwego
trójkąta”: obywatele – media – partie polityczne. Obywatele wiedząc
niewiele o sprawach Europy nie interesują się nimi, w związku z tym
media też się nimi nie zajmują. Wobec tego partie polityczne w krajach członkowskich stwierdzają, nie bez racji, że w krajowym współzawodnictwie sprawy europejskie na ogół się nie liczą.
4. W tej sytuacji znamiennym zagrożeniem politycznym może być zjawisko implozji, czyli załamywania się struktur politycznych nie tyle
z powodu jakiejś katastrofy, buntu czy najazdu, ile z powodu braku
lub utraty społecznego poparcia. Z powodu implozji załamywał się
w czasie wojny w 1941 roku Związek Sowiecki, tylko Hitler nie umiał
i nie chciał tego wykorzystać. Załamał się za to w 1990 roku, gdy ludzie nie wsparli ani Janajewa, ani Gorbaczowa. Tak odeszły w nicość
dyktatury europejskie w Grecji i Portugalii, tak też upadały rządy komunistyczne, a zwyciężyły rewolucje: pomarańczowa i róż, a ostatnio
w Tunezji, a może i w Egipcie. Podobny charakter miały załamania
systemu partyjnego w krajach demokratycznych przed paru laty – we
Włoszech i w Japonii. Następny duży kryzys finansowy z nadmier-
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nym obciążaniem jednych krajów na rzecz drugich, ludobójcze masowe ataki terrorystyczne, katastrofy ekologiczne, a zwłaszcza ostra
konfrontacja z nowymi potęgami światowymi mogą nas integrować,
ale mogą też doprowadzić do rozpadu Unii. Unia musi się więc skutecznie integrować.
5. Dopiero od kilku lat Komisja Europejska zaczęła rozwijać dialog
z organizacjami społecznymi oraz podjęła próby konsultacji społecznych w skali od kilku do kilkudziesięciu tysięcy uczestników z 27 krajów. Tu także potrzebny jest przełom i to przy pomocy ICT. Trzeba
stworzyć przestrzeń do publicznej debaty o sprawach europejskich,
ale nie po to, by poprawiać orientację czy jakość decyzji politycznych
i gospodarczych. Do tego mogą wystarczyć konsultacje z NGO’sami,
np. „zielone księgi”. Nie chodzi też o rozpoznanie opinii obywateli, bo
to można uzyskać dzięki sondażom. Ta przestrzeń debaty jest nam
potrzebna, aby budzić i rozwijać wiedzę i zainteresowanie oraz zaangażowanie obywateli w sprawach Europy. Stąd konieczność intensywnego tworzenia instytucji oraz dostarczenia doświadczeń i zaprawy
do publicznego angażowania ludzi do debaty przez „powszechne konsultacje obywatelskie”, właśnie konsultacje, a nie wiążące referenda.
6. W latach 2008-2009 przedstawiłem w Parlamencie Europejskim
projekt takich konsultacji. Uzyskałem poparcie mojej grupy politycznej ALDE – liberalno-reformatorskiej i rozpoczęliśmy nad nim
pracę w Komisji Konstytucyjnej PE, z udziałem wybitnych przedstawicieli grupy ludowej i socjalistów. Chodziło o to, aby zaprosić
i stopniowo włączać do unijno-europejskiej sieci internetowej od kilku do kilkunastu milionów obywateli, z którymi kilka razy do roku
przeprowadzano by regularne konsultacje w szczególnie ważnych
sprawach. Byłoby to zadanie zarówno Parlamentu jak Komisji Europejskiej. Zadanie trudne, wymagające prób, doświadczeń i dużej
sztuki przygotowania problemów, pytań i odpowiednich, wariantowych zachowań unijnych instytucji wobec wyników konsultacji.
Pytania powinny być proste, zrozumiałe i dotyczyć spraw istotnych:
zatrudnienia i płac, podatków, imigrantów, ekologii, bezpieczeństwa,
także energetycznego i na rynkach finansowych, edukacji, handlu
itd. Powszechność Internetu i zainteresowanie nim młodzieży daje
szanse włączenia do projektu milionów ludzi. Miałby on oczywiście dużo większą nośność i znaczenie niż proponowana w Trakta-
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cie Lizbońskim „inicjatywa obywatelska” ze zbieraniem miliona
podpisów w różnych krajach, aby UE czymś się zajęła. Grupy polityczne były tym zainteresowane, niestety Komisja z podówczas odpowiedzialną za to komisarz Wallström, starała się sprawę blokować.
Kłopot byłby zbyt duży. Nie zdążyliśmy przed upływem kadencji.
Oczywiście postęp w integracji europejskiej musi się realizować
w różny sposób i na różnych płaszczyznach. Potrzebne są media europejskie i odpowiednia współpraca publicznych mediów krajowych,
którą rozpoczęto formalnie dopiero kilka lat temu. Potrzebna będzie
lepsza współpraca edukacyjna i NGO’sów, dużym osiągnięciem byłyby powszechne wybory prezydenta Unii, co rzecz jasna budzi różne
opory. Ciekawym sygnałem dla tej orientacji jest zgłoszony ostatnio
w PE projekt poprawki do ordynacji wyborczej i propozycja wybierania 25 posłów z list ponadnarodowych. Sądzę jednak, że regularne
konsultacje obywatelskie przez Internet mogą i powinny być czynnikiem szczególnie skutecznym.
7. Na naradzie ekspertów i parlamentarzystów wybitni politolodzy profesorowie: Siedentopp, Schmitter, Kaufman i Esposito udzielili projektowi mocnego poparcia, ponieważ ich zdaniem poparcie UE ze
strony społeczeństw maleje. Kilka nieudanych referendów to tylko
symptomy, choć bardzo ważne, głębszej słabości. Podkreślano zjawisko ogólnego osłabienia partii politycznych, malejącego zaufania do
Unii i szczególnej niechęci do jej władz. Wiąże się to ze spadkiem
zaufania do własnych narodowych polityków, którzy coraz mniej
mogą, bo coraz więcej spraw decyduje się już ponad ich głowami na
poziomie europejskim, a w warunkach wolnego rynku i blokowania
protekcjonizmu trudniej jest wyborcom obiecywać, a jeszcze trudniej
dotrzymywać obietnic. Osłabia to nieuchronnie nasze narodowe systemy demokratyczne. Widoczne natomiast w sondażach i w niższej
frekwencji wyborczej spadające zaufanie do Unii wynika nie tyle z poczucia tzw. „deficytu demokratycznego” (UE tworzą politycy i biurokraci), bo są w niej przecież instytucje i mechanizmy demokratyczne,
ile z braku legitymizacji Unii Europejskiej, dalekiej, obcej i nieznanej
obywatelom.
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8. Sprawnie działające instytucje Unii: Rada Europejska (szefowie
państw i rządów), Komisja Europejska (egzekutywa) i Parlament Europejski tworzone były przez dziesięciolecia przez elity – polityków,
biurokratów, przedsiębiorców, naukowców i intelektualistów, czyli
przez kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Reszta obywateli godziła się na ogół
z tymi działaniami, ale wiedziała o nich niewiele i nie uczestniczyła
aktywnie w tym procesie. Dziś dojrzewa świadomość, że trzeba wyjść
z kręgu elit. Podsumowując Kongres Ruchu Europejskiego w Hadze
trzy lata temu, Pat Cox, b. Przewodniczący PE stwierdził, że „Unia
musi przestać kontaktować się wyłącznie z elitami i otworzyć się na
oczekiwania swych obywateli i na nie odpowiedzieć. Pięćset milionów ludzi może bowiem w pełni żyć europejskim marzeniami i tworzyć świadomie Europę jutra”. Będzie to długi i trudny proces wśród
niebezpieczeństw, bo jak stwierdzono w konkluzjach wspomnianego
Kongresu, „sukces europejskiej integracji wcale nie jest jeszcze zagwarantowany”.

dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse
Instytut Spraw Publicznych w Warszawie
Profesor w Instytucie Studiów Politycznych PAN

Kryzys wspólnej waluty:
konsekwencje polityczne dla
integracji europejskiej
Problemy systemu instytucjonalnego wspólnej
waluty
Jednym z najważniejszych problemów strefy euro jest niewłaściwie zaprojektowany system instytucjonalny1. Jego najważniejszą cechą jest centralizacja polityki monetarnej na szczeblu unijnym przy jednoczesnej decentralizacji polityk fiskalnych w państwach członkowskich2. Na poziomie
Unii Europejskiej nie ma więc odpowiednich instrumentów finansowych,
które z jednej strony odpowiadałyby za wprowadzanie zmian strukturalnych w gospodarce strefy euro, a z drugiej umożliwiałyby reagowanie
w sytuacjach kryzysowych w poszczególnych krajach tej strefy (w odpowiedzi na tzw. szoki asymetryczne). Wprawdzie istnieje polityka spójności, która ma na celu zmiany strukturalne, ale została ona skierowana do
wszystkich członków Unii (a nie jest w szczególny sposób adresowana do
krajów systemu wspólnej waluty). Nie ma charakteru antycyklicznego,
związanego z terytorialnym adresowaniem pomocy w okresach pogorszenia koniunktury gospodarczej. Jednocześnie ekonomiści3 zwracają uwagę
na to, że w systemach wspólnej waluty (gdzie gospodarki narodowe są
bardzo otwarte na wzajemną wymianę gospodarczą) funkcje antycyklicznego stabilizowania koniunktury nie są skutecznie realizowane na szczeblu narodowym i powinny być scentralizowane dla całej unii walutowej.
Bez wprowadzenia tego typu mechanizmów znacząco wydłuża się proces
1. P. Arestis, M. Sawyer, The Design Faults of the Economic and Monetary Union, „Journal of Contemporary European Studies” 2011, vol. 19, no.1, p. 21-32.
2. 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 2008, Oxford – New
York, p. 1-34; L. Oręziak, Finanse publiczne w krajach strefy euro: skuteczność mechanizmów dyscyplinujących politykę budżetową, w: D. K. Rosati (red.), Euro – ekonomia i polityka, Oficyna Wydawnicza
Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego, Dom Wydawniczy ELIPSA 2009, s. 48-67.
3. Por. S. Dullien, D. Schwarzer, Bringing Macroeconomics into the EU Budget Debate: Why and How?,
„Journal of Common Market Studies” 2009, vol. 47, no. 1, p. 153-174.
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pobudzania wzrostu gospodarczego, co najczęściej skutkuje obniżonym
tempem długoterminowej stopy wzrostu i zwiększonym bezrobociem
w całej Unii. Polityki fiskalne niektórych państw (np. w Niemczech i Portugalii) są wręcz pro-cykliczne, m.in. za sprawą reguł Paktu Stabilności
i Wzrostu. Efektywna polityka gospodarcza oraz antykryzysowa Unii wymagałaby zwiększenia dochodów i wydatków z budżetu unijnego, a więc
wprowadzenia w Unii mechanizmów federalizmu fiskalnego (tj. przekazania kompetencji w zakresie polityki fiskalnej na szczebel UE)4. Według
niektórych szacunków5 budżet Unii musiałby wzrosnąć do poziomu minimum 5% europejskiego PKB (obecnie wynosi ok. 1%).
Ekonomiści6 zwracają uwagę na to, że jednolita polityka monetarna
w strefie euro prowadzi do pogłębienia różnic między politykami fiskalnymi, gdyż są one podstawowym środkiem pobudzającym koniunkturę
gospodarczą. Podejmowanie odmiennych polityk gospodarczych i społecznych w państwach członkowskich jest także związane z odmiennymi
instytucjami gospodarczo-społecznymi funkcjonującymi w poszczególnych krajach oraz niejednokrotnie różnymi fazami cyklu koniunkturalnego. Utrudnia to możliwości wyrównywania warunków strukturalnych
w strefie euro i wpływa na rozbieżności głównych wskaźników makroekonomicznych (takich jak poziom inflacji, stopa bezrobocia, tempo wzrostu
PKB)7. Wprawdzie Rada Europejska wprowadziła kryteria makroekonomiczne, które mają stabilizować politykę fiskalną (w ramach Paktu Stabilności i Wzrostu). Zostały one uelastycznione w roku 2005, pod wpływem trudności fiskalnych w największych państwach strefy. Dodatkowo,
w obliczu kryzysu lat 2008-2010 zostały one czasowo zawieszone i w ograniczony sposób dyscyplinują państwa członkowskie. Demonstruje to słabość dotychczasowych działań Unii w zakresie stabilizacji i koordynacji
polityk fiskalnych.
4. Szerzej na ten temat: D. McKay, Economic logic or political logic? Economic theory, federal theory and
EMU, „Journal of European Policy” 2005, vol. 12, no. 3, p. 528-544; B. Rosamond, Imagining the
European Economy: „Competitiveness” and the Social Construction of „Europe” as an Economic Space,
„New Political Economy” 2002, vol. 17, no. 2, p. 157-177; N. Vrousalis, The Strains of Commitment:
A Federal System Leeds a Common Fiscal Policy, „European Integration” 2006, vol. 28, no. 2,
p. 181-192; J. Ferreiro, G. Fontana, F. Serrano (eds), Fiscal policy in the European Union, Palgrave
Macmillan, New York 2008; M. Hallerberg, R. R. Strauch, J. v. Hagen, Fiscal Governance in Europe,
Cambridge University Press, Cambridge 2009.
5. D. McDougall, The Role of Public Finances in European Integration, Mimeo, Brussels 1977, CEC.
6. Por. P. Lane, The real effects of European monetary union, „Journal of Economic Perspectives” 2006,
vol. 20, no. 4, p. 47-66.
7. Por. H. Enderlein, A. Verdun, EMU’s teenage challenge: what have we learned and can we predict from
political science?, „Journal of European Public Policy” 2009, vol. 16, no. 4, p. 490-507; D. H. Bearce,
EMU: the last stand for the policy convergence hypothesis?, „Journal of European Public Policy” 2009,
vol. 16, no. 4, p. 582-600.
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Brakuje również odpowiednich instrumentów koordynujących polityki
gospodarcze i społeczne między państwami strefy euro, co ma istotne
znaczenie z punktu widzenia wprowadzania zmian strukturalnych8. Unia
opracowała w ostatnich latach kolejne strategie gospodarcze, tj. Strategię Lizbońską (2000) i Strategię Wzrostu i Zatrudnienia (2005), ale były
one słabo realizowane w praktyce i rozproszone na zbyt wiele różnych,
niekiedy wzajemnie sprzecznych ze sobą celów9. Strategie zostały oparte na metodyce „miękkiego” zarządzania politykami europejskimi, tzw.
otwartej metodzie koordynacji. Opiera się ona jedynie na wskazywaniu
dość ogólnych kierunków działania i dobrowolnym wypełnianiu przyjętych zobowiązań. W rezultacie jedynie od dobrej woli rządów krajowych
i ich determinacji do osiągania poszczególnych celów zależało to, w jakim tempie i w jakim zakresie priorytety tych strategii były realizowane.
Jest to przykład niewystarczającej koordynacji polityk gospodarczych,
zwłaszcza między działaniami podejmowanymi na szczeblu krajowym
oraz europejskim. Strategia Lizbońska w opinii ekspertów10 niewystarczająco pobudzała niezbędne reformy strukturalne w krajach członkowskich.
Było to związane ze słabością mających ułatwić współpracę instrumentów
unijnych, zarówno regulacyjnych, jak również finansowych11.
Niedoskonałość systemu instytucjonalnego powoduje, że Unia ma dość
słabą zdolność do prowadzenia wspólnej polityki w zakresie spraw monetarnych i finansowych na arenie międzynarodowej12. Nie ma na przykład
jednolitej reprezentacji w ponadnarodowych organizacjach finansowych
(zastępującej przedstawicieli państw członkowskich). Dość niełatwy jest
też proces uzgadniania spójnego stanowiska państw europejskich na forum zagranicznym.
Eksperci podkreślają, że w okresie kryzysu mechanizmy koordynacyjne w strefie euro nie zdały egzaminu13. Tymczasem politycy krajowi nie
8. Por. K. Dyson, op. cit., 2008, p. 2, 7-8, 32.
9. Por. T. G. Grosse, Nowe podejście do strategii lizbońskiej, Instytut Spraw Publicznych, „Analizy i Opinie” 2005, nr 34; Facing the challenge. The Lisbon strategy for growth and employment. Report from the
High Level Group chaired by Wim Kok, European Commission, Brussels 2004; A. Dierx, F. Ilzkovitz,
Economic Growth in Europe: Pursuing the Lisbon Strategy, in: S. Mundschenk, M. H. Stierle, U. Stierle-von Schuetz, I. Traistaru (eds), Competitiveness and Growth in Europe, INFER Advances in Economic Research, Edward Elgar, Cheltenham 2006, vol. 1, p. 15-46.
10. Por. A. Sapir, Globalization and the Reform of European Social Models, „Journal of Common Market
Studies” 2006, vol. 44, no. 2, p. 369-390.
11. J. Pisani-Ferry, A. Sapir, Last exit to Lisbon, Institute BRUEGEL, Brussels 2006.
12. Por. B. J. Cohen, Enlargement and the international role of the euro, „Review of International Political
Economy” 2007, vol. 14, no. 5, p. 746-773.
13. J. von Hagen, J. Pisani-Ferry, To the Commissioner for Economic and Monetary Affairs, in: A. Sapir (ed),
Europe’s economic priorities 2010-2015. Memos to the new Commission, Bruegel, Brussels 2009, p. 23.
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zgadzają się na wprowadzenie silniejszych metod zarządzania w zakresie
polityk gospodarczych i społecznych, zwłaszcza związanych z wprowadzaniem harmonizujących regulacji europejskich oraz instrumentów redystrybucyjnych14. Postulaty Francji zmierzające do wzmocnienia kompetencji koordynacyjnych Eurogrupy w ramach traktatu lizbońskiego
zostały zablokowane przez Niemcy, które obawiały się osłabienia pozycji
Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Dokonano jedynie formalnej
instytucjonalizacji Eurogrupy15, jednak bez zwiększenia w sposób szczególny jej uprawnień. Dyplomaci francuscy sprzeciwiali się wzmocnieniu
instytucji delegacyjnych (zwłaszcza Komisji Europejskiej) w zakresie zarządzania gospodarczego w strefie euro. Eksperci zgodnie twierdzą16, że
ostatnie zmiany traktatowe nie przyniosły oczekiwanego wzmocnienia
systemu instytucjonalnego wspólnej waluty. Przywódcy państw członkowskich nie są także skłonni do nadmiernych transferów finansowych do
budżetu wspólnotowego17, a zwłaszcza sprzeciwiają się oparciu wpływów
budżetowych na unijnych podatkach (a nie na składkach państw członkowskich). W ten sposób utrudniają możliwości skutecznego realizowania polityk gospodarczych. Coraz silniejsza jest rywalizacja między krajami członkowskimi i próba maksymalnego wykorzystania wspólnego rynku dla rozwoju krajowej gospodarki. Silne zróżnicowanie instytucjonalne
i rozbieżność interesów gospodarczych między krajami członkowskimi są
uznawane za najważniejsze przyczyny niskiej skuteczności funkcjonowania instytucji europejskich18.
14. T. Sadeh, EMU’s diverging micro foundations: a study of governments’ preferences and the sustainability of
EMU, „Journal of European Public Policy” 2009, vol. 16, no. 4, p. 545-563; S. Collignon, Is Europe
going far enough? Reflections on the EU’s economic governance, „Journal of European Public Policy”
2004, vol. 11, no. 5, p. 909-925; E. Jones, The Economic Mythology of European Integration, „Journal of
Common Market Studies” 2010, vol. 48, no. 1, p. 89-109.
15. Por. art. 115b Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 115, 9 maja 2008 r.
16. Szerzej: D. Hodson, EMU and political union: what, if anything, have we learned from the euro’s first
decade?, „Journal of European Public Policy” 2009, vol. 16, no. 4, p. 508-526; Ch. O. Meyer, I. Linsenmann, W. T. Wessels, The Limitation of European Economic Governance: Loose Policy Co-ordination
and the Commitment-Implementation Gap, in: O. Meyer, I. Linsenmann, W. T. Wessels (eds), Economic government of the EU: A balance sheet of the new modes of policy, Palgrave Macmillan, Hampshire
2007, p. 211-233.; R. H. Alves, O. Afonso, Fiscal Federalism in the European Union: How Far Are We?,
in: J. Ferreiro, G. Fontana, F. Serrano (eds), op. cit., 2008, p. 6-23; G. Umbach, W. Wessels, The
Changing European Context of Economic and Monetary Union: ‘Deepening’, ‘Widening’, and Stability, in:
K. Dyson (ed.), op. cit., 2008, p. 54-68; Ł. Szymczyk, Implikacje Traktatu z Lizbony dla uwarunkowań
instytucjonalnych funkcjonowania strefy euro, Projekty badawcze część VI do Raportu na temat pełnego uczestnictwa RP w trzecim etapie UGW, NBP, Warszawa 2009, s. 231-253.
17. M. A. Pollack, The End of Creeping Competence? EU Policy-Making Since Maastricht, „Journal of Common Market Studies” 2000, vol. 38, no. 3, p. 519-538.
18. F. W. Scharpf, The Joint Decision Trap. Lessons from German Federalizm and European Integration,
„Public Administration” 1988, vol. 66, no. 3, p. 239-278.
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Niechęć państw członkowskich do reform, które są niezbędne dla poprawy funkcjonowania systemu wspólnej waluty dotyczy przede wszystkim
kwestii finansowych oraz polityk społecznych i gospodarczych. Są to kwestie ściśle powiązane z władzą rządów narodowych i legitymacją demokratyczną udzielaną tym rządom w wyborach. Ponadto, wiążą się z kwestiami etnicznymi i przynależnością do narodowej wspólnoty politycznej.
Badania wskazują19, że zwiększanie się różnorodności etnicznej w danym
społeczeństwie prowadzi do presji wyborców na ograniczanie programów
redystrybucyjnych mających cele socjalne. Podobne procesy ujawniają
się również w Unii Europejskiej. Widoczna jest coraz silniejsza wrażliwość wyborców w poszczególnych krajach europejskich na kwestie redystrybucji ich podatków. Dlatego bogate społeczeństwa, które uczestniczą
w transferach netto do budżetu UE – są bardziej skłonne do gospodarczej
ksenofobii i uczuć eurosceptycznych20. Jest to przyczyna, dla której Niemcy nie spieszyli się w kryzysowym roku 2010 do gwarantowania długów
Grecji i innych państw strefy euro21. Tego typu wsparcie finansowe oznaczałoby bowiem znaczący transfer funduszy niemieckich podatników na
potrzeby zagrożonych niewypłacalnością krajów, co budziło ogromne
kontrowersje wśród wyborców. Nie jest więc przypadkowe, że w ramach
systemu euro nie ma instytucji pożyczkodawcy ostatniej instancji oraz
instrumentu gwarantowania wypłacalności dla państw członkowskich.
W państwach narodowych tego typu mechanizmy zapewnia dla krajowego systemu finansowego najczęściej bank centralny.
Innym przykładem wpływu elektoratów wyborczych na politykę budżetową w strefie euro jest wielokrotne, niemal permanentne w przypadku
niektórych państw – łamanie Paktu Stabilności i Wzrostu. Polityka wyborcza ma wyraźnie silniejszy wpływ na politykę fiskalną rządów, aniżeli kryteria dyktowane przez prawo wspólnotowe22. Opisywane zjawiska
dodatkowo pogłębił kryzys gospodarczy ostatnich lat (2008-2010). To
państwa członkowskie podjęły główny ciężar kosztów finansowych związanych z ratowaniem zagrożonych instytucji finansowych i stymulowa-

19. Por. Alesina A., Glaeser E., Fighting Poverty in the US and Europe: A World of Difference, Oxford University Press, Oxford 2004, p. 133-182.
20. Por. J. Garry, J. Tilley, The Macroeconomic Factors Conditioning the Impact of Identity on Attitudes
towards the EU, „European Union Politics” 2009, vol. 10, no. 3, p. 361-379.
21. Por. T. Bielecki, Niemcy blokują unijną pomoc dla Greków, „Gazeta Wyborcza”, 23.03.2010.
22. Szerzej: M. Hallerberg, J. Bridwell, Fiscal Policy Coordination and Discipline: The Stability and Growth
Pact and Domestic Fiscal Regimes, in: K. Dyson (ed.), op. cit., 2008, p. 69-86.
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niem wzrostu gospodarczego23. Kryzys zwiększył również władzę rządów
nad systemem finansowym i pogłębił niechęć do przekazania na szczebel unijny kompetencji w zakresie nadzoru nad rynkami finansowymi.
Ograniczył możliwości finansowe państw UE, co potęguje ich niechęć do
zwiększania redystrybucji środków podatkowych na szczebel unijny (lub
w celu wykupywania długów innych państw systemu euro).
Zasadniczym problemem systemu euro jest to, że unia walutowa istnieje bez silnej władzy politycznej (porównywalnej z zakresem suwerennej
władzy w państwach narodowych)24. W międzynarodowych systemach
walutowych tego typu władzę może zapewnić na przykład dominujący
podmiot geopolityczny, który narzuci swoje instytucje i wolę polityczną,
ale będzie również gwarantował od strony finansowej możliwości funkcjonowania unii walutowej w okresach kryzysu. Innym rozwiązaniem,
zwłaszcza w sytuacji kiedy nie ma dominacji jednego mocarstwa, a także
kiedy mamy do czynienia z demokratycznymi społeczeństwami – może
być zbudowanie federacji politycznej. Dotyczy to konieczności utworzenia
instytucji wyborczych, które umożliwią przeniesienie polityki fiskalnej na
szczebel federacji. W przypadku systemu europejskiej waluty nie mamy
realizacji żadnego spośród powyższych rozwiązań. W szczególności, unii
walutowej nie towarzyszą odpowiednie instytucje unii politycznej, które
legitymizowałyby transfer kompetencji fiskalnych z poziomu narodowego
do UE. Zamiast tego mamy silnych suwerenów na poziomie narodowym
i rozwinięte instytucje wyborcze na tym szczeblu, które kontrolują władzę
nad politykami fiskalnymi. Według ekspertów25, unia walutowa bez silnej
unii politycznej między państwami członkowskimi nie może przetrwać
w długim horyzoncie czasu. Nie uniesie zwłaszcza ciężarów problemów
w sytuacji pogorszenia koniunktury ekonomicznej.
Podsumowując dotychczasowe rozważania należy podkreślić niekompletność systemu europejskiej waluty, szczególnie pod względem instytucji politycznych i rozwiązania kwestii legitymizacyjnych. Można także
uznać, że istotną przyczyną dysfunkcjonalnej struktury instytucjonalnej
tego systemu jest wzajemne blokowanie możliwości skuteczności działania między poziomem unijnym a krajowym26. Z jednej strony niektóre
działania podejmowane przez szczebel unijny ograniczają władze naro23. Szerzej: L. Quaglia, R. Eastwood, P. Holmes, The Financial Turmoil and EU Policy Co-operation in
2008, „Journal of Common Market Studies” 2009, vol. 47, no. 1, Special Issue, p. 63-87.
24. K. Dyson (ed.), op. cit., 2008, p. 6-7.
25. Por. P. De Grauwe, Economics of monetary union, Oxford University Press, Oxford – New York 2007,
p. 113.
26. Szerzej: T. G. Grosse, Europa na rozdrożu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008, rozdz. 8.
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dowe27. Klasycznym przykładem w tej mierze jest polityka monetarna
prowadzona przez EBC, która zdaniem specjalistów28 przyczyniła się
do obniżenia tempa wzrostu gospodarczego w Eurolandzie, a dodatkowo ogranicza możliwości efektywnego reagowania na spowolnienie przez
rządy krajowe (np. poprzez zmianę kursu walutowego)29. Z drugiej strony efektywność omawianego systemu jest zmniejszana przez państwa
członkowskie. Blokują one transfer kompetencji na poziom unijny w wielu
istotnych obszarach polityk gospodarczych i społecznych30. Dotyczy to
w szczególny sposób kwestii finansowych powiązanych z narodowymi
systemami podatkowymi i budżetami państw członkowskich.

Skutki niekompletnej architektury
instytucjonalnej: wygrani i przegrani unii
walutowej
Wady systemu instytucjonalnego prowadzą do odmiennych skutków ekonomicznych i społecznych w poszczególnych obszarach strefy. Skłania
to coraz częściej ekspertów31 do wskazywania wygranych i przegranych
Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW). Według niektórych opinii32
zasadniczym źródłem problemów jest to, że gospodarka strefy nie spełnia warunków niezbędnych do wprowadzenia wspólnej waluty, zgodnie
z założeniami teorii optymalnego obszaru walutowego (optimum currency

27. M. A. Pollack, Theorizing the European Union: International Organization, Domestic Polity, or Experiment in New Governance?, „Annual Review of Political Science” 2005, vol. 8, p. 357-398; J. D. Levy,
The State after Statism. From Market Direction to Market Support, in: J. D. Levy (ed.), The State after
Statism. New State Activities in the Age of Liberalization, Harvard University Press, Cambridge – London 2006, p. 389; V. A. Schmidt, Democracy in Europe. The EU and National Polities, Oxford University Press, Oxford – New York 2006, p. 63-72.
28. Por. A. Verdun, Economic Developments in the Euro Area, „Journal of Common Market Studies” 2006,
vol. 44, Annual Review, p. 199-212; B. J. Cohen, Dollar Dominance, Euro Aspirations: Recipe for Discord?, „Journal of Common Market Studies” 2007, 2009, vol. 47, no. 4, p. 741-766.
29. A. Sapir, Globalization and the Reform of European Social Models, 2006.
30. B. Eberlein, E. Grande, Beyond Delegation: Transnational Regulatory Regimes and the EU Regulatory
State, „Journal of European Public Policy” 2005, vol. 12, no. 1, p. 89-112.
31. L. Tsoukalis, What Kind of Europe?, Oxford University Press, Oxford – New York 2005, rozdz. 3;
L. Tsoukalis, The JCMS Lecture: Managing Diversity and Change in the European Union, „Journal of
Common Market Studies” 2006, vol. 44, no. 1, p. 1-15; E. Jones, op. cit., 2010, p. 101; K. Dyson,
op. cit., 2008, p. 11, 23.
32. Ch. Wyplosz, European Monetary Union: the dark sides of a major success, „Economic Policy” 2006, vol.
21, no. 46, p. 207-261; J. Pisani-Ferry, Only One Bed for Two Dreams: A Critical Retrospective on the
Debate over the Economic Governance of the Euro Area, „Journal of Common Market Studies” 2006,
vol. 44, no. 4, p. 823-844.
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area). Niektórzy eksperci33 wskazują na stopniowe wyrównywanie różnic
strukturalnych, m.in. pod wpływem funkcjonowania wspólnego rynku.
Inni34 podkreślają jednak, że jest to proces bardzo powolny i kosztowny
społecznie. Nie może więc bazować wyłącznie na mechanizmach rynkowych, ale wymaga znacznego zaangażowania polityk redystrybucyjnych.
Również Komisja Europejska dostrzega problem niewystarczającej konwergencji między członkami unii walutowej35.
Zróżnicowania strukturalne powodują trudności prowadzenia jednolitej
polityki makroekonomicznej przez władze EBC. W opinii wielu ekonomistów36 działanie tego banku w latach poprzedzających kryzys finansowy
(2008-2010) w nadmiernym stopniu ukierunkowane było na przeciwdziałanie inflacji (dodatkowo przy zawyżonym celu inflacyjnym). Zbyt słabo
uwzględniało potrzeby rozwoju gospodarczego (niektórzy uznają, że EBC
prowadził wręcz politykę anty-wzrostową37). Prowadziło to do długofalowego obniżenia tempa wzrostu gospodarczego w Eurolandzie, nadmiernego bezrobocia i obniżenia konkurencyjności eksportu (np. we wrażliwych na wysoki poziom wymiany euro – Włoszech i Francji)38.
Różnice strukturalne między poszczególnymi gospodarkami przynoszą zróżnicowane skutki prowadzenia polityki monetarnej, co wywołuje
trudności gospodarcze na niektórych obszarach (określane, jako wstrząsy
asymetryczne). Wśród nich warto wymienić dwa rodzaje. Kraje centralne
unii walutowej (zwłaszcza Niemcy), o generalnie lepszej sytuacji makroekonomicznej mają w wyniku polityki EBC zawyżone stopy procentowe
(w stosunku do uwarunkowań własnej gospodarki). Są także narażone na
ryzyko importu impulsów inflacyjnych z krajów o słabszych parametrach
33. J. Frankel, A. Rose, The Endogenity of the Optimum Currency Area Criteria, „Economic Journal” 1998,
vol. 108, no. 449, p. 1009-1025.
34. P. De Grauwe, What Have we Learnt about Monetary Integration Since the Maastricht Treaty?, „Journal
of Common Market Studies” 2006, vol. 44, no. 4, p. 711-730.
35. Annual Statement on the Euro Area 2009, Commission of the European Communities, COM(2009)
527, Brussels 07.10.2009, p. 3.
36. M. N. Baily, J. F. Kierkegaard, Transforming the European Economy, Institute for International Economics, Washington 2004, p. 18-19, 271-280; P. De Grauwe, Challenges for Monetary Policy in Euroland,
„Journal of Common Market Studies” 2002, vol. 40, no. 4, p. 693-718; Ch. Allsopp, M. Artis, The
Assessment: EMU, Four Years On, „Oxford Review of Economic Policy” 2003, vol. 19, no. 1, p. 1-29;
S. G. Cecchetti, R. O’Sullivan, The European Central Bank and the Federal Reserve, „Oxford Review of
Economic Policy” 2003, vol. 19, no. 1, p. 30-43; A. Martin, The EMU macroeconomic policy regime and
the European social model, in: A. Martin, G. Ross (eds), Euros and Europeans, Cambridge University
Press, Cambridge 2005; A. M. Sbragia, Shaping a Polity in an Economic and Monetary Union: the EU in
comparative perspective, in: A. Martin, G. Ross (eds), Euros and Europeans, 2005; Ch. Wyplosz, 2006;
G. Umbach, W. Wessels, 2008, p. 62.
37. B. J. Cohen, op. cit., 2007, p. 758.
38. Np. K. Dyson, op. cit., 2008, p. 3, 16.
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makroekonomicznych. Rygorystyczna polityka stóp procentowych w tych
krajach ogranicza możliwości rozwoju gospodarczego, co w opinii ekonomistów było jedną z głównych przyczyn recesji po roku 200139. Drugim
typem wstrząsów asymetrycznych jest możliwość boleśniejszego oddziaływania polityki antyinflacyjnej prowadzonej w strefie euro w regionach
Unii, które borykają się z poważnymi problemami gospodarczymi (np.
wysokim bezrobociem strukturalnym).
Kraje o niższym poziomie rozwoju początkowo korzystały z polityki
prowadzonej przez EBC, gdyż stopy procentowe były relatywnie niższe
w stosunku do parametrów makroekonomicznych występujących w tych
państwach. Wyzwaniem dla rozwoju tych gospodarek była natomiast inflacja. Niedostateczna synchronizacja cykli koniunkturalnych w strefie
może prowadzić do różnicowania oczekiwań inflacyjnych w poszczególnych krajach członkowskich, a tym samym do różnicowania się wysokości realnych stóp procentowych. Prowadzi to do procyklicznej polityki
EBC na niektórych obszarach Unii40. Relatywnie niskie stopy procentowe
w strefie euro sprzyjają ekspansji gospodarczej i przegrzaniu koniunktury.
W rezultacie przynosi to wzrost jednostkowych kosztów pracy i inflacji w stosunku do innych krajów unii walutowej, co prowadzi do wzrostu realnego efektywnego kursu walutowego (real effective exchange rate)
i pogorszenia konkurencyjności gospodarki41. Oznacza to, że kraje słabiej
rozwijające się42 mają wprawdzie dzięki polityce EBC relatywnie niższe
stopy procentowe, ale coraz droższą produkcję i mniej konkurencyjne
możliwości eksportu. Utrudnia to warunki działalności gospodarczej
i zwiększa deficyt na rachunku obrotów bieżących. Problem polega na
tym, że w warunkach unii walutowej władze państwowe nie mogą poprawiać konkurencyjności eksportu, np. poprzez dewaluację kursu walutowego. Jednocześnie odzyskiwanie utraconej konkurencyjności jest procesem
długotrwałym, co jest związane z niskim tempem wzrostu wydajności
produkcji i sztywnością płac. Dodatkowo w Grecji systematycznie malał

39. D. Mayes, M. Virén, Pressures on the Stability and Growth Pact from asymmetry in policy, „Journal of
European Public Policy” 2004, vol. 11, no. 5, p. 781-797; Ch. Allsopp, M. Artis, 2003.
40. Szerzej: A. Sławiński, Polska w strefie euro: Jak zapewnić długookresową konkurencyjność gospodarki?, w:
D. K. Rosati (red.), Euro – ekonomia i polityka, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa
im. R. Łazarskiego, Dom Wydawniczy ELIPSA, 2009, s. 232-246.
41. P. DeGrauwe, A. Alesina, F. Giavazzi, The Future of Europe: Reform or Decline, The MIT Press,
Cambridge – London 2006, p. 148.
42. Dotyczy to m.in. Portugalii, Grecji, Hiszpanii oraz Włoch.
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poziom oszczędności (z średnio 18% w latach 90. do 2% w 2009 roku)43.
Opisywane zjawiska mogą także wystąpić w krajach z Europy Środkowo-Wschodniej przystępujących do systemu euro. Tym bardziej, że ekonomiści oczekują w tych państwach po przystąpieniu do unii walutowej
presji na zwiększanie wynagrodzeń i wzrostu poziomu inflacji.
Opisywane zjawiska mają w coraz większym stopniu charakter trwały i systemowy. Kraje gospodarek doganiających europejskie centrum
w początkowym okresie korzystają z silnego napływu kapitału, co sprzyja
przewartościowaniu aktywów kapitałowych, m.in. na rynku nieruchomości. Grozi również bolesnym pęknięciem „bańki” spekulacyjnej w sytuacji nagłego wycofania się inwestorów (ceny nieruchomości w roku 2008
w największym stopniu w strefie euro spadły w Irlandii i Hiszpanii, dodatkowo w Irlandii najbardziej straciły aktywa finansowe). Omawiane państwa notują jednocześnie wzrost presji płacowej, co razem z napływem
kapitałów przyczynia się do podwyższenia inflacji. Największy wzrost
płac w latach 1999-2008 w strefie odnotowano w Irlandii, Grecji, a także
u nowych członków systemu euro, tj. na Słowacji i Słowenii44. Jak wcześniej wspomniałem przynosi to wzrost realnego efektywnego kursu walutowego i trwałe pogorszenie konkurencyjności rodzimej produkcji. W tym
samym czasie gospodarki krajów centralnych o niskim poziomie inflacji
są eksporterami kapitału do państw mających wyższy poziom zwrotu inwestycji. Mają także bardziej konkurencyjny eksport rodzimej produkcji.
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%.
Prowadzi to do pojawienia się trwałej tendencji do nadwyżki handlowej
na rachunku obrotów bieżących w jednych państwach i deficytów w drugich45. Pierwszą grupę tworzą państwa Beneluksu i Niemcy, jak również
Austria i Finlandia. Są one w coraz większym stopniu nastawione na produkcję eksportową i wykorzystują integrację unijnej gospodarki do intensywnej ekspansji kapitałowej (inwestycji portfelowych i bezpośrednich).
Drugą tworzą kraje trwałego deficytu na rachunku obrotów bieżących,
którego nie mogą zniwelować środki transferowane z unijnego budżetu.
43. European Economic Forecast, Spring 2011, European Commission, Brussels 2011, p. 224; M. Katsimi, T. Moutos, EMU and the Greek crisis: The political-economy perspective, „European Journal of
Political Economy” 2010, vol. 26, p. 568-576.
44. Annual Report on the euro area 2009, „European Economy” 6/2009, European Commission, Brussels,
p. 33.
45. Szerzej: E. Jones, Liberalized capital markets, state autonomy and European monetary union, „European
Journal of Political Research” 2003, vol. 42, no. 2, p. 197-222; J. von Hagen, J. Pisani-Ferry, op. cit.,
2009, p. 20.
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Wśród nich znajdują się wszystkie nowe kraje strefy euro, a także Portugalia, Hiszpania, Grecja, Irlandia i Włochy46. W ostatnich latach do tej
grupy dołączyła również Francja. Wspomniane państwa w coraz większym stopniu opierają swój wzrost gospodarczy na dopływie zewnętrznych funduszy i wydatkach konsumpcyjnych, a w coraz mniejszym na
rozwoju gospodarki krajowej i eksporcie47. Powoduje to, że są silniej zależne od decyzji zewnętrznych inwestorów, w tym również spekulacyjnych.
Ponadto, konsekwencją napływu zewnętrznego kapitału jest w omawianej
grupie państw zwiększenie zadłużenia zagranicznego. W ostatnich latach
w największym stopniu dotknęło to Grecję, Portugalię i Hiszpanię (między 80 a ponad 100%. zadłużenia w stosunku do poziomu PKB). Nastąpiło również gwałtowne pogorszenie sytuacji na Słowacji i Słowenii. Okres
kryzysu wyostrzył asymetrię funkcjonowania poszczególnych krajów
w strefie euro, a zwłaszcza dysproporcje w konkurencyjności gospodarczej i możliwościach eksportu. Dostrzega to również Komisja Europejska, wskazując na pogłębiające się zróżnicowanie pozycji konkurencyjnej
poszczególnych członków strefy48. O tym, że jest to poważny problem
dla stabilności strefy świadczy wypowiedź przewodniczącego Eurogrupy
J.-C. Junckera: „na dłuższą metę wspólna waluta nie może funkcjonować
w strefie, w której pogłębiać się mogą różnice między rachunkami bieżącymi poszczególnych gospodarek”49.

Władza w unii walutowej
Odmienne skutki funkcjonowania unii walutowej w poszczególnych częściach strefy powodują, że coraz większego znaczenia nabiera dystrybucja
władzy politycznej. Analitycy50 badający zróżnicowane formy integracji
europejskiej, w tym występujące na przykładzie systemu wspólnej waluty,
wskazują na wzrastające znaczenie mechanizmów zarządzania międzyrządowego oraz rosnącą rolę największych państw Wspólnoty. Bezpośrednią
konsekwencją ustanowienia strefy euro jest podział na kraje uczestniczące
w tym systemie oraz pozostałe państwa. Kraje będące członkami strefy
46. Annual Report on the euro area 2009, p. 33-34.
47. Por. K. Dyson, op. cit., 2008, p. 18.
48. Annual Statement on the Euro Area 2009, p. 2-4.
49. Por. C. Gammelin, Mittelmäßig schwere Unterlassungsfehler, wywiad z J.-C. Junckerem, „Süddeutsche
Zeitung”, 12.02.2010.
50. Por. J.-E. de Neve, The European Onion? How Differentiated Integration is Reshaping the EU, „Journal
of European Integration” 2007, vol. 29, no. 4, p. 503-521.
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mają znacznie większy wpływ na decyzje odnoszące się do Eurolandu,
a także w coraz większym stopniu na inne kwestie gospodarcze i społeczne dotyczące całej UE. Sformalizowanie istnienia Eurogrupy w traktacie
lizbońskim, wzmocnienie kompetencji tej instytucji w zakresie koordynacji i nadzoru nad dyscypliną budżetową oraz w odniesieniu do określania
kierunków polityki gospodarczej w strefie euro – sprzyja wzmocnieniu
pozycji politycznej Eurogrupy wobec Rady ECOFIN51. Wzmacnia to tym
samym rolę krajów członkowskich strefy wobec pozostałych państw UE.
Innym przykładem opisywanego zjawiska jest wyraźna asymetria władzy między członkami strefy a kandydatami. Główne decyzje polityczne
w zakresie warunków akcesji są podejmowane przede wszystkim przez
członków systemu52. Dotyczy to m.in. interpretacji kryteriów z Maastricht
oraz utrzymywania kandydatów w niepewności co do wypełniania warunków przystąpienia do strefy. Przykładem dość swobodnej interpretacji
tych warunków było zablokowanie akcesji Litwy w 2007 roku. Formalnym
pretekstem było nieznaczne przekroczenie kryterium inflacji. Jednak –
co wywołało protest Litwinów – było ono liczone w stosunku do trzech
krajów o najniższym poziomie tego wskaźnika, m.in. w odniesieniu do
nie będącej w unii walutowej Szwecji i Wielkiej Brytanii. Ponadto, traktat
lizboński dodatkowo wzmocnił członków Eurogrupy, którzy mogą przyjmować rekomendacje dotyczące przyjęcia nowych członków53. W obliczu
gęstniejących problemów występujących wewnątrz systemu wspólnej waluty – dotychczasowe kraje członkowskie są coraz mniej przychylne poszerzaniu strefy euro. Coraz bardziej skupiają się na własnych kłopotach
gospodarczych i w coraz mniejszym stopniu dostrzegają potrzeby rozwojowe pozostałych państw UE. Według niektórych opinii54 jest wysoce
prawdopodobne, że także po ewentualnym poszerzeniu strefy, problemy
gospodarcze nowych państw członkowskich będą miały drugorzędne znaczenie.
Także wewnątrz systemu euro widoczna jest asymetria władzy na korzyść największych i najbogatszych członków unii walutowej. Według nie-

51. Por. Ł. Szymczyk, cit. 2009, p. 236-237, 239.
52. J. Johnson, op. cit., 2008, p. 835; K. Dyson, Euro Entry as Defining and Negotiating Fit: Conditionality,
Contagion, and Domestic Politics, in: K. Dyson (ed.), Enlarging the Euro Area. External Empowerment
and Domestic Transformation in East Central Europe, Oxford University Press, Oxford – New York
2006, p. 7-44.
53. G. Umbach, W. Wessels, op. cit., 2008, p. 56.
54. J. Johnson, op. cit., 2008, p. 837.
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których znawców integracji europejskiej55 omawiany system służył maksymalizacji interesów ekonomicznych i politycznych największych państw
członkowskich lub przynajmniej miał gwarantować, że procesy integracyjne, w tym unia walutowa – nie będą odbywać się ich kosztem. Badania wskazują56, że w okresie poprzedzającym ostatni kryzys gospodarczy
(2008-2010) kraje mniejsze częściej dostosowywały się do reguł Paktu
Stabilności i Wzrostu, aniżeli duże państwa. Było to związane z większą
skutecznością zewnętrznej presji politycznej wywieranej w stosunku do
mniejszych członków unii walutowej. W sytuacji, kiedy podobny nacisk
wywierano na Niemcy (Komisja Europejska wystąpiła m.in. do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w tej sprawie), największe państwa
strefy doprowadziły do podjęcia decyzji o uelastycznieniu reguł Paktu
(w roku 2005)57. Opisywany przykład pokazuje, że regulacje europejskie
dotyczące polityki fiskalnej służyły w głównej mierze dyscyplinowaniu
słabszych państw członkowskich. Natomiast kiedy te same reguły dotykały doraźnych interesów największych członków strefy (w tym związanych
z wpływem polityki wyborczej) – uległy modyfikacji i faktycznemu osłabieniu. Zmiana Paktu Stabilności i Wzrostu osłabiła również znacząco
pozycję Komisji w stosunku do największych państw Wspólnoty.
Dobrym przykładem opisywanych tendencji może być sytuacja w Eurolandzie na początku 2010 roku. Na zadłużoną Grecję wywierano bezprecedensową presję polityczną zmuszającą rząd tego kraju do podjęcia
ostrych cięć budżetowych, choć tego typu oszczędności w okresie spowolnienia gospodarczego grożą pogłębieniem trudności ekonomicznych
i politycznych. Wśród dyskutowanych sankcji pojawiły się m.in. propozycje wstrzymania pomocy strukturalnej UE, groźba zawieszenia prawa
głosu w Eurogrupie, a nawet usunięcia ze strefy euro58. W tym samym
55. Szerzej: A. Moravcsik, The choice for Europe: Social purpose and state power from Messina to Maastricht,
University College London Press, London 1998, p. 379-471; K. Dyson, Euro Area Entry in East-Central Europe: Paradoxical Europeanisation and Cluster Convergence, „West European Politics” 2007, vol.
30, no. 3, p. 417-442.
56. A. Annett, Enforcement and the Stability and Growth Pact: How Fiscal Policy Did and Did Not Change
Under Europe’s Fiscal Framework, Working Paper, WP/06/116, International Monetary Fund, Washington D.C. 2006.
57. Por. L. S. Talani, A dead Stability and Growth Pact and a strong Euro: there must be a mistake!,
in: L. S. Talani, B. Casey (eds), Between Growth and Stability: The Demise and Reform of the European Union’s Stability and Growth Pact, Edward Elgar, Northampton 2008, p. 87-88; Ch. O. Meyer,
I. Linsenmann, W. T. Wessels, op. cit., 2007, p. 217; S. Blavoukos, G. Pagoulatos, Negotiating in stages:
National positions and the reform of the Stability and Growth Pact, „European Journal of Political Research” 2008, vol. 47, no. 2, p. 247-267; H. Enderlein, A. Verdun, op. cit., 2009, p. 501; M. Hallerberg,
J. Bridwell, op. cit., 2008, p. 70-73, 84-85.
58. Strefa euro bez zadłużonych i łamiących kryteria fiskalne?, „Gazeta Wyborcza”, 17.03.2010.
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czasie największe państwa Wspólnoty kontynuowały ekspansję fiskalną
programów antykryzysowych mających pobudzić wzrost gospodarczy59.
Jednocześnie pojawiły się informacje60, że Francja i Niemcy uzależniały swoją zgodę na udzielenie pomocy finansowej dla Grecji od zawarcia
z tym krajem intratnych kontraktów dotyczących sprzedaży uzbrojenia.
Innym przykładem asymetrii władzy w systemie euro jest reforma procedur głosowania w Radzie Prezesów EBC wprowadzona w roku 2002.
Została ona przygotowana z myślą o przyjęciu nowych członków do
Wspólnoty. Chodziło o zapewnienie względnej sprawności zarządzania
(ograniczono liczbę głosujących członków Rady i wprowadzono zasadę
rotacji), a jednocześnie utrzymania wpływów politycznych najsilniejszych
państw w poszerzanej unii walutowej. Reforma wprowadziła zasady głosowania premiujące państwa mające najwyższy udział w PKB strefy euro
oraz najsilniejsze instytucje finansowe (pod względem zasobów kapitałowych)61. Daje to silniejszy wpływ na decyzje EBC dla największych
i najbogatszych państw strefy. Wśród nich znajdują się Niemcy, Francja,
Holandia, Włochy i Hiszpania. Zdaniem ekspertów62 ma to niebagatelne znaczenie dla kształtowania najbardziej dogodnej dla gospodarek tych
krajów polityki monetarnej, tym bardziej że wspomniana polityka przynosi odmienne konsekwencje ekonomiczne w poszczególnych krajach strefy.
Dowodzi również rosnącego znaczenia interesów narodowych, a nawet
próby maksymalizowania tych interesów w polityce EBC przez najsilniejszych aktorów63. Można mieć również wątpliwości, czy omawiana reforma
jest w pełni legitymizowana, biorąc pod uwagę, że zamiast zasady równej
reprezentacji państw lub kryterium ludnościowego odnosi się do siły gospodarczej i finansowej poszczególnych członków strefy64.
W podsumowaniu dotychczasowych rozważań należy zauważyć, że
nierówna dystrybucja władzy w systemie euro jest w części wynikiem
głównych problemów systemu instytucjonalnego. Brak odpowiednich instytucji demokratycznych na szczeblu unijnym oraz silna legitymizacja
wyborcza rządów narodowych sprzyja tendencji do maksymalizowania
interesów narodowych w ramach tego systemu. Jest to również rezultat
59. Bruksela ostrzega Niemcy, Francję, Włochy i Hiszpanię, „Gazeta Wyborcza”, 17.03.2010.
60. Por. Grecja zaciska pasa, by kupować francuską i niemiecką broń?, „Rzeczpospolita”, 24.03.2010.
61. B. J. Cohen, op. cit., 2007, p. 763; G. Umbach, W. Wessels, op. cit., 2008, p. 59.
62. D. Howarth, Running an enlarged euro-zone – reforming the European Central Bank: Efficiency, legitimacy
and national interest, „Review of International Political Economy” 2007, vol. 14, no 5, p. 820-841.
63. G. Umbach, W. Wessels, op. cit., 2008, p. 59.
64. Na temat obniżenia legitymizacji systemu euro w wyniku wspomnianej reform: D. Howarth,
op. cit., 2007, p. 836.
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braku odpowiednich instrumentów, które umożliwiałyby skuteczne niwelowanie trudności gospodarczych w strefie i przyspieszały konwergencję
warunków makroekonomicznych. W tej sytuacji nierówny podział władzy
politycznej stwarza możliwości większego wpływu na politykę monetarną
EBC dla niektórych państw, co jednocześnie przyczynia się do pogłębiania asymetrii korzyści i kosztów tej polityki w strefie euro.

Zmiany zarządzania w wyniku kryzysu
Kryzys strefy euro (2010-2011) wywołany przez skokowe narastanie zadłużenia publicznego w państwach członkowskich wywołał szereg działań mających ustabilizować sytuację i poprawić zarządzanie gospodarcze.
Większość podjętych decyzji służyło wzmocnieniu implementacji Paktu
Stabilności i Wzrostu. Już wcześniej prawo europejskie65 przewidywało
m.in. sankcje finansowe za nieprzestrzeganie Paktu. Rada Europejska66
opowiedziała się za wzmocnieniem dotychczasowych i nałożeniem nowych sankcji. Zaproponowano m.in. karę depozytu (najpierw oprocentowanego, a później nieoprocentowanego), który w przypadku braku reform
może zostać zamieniony na grzywnę. Obejmą one początkowo tylko państwa strefy euro, a od roku 2013 wszystkich pozostałych członków UE
(z wyjątkiem Wielkiej Brytanii). Nowością jest możliwość nałożenia depozytu już w procedurze wielostronnego nadzoru, a także wzmocnienie
i przyspieszenie nakładania kar w ramach procedury nadmiernego deficytu. Według wstępnej oceny specjalistów67 maksymalna wielkość sankcji w obu procedurach została powiększona z poziomu 0,5 do 0,7 PKB
w danym kraju. Implementacja zasad europejskich ma być łatwiejsza, gdyż
ich ewentualne cofnięcie przez Radę będzie możliwe jedynie kwalifikowaną większością głosów (wcześniej takiej decyzji wymagało wprowadzenie
sankcji, a nie ich odwołanie). Katalog sankcji miał uzupełnić postulat wyłączający z większości głosowań w Radzie UE te państwa, które permanentnie łamią kryteria fiskalne (ostatecznie – zgodnie z wcześniejszymi
regulacjami – dotyczy to jedynie podejmowania decyzji dyscyplinujących
dany kraj).
65. Por. Wersja skonsolidowana Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, art. 126.
66. Strengthening Economic Governance in the EU. Report of the Task Force to the European Council, Brussels, 21.10.2010; Konkluzje, Rada Europejska, 28-29.10.2010 r., EUCO 25/10.
67. A. Nowak-Far, Model zarządzania gospodarką w Unii Europejskiej w dobie zmian, w: J. Adamowski,
K. A. Wojtaszczyk (red.), Strategie rozwoju Unii Europejskiej, Seria „Wizje Europy 10”, Uniwersytet
Warszawski, Warszawa 2010, s. 317-349.

85

Dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse

Kolejnym elementem wzmacniającym implementację kryteriów makroekonomicznych jest wprowadzenie Europejskiego Semestru oceny polityk
budżetowych i reform fiskalnych w państwach członkowskich. Jest to mechanizm nadzoru nad polityką rządów narodowych w oparciu o działania
proponowane przez nie w Krajowych Planach Reform, programach stabilności i konwergencji, a także ich powiązanie z oceną założeń budżetu
poszczególnych państw. Wzmocniono również europejskie zdolności administracyjne w zakresie zbierania odpowiednich danych statystycznych
na terenie UE. Tak skonstruowana ocena będzie w większym niż dotąd
stopniu warunkowała otrzymywanie pomocy strukturalnej UE (na politykę spójności, rozwoju obszarów wiejskich i rybacką)68.
Kolejnym elementem działań antykryzysowych było wprowadzenie nowych instrumentów mających z jednej strony ułatwiać zachowanie płynności finansowej przez państwa UGW (oraz ich instytucje sektora bankowego), a z drugiej – wymuszać wprowadzanie oczekiwanych zmian fiskalnych w państwach członkowskich. Pierwszy w wysokości 60 mld euro
udziela pożyczek gwarantowanych przez budżet UE (European Financial
Stabilisation Mechanism), natomiast drugi w wysokości 440 mld euro opiera się na bezpośrednich gwarancjach i pożyczkach członków UGW (za
wyjątkiem Słowacji) (European Financial Stability Facility). Zostały one
uzupełnione przez pożyczki Międzynarodowego Funduszu Walutowego (do wysokości 250 mld euro). Początkowo wspomniane instrumenty
zostały wprowadzone doraźnie, na okres trzech lat. Ostatecznie postanowiono zmienić traktat o funkcjonowaniu UE (art. 136)69 i ustanowić
stały mechanizm służący stabilizacji finansowej strefy euro jako całości.
Jednocześnie udzielanie pomocy z tego instrumentu będzie podlegało rygorystycznym warunkom i może być powiązane z restrukturyzacją długu.
Działaniem antykryzysowym o podobnym znaczeniu były interwencyjne
zakupy obligacji rządowych i prywatnych przez EBC, a także utrzymywanie przez ten bank płynności w sektorze finansowym Eurolandu (m.in.
poprzez monetyzację długu publicznego państw członkowskich). Wspomniane działania doprowadziły do strat Banku, co wymusiło (niemal
stuprocentowe) podwyższenie jego kapitału własnego ze strony banków
centralnych państw członkowskich70.
68. Por. Wnioski z piątego sprawozdania w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej: przyszłość
polityki spójności, Komisja Europejska, COM(2010) 642/3, Bruksela, listopad 2010.
69. Konkluzje. Rada Europejska 16-17 grudnia 2010 r., EUCO 30/10, Bruksela, 17.12.2010, Załącznik I,
s. 4-10.
70. Europejski Bank Centralny podwyższa kapitał, „Rzeczpospolita”, 17.12.2010, s. B3.

86

Kryzys wspólnej waluty: konsekwencje polityczne dla integracji europejskiej

Dyskutowany był również tzw. Pakt Euro Plus przeznaczony dla członków unii walutowej, ale otwarty dla pozostałych państw UE71. Służy on
wzmocnieniu zbieżności polityk gospodarczych i społecznych w UE,
w tym m.in. w odniesieniu do polityki podatkowej, funkcjonowania systemów emerytalnych, zniesienia obowiązku indeksacji płac w stosunku
do inflacji, wprowadzenia unijnych kryteriów fiskalnych do narodowych
konstytucji itp. Działania zmierzające do zbieżności polityk publicznych
w wymienionych obszarach nie tylko służą ograniczeniu deficytu i długu publicznego (np. poprzez zmniejszenie dofinansowywania z budżetu
państwa systemów emerytalnych). Oddziałują także na konkurencyjność
gospodarczą. Przykładem jest propozycja zrównania wysokości podatku
od przedsiębiorstw. W przypadku niektórych państw może to oznaczać
podwyżkę podatków, a więc pogorszenie warunków dla inwestycji zagranicznych, a tym samym obniżenie przewag konkurencyjnych. W ten sposób kryzys stał się okazją do wykorzystywania instrumentów Unii do „odgórnego” sterowania konkurencyjnością w Europie, w tym poprawiania
pozycji jednych i pogarszania innych państw członkowskich na wspólnym
rynku.
Przyjęte rozwiązania antykryzysowe pokazują, że zmierzają one przede
wszystkim do zapewnienia bardziej skutecznej egzekucji Paktu Stabilności i Wzrostu. Poszerzają zakres kompetencji Rady i (w mniejszym
stopniu) Komisji. Umożliwiają stosowanie bardziej dotkliwych i szybciej
egzekwowanych sankcji finansowych i politycznych72. Rozszerzony został
katalog sankcji za nieprzestrzeganie kryteriów makroekonomicznych, jak
również wzmocniono nadzór i oddziaływanie instytucji unijnych na kierunki zmian w polityce fiskalnej państw członkowskich. Przykładem były
próby wprowadzania do irlandzkiego pakietu reform zwiększonego podatku od firm (CIT), jako warunku otrzymania pomocy z europejskiego
mechanizmu stabilności finansowej73. W ten sposób niektóre państwa dążyły do obniżenia atrakcyjności Irlandii jako miejsca lokowania inwestycji
na wspólnym rynku, co wiąże się z rywalizacją gospodarczą wewnątrz
Europy. Nic więc dziwnego, że zarówno Irlandia, jak później Portugalia
broniły się przed przyjęciem pomocy UE w obawie, że będzie to oznaczało narzucenie drakońskich warunków politycznych74.
71. Por. Konkluzje szefów państw lub rządów strefy euro z dnia 11 marca 2011 r., Bruksela, 11.03.2011 r.
72. A. Nowak-Far, op. cit., 2010, p. 349.
73. Por. D. Walewska, Irlandia: Batalia o podatek wygrana, „Rzeczpospolita”, 21.11.2010.
74. P. Maciejewicz, Portugalia sięgnie po pomoc UE i MFW? Złoty w opałach, „Gazeta Wyborcza”,
26.11.2010.
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Wprowadzone w roku 2010 zmiany regulacyjne dyscyplinują przede
wszystkim najsłabsze kraje peryferyjne Eurolandu, borykające się z największymi kłopotami fiskalnymi (Grecję, Irlandię, Portugalię, Hiszpanię, tzw. PIGS). Zaproponowane działania antykryzysowe zmuszają je do
wprowadzania bolesnej konsolidacji finansów publicznych, co potęguje
trudności gospodarcze i społeczne w dobie kryzysu. We wszystkich tych
państwach odnotowano niski lub ujemny poziom wzrostu gospodarczego
oraz nasilające się bezrobocie75. Jednocześnie pod wpływem kryzysu państwa te mają większe trudności i wyższe koszty pozyskiwania kapitału zewnętrznego. Zapowiedź wprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia jako
mechanizmu antykryzysowego w strefie euro76 w sposób trwały zwiększy
koszty pożyczek zagranicznych (a więc zlikwiduje jedną z największych
dotychczasowych korzyści uczestnictwa państw peryferyjnych w tym systemie). Ponadto, ewentualne zastosowanie (wzmocnionych) sankcji finansowych UE dodatkowo utrudniłoby wspomnianym krajom wychodzenie
z recesji.
Koszty uporania się z kryzysem europejskiej waluty zostały więc
w dużym stopniu przerzucone na najsłabszych członków systemu. Należy pamiętać, że pomoc UE w ramach przyjętego mechanizmu stabilizacyjnego to wysoko oprocentowane pożyczki (ok. 6%) lub tylko gwarancje
finansowe. Ponadto, mogą z nich korzystać także prywatne instytucje finansowe pochodzące z najbogatszych państw członkowskich Unii, które
zostały dotknięte niewypłacalnością PIGS. Część kosztów kryzysu może
zostać przesunięta na barki inwestorów finansowych w sytuacji, kiedy
pomoc europejskiego mechanizmu stabilizacyjnego zostanie powiązana
z restrukturyzacją długu. Wynika to stąd, że państwa w największym
stopniu uczestniczące w gwarantowaniu pożyczek z tego mechanizmu
chcą zminimalizować własne koszty i przerzucić je na inne podmioty.
Dlatego – w przypadku bankructwa członka UGW – państwa te będą
traktowane w sposób uprzywilejowany w stosunku do wierzycieli prywatnych (co oznacza, że obsługa ich wierzytelności będzie dokonywana
w pierwszej kolejności)77.
Wszystko to nadaje omawianym zmianom dość asymetryczne oddziaływanie. Przesuwają one ciężar wychodzenia z kryzysu przede wszystkim
na najsłabszych politycznie członków UGW i minimalizuje koszty głów75. European Economic Forecast, Autumn 2010, p. 185.
76. Konkluzje, Rada Europejska 28-29 października 2010 r., s. 2; France Backs German Proposal for Allowing
EU Insolvencies, „Der Spiegel”, 08.09.2010.
77. Konkluzje, Rada Europejska 16-17 grudnia 2010 r., Załącznik II, s. 9.
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nych państw systemu. Jednocześnie dominujące (i bardziej konkurencyjne gospodarczo) państwa Eurolandu nie wprowadzają instrumentów unijnych, które mogłyby poprawić konkurencyjność najsłabszych gospodarek
strefy euro. Komisja przewiduje szerszy zakres monitoringu sytuacji makroekonomicznej w Eurolandzie. Obejmuje on w szczególności zaburzenia równowagi w zakresie bilansu płatniczego, konkurencyjności cenowej
i kosztowej, a także skalę zadłużenia zagranicznego, poziom efektywnego realnego kursu walutowego, wzrost realnych cen nieruchomości itp78.
Jednocześnie przeciwdziałanie nierównowagom i zakłóceniom w wyżej
opisanych sprawach pozostawiono poszczególnym rządom narodowym.
Może okazać się to nieskuteczne.
Słabsze gospodarki państw peryferyjnych dotknięte dodatkowo kryzysem fiskalnym mają bardzo ograniczone możliwości skutecznego
oddziaływania w przypadku wyżej wymienionych nierównowag makroekonomicznych. Przykładowo bez wsparcia funduszy unijnych nie mogą
prowadzić odpowiednich działań inwestycyjnych poprawiających konkurencyjność gospodarki w kierunku innowacji i wdrażania nowoczesnych
technologii. Są również ograniczone systemowo. Regulacje europejskie
ograniczają możliwości dotowania eksportu. Z kolei będąc w unii walutowej nie mogą w pełni kontrolować inflacji (brak instrumentów polityki
monetarnej i trudności kontroli napływu kapitału), a więc również oddziaływać na wysokość płac w gospodarce. W tej sytuacji liberalizacja rynku
pracy i próba ograniczania wysokości płac w sektorze publicznym może
być niewystarczająca do utrzymania konkurencyjności cenowej i kosztowej. Jak wcześniej wspomniałem, nie mogą również poprawiać konkurencyjności poprzez obniżenie kursu walutowego. Dodatkowo, w warunkach
wspólnego rynku mają niewielkie możliwości ograniczania napływu zagranicznego kapitału, tym bardziej że w większości wypadków ich model rozwoju bazuje na zewnętrznych inwestycjach. Utrudnia to kontrolę
zadłużenia zagranicznego oraz przeciwdziałanie deficytowi na rachunku
bieżącym.
Kolejnym uwarunkowaniem systemowym jest racjonalność dotychczasowych reguł funkcjonowania wspólnego rynku oraz strefy euro dla
największych i najbardziej konkurencyjnych państw UGW. Trudno sobie
wyobrazić na przykład samoograniczanie Niemiec, aby zmniejszyć zakres
78. Por. Enhancing economic policy coordination for stability, growth and jobs – Tools for stronger EU economic
governance, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the
European Central Bank, the European Economic and Social Committee and The Committee of the
Regions, COM(2010) 367 final, Brussels, 30.06.2010, p. 4; Strengthening Economic Governance in the
EU, p. 8.
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własnego eksportu do innych państw UGW. Mało skuteczne jest również
administracyjne oddziaływanie na zwiększanie importu i kompensowanie
ekspansji eksportowej poprzez pobudzanie popytu wewnętrznego. Nierówności makroekonomiczne w zakresie konkurencyjności gospodarczej
i bilansów handlowych w strefie euro są więc bardzo korzystne dla niektórych państw. Problem polega na tym, że są to państwa najsilniejsze
gospodarczo i najbardziej wpływowe politycznie w Europie.
Dotychczasowa analiza prowadzi do następujących konkluzji istotnych
dla przyszłości rozwoju słabiej rozwijających się i peryferyjnych państw
UE. Po pierwsze, instrumenty pomocowe UE są w coraz większym stopniu warunkowane twardymi zobowiązaniami ze strony odbiorców wsparcia unijnego. Nie zawsze są to ciężary adekwatne do udzielonej pomocy,
co w coraz większym stopniu podkopuje zasadę solidarności między bogatszymi i ubogimi członkami Wspólnoty. Po drugie, instrumenty europejskie są stosunkowo mało skuteczne i nieadekwatne do problemów
najsłabiej rozwijających się państw unii walutowej. Zamiast stymulować
wzrost gospodarczy skupiają się na konsolidacji finansów publicznych, co
zaostrza sytuację kryzysową w całym systemie wspólnej waluty. Po trzecie, widoczna jest asymetria racjonalności podejmowanych działań antykryzysowych. Wprowadzane instrumenty są racjonalne przede wszystkim
w krótkiej perspektywie czasu jedynie dla niektórych państw (finansujących instrumenty pomocowe). Natomiast przynoszą umiarkowane korzyści dla całego systemu, zwłaszcza w dłuższym okresie. Stanowi to tendencję niekorzystną dla kształtowania przyszłej polityki spójności.

Podsumowanie: implikacje polityczne
dla integracji europejskiej
Podstawowym problemem unii walutowej jest brak odpowiednich instytucji politycznych, które by legitymizowały transfer władzy na poziom
europejski i jednocześnie umożliwiały bardziej skuteczne zarządzanie polityką gospodarczą w strefie euro. W szczególności dotyczy to możliwości
wprowadzenia mechanizmów federalizmu fiskalnego i wykorzystywania
instrumentów finansowych do niwelowania skutków szoków asymetrycznych oraz wyrównywania zróżnicowań strukturalnych na obszarze wspólnej waluty. Wzmocnienie władzy politycznej na szczeblu UE pozwoliłoby na prowadzenie bardziej jednolitej polityki gospodarczej na szczeblu
europejskim oraz pełnej integracji i nadzoru nad rynkami finansowymi.
Ułatwiłoby koordynację polityk fiskalnych państw członkowskich i prowa-
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dzonych przez nie polityk gospodarczych i społecznych. Ponadto, umożliwiłoby lepsze przeciwdziałanie problemom obejmującym całą strefę euro,
jakie wystąpiły w latach 2010 i 2011. Unia mogłaby również prowadzić
bardziej efektywną zagraniczną politykę monetarną i finansową, a euro
uzyskałoby większą wiarygodność u zewnętrznych inwestorów. Niestety –
dla tego kierunku zmian w Europie nie ma zgody politycznej, ani wśród
elit politycznych, ani wśród wyborców.
Ściśle związany z niekompletnością systemu instytucjonalnego jest deficyt legitymacji społecznej dla wspólnej waluty. Jego przejawem jest brak
„poczucia własności” wobec tego projektu politycznego79. Przykładem jest
reakcja rządu Niemiec wobec kryzysu w Grecji (na początku 2010 roku).
Zbliżające się wybory w Nadrenii-Westfalii i niechęć społeczeństwa do
udzielenia pomocy finansowej Grecji były dla decydentów niemieckich
ważniejsze, aniżeli troska o stabilność systemu wspólnej waluty. Opóźniło
to powołanie europejskiego mechanizmu stabilności finansowej i przyczyniło się do dodatkowych niepokojów na rynkach finansowych. Deficyt legitymacji politycznej jest przy tym coraz bardziej widoczny tak na
poziomie UE, jak i w państwach członkowskich80. Instytucje europejskie
nie mają odpowiedniej legitymacji do bardziej zdecydowanych działań.
Natomiast władze narodowe są pod coraz większą presją polityczną ze
strony instytucji europejskich, a nie własnych wyborców. Jest to szczególnie dobrze widoczne w przypadku państw zagrożonych niewypłacalnością, które są poddanne bardzo silnym warunkom dyktowanym przez
instytucje międzynarodowe.
W Unii brakuje przywództwa politycznego i odpowiednio silnej władzy
wykonawczej. W tej sytuacji trudności gospodarcze zmusiły rządy największych państw do przejęcia inicjatywy politycznej. Dążą one do odzyskania kontroli nad procesami gospodarczymi na własnym terytorium,
a także do zwiększenia wpływu na zarządzanie gospodarcze w UE. W warunkach integracji europejskiej trudno bowiem sterować rozwojem własnej gospodarki bez odpowiedniej kontroli nad polityką unijną. W rezultacie wzmocniło to rolę współpracy międzyrządowej, zwłaszcza w kręgu
największych państw członkowskich. Sposobem odzyskania wpływu politycznego na integrację europejską jest także ograniczenie roli unijnych
instytucji technokratycznych (przede wszystkim KE), a także ograniczenie kręgu państw uczestniczących w podejmowaniu kluczowych decyzji
79. K. Dyson, op. cit., 2008, p. 24.
80. Por. V. A. Schmidt, Democracy in Europe. The EU and National Polities, Oxford University Press,
Oxford 2006.
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dotyczących zarządzania gospodarczego. Przykładem tego zjawiska jest
pogłębienie współdziałania w gronie państw strefy euro (m.in. poprzez
organizację nieformalnych szczytów przywódców). W ten sposób łatwiej
jest wiodącym państwom uzgodnić nowe mechanizmy koordynacji gospodarczej lub instrumenty antykryzysowe, które w części obowiązują także
państwa nie uczestniczące w unii walutowej. Prowadzi to do wzmocnienia ośrodka władzy w Unii Europejskiej skupionego wokół największych
państw członkowskich, a także rosnącej asymetrii wpływów politycznych
w Unii między krajami centralnymi i peryferyjnymi.
Co jednak ważniejsze, kryzys obnażył słabość obozu zwolenników federacji europejskiej, a także dwuznaczność deklaracji wspierających rozwój mechanizmów wspólnotowych. Zamiast tego uwidocznił dążenie poszczególnych państw członkowskich do wykorzystywania instrumentów
europejskich przede wszystkim do realizacji własnych celów narodowych.
Kryzys pokazał, że działania integracyjne wielu krajów oraz stosowane
przez nie metody zarządzania gospodarczego w UE służą w mniejszym
stopniu budowaniu Wspólnoty lub realizacji ogólnoeuropejskich celów.
Bardziej natomiast mają wzmacniać korzyści dla poszczególnych gospodarek narodowych, w tym poprzez podniesienie ich pozycji konkurencyjnej na wspólnym rynku i na rynkach globalnych81.
Konsekwencją kryzysu gospodarczego jest wzrost rywalizacji politycznej i ekonomicznej między państwami członkowskimi. Niektóre rządy
intensywnie angażują się w procesy kształtowania polityk i regulacji europejskich, aby w jak największym stopniu wzmacniały ich pozycję konkurencyjną na wspólnym rynku. Ponadto, dbają o zachowanie wewnętrznej
racjonalności działania narodowych systemów gospodarczych, a także
starają się przenieść krajowe wzorce instytucjonalne do polityk unijnych.
W ten sposób wspierają krajowe interesy gospodarcze i społeczne, a także
dążą do wykorzystania regulacji i polityk unijnych do stymulowania wzrostu i zatrudnienia we własnych krajach.
W systemie wspólnej waluty od samego początku widoczna była asymetria władzy politycznej między najbardziej wpływowymi i najsilniejszymi
gospodarczo członkami UGW a państwami peryferyjnymi. Wraz z nasilaniem się kryzysu zadłużenia publicznego nierówny podział władzy stawał się coraz bardziej oczywisty. Przy czym nierówne wpływy polityczne
mają przełożenie na asymetryczny podział korzyści i kosztów funkcjono81. Por. koncepcję integracji europejskiej jako wsparcia dla państw członkowskich w dobie globalizacji:
A. Milward, The European Rescue of the Nation State, Routledge; 2. edition, London 2000.
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wania systemu, także podczas jego ratowania82. Koszty zostały w dużym
stopniu przerzucone na najsłabsze państwa peryferyjne, a pomoc finansowa UE została obwarowana bardzo restrykcyjnymi warunkami. Wspomniane państwa zostały według ekspertów83 poddane bezprecedensowej
w historii integracji europejskiej presji zewnętrznej i kontroli nad krajową
gospodarką.
Towarzyszy temu tendencja do wprowadzania zmian w UGW zgodnie
z interesami głównych państw członkowskich, a nie w trosce o sprawność
funkcjonowania lub efektywność całego systemu. Jest to dowód na asymetrię racjonalności między interesami i racjonalnością działania najbardziej
wpływowych członków Unii a racjonalnością i funkcjonalnością UGW84.
Odbija się to niekorzystnie przede wszystkim na mniej wpływowych państwach członkowskich ze szkodą dla obszarów słabiej rozwijających się
i peryferyjnych.
Różnicowanie między pozycją polityczną państw centralnych i peryferyjnych występuje także w skali całej Unii Europejskiej. Przejawem tego
zjawiska jest zawężanie niektórych kręgów decyzyjnych (m.in. w sprawach gospodarczych), co relatywnie wzmacnia rolę najsilniejszych państw
członkowskich. Tworzy to przesłanki do formowania się Europy dwóch
(lub kilku) prędkości, a z punktu widzenia Polski – możliwości stopniowego degradowania jej pozycji politycznej w UE. Innym zjawiskiem wynikającym z kryzysu wspólnej waluty jest różnicowanie się statusu peryferii
w ramach Unii Europejskiej. Dotyczy to zwłaszcza relatywnie silniejszej
pozycji słabiej rozwijających się obszarów należących do strefy euro, niż
krajów spoza tego kręgu integracji europejskiej. Może mieć to niekorzystne znaczenie m.in. dla negocjowania wymiaru polityki spójności w kolejnej perspektywie budżetu UE po roku 2013.
Kryzys strefy euro dowodzi bardzo ograniczonej skuteczności władz
publicznych w Europie. Według opinii specjalistów85 odpowiedź instytucji unijnych była spóźniona i zbyt słaba w stosunku do istniejących problemów. Nie rozwiązano najważniejszych dylematów związanych z silnym
zróżnicowaniem strukturalnym między poszczególnymi gospodarkami.
82. Por. K. Dyson, Norman’s Lament: The Greek and Euro Area Crisis in Historical Perspective, „New Political Economy” 2010, vol. 15, no. 4, p. 597-608.
83. K. Featherstone, The Greek Sovereign Debt Crisis and EMU: A Failing State in Skewed Regime, „Journal
of Common Market Studies” 2011, vol. 49, no. 2, p. 193-217.
84. T. G. Grosse, Systemowe uwarunkowania kryzysu strefy euro, w: J. Kundera (red.), Globalizacja, europejska integracja a kryzys gospodarczy, Instytut Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2010, s. 339-364.
85. K. Featherstone, op. cit., 2011, p. 194.
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Przykładowo nie rozwiązano kwestii dostosowania polityki monetarnej
EBC do odmiennych zagrożeń inflacyjnych w poszczególnych państwach
członkowskich UGW86. Nie wprowadzono ograniczeń dla nadmiernego
napływu kapitału do krajów peryferyjnych, co było jedną z przyczyn ich
późniejszych kłopotów87. Nie usunięto problemu różnicowania poziomu
konkurencyjności gospodarczej w ramach Eurolandu, jak również wzrastających różnic w bilansie handlowym, zadłużeniu publicznym i akumulacji
oszczędności narodowych88. Nie roztrzygnięto problemu zbyt słabych instytucji zarządzania gospodarczego, zwłaszcza fiskalnego w strefie euro.
Nie podjęto również odpowiednich działań w celu zwiększenia stabilności
sektora bankowego w UE, który jest silnie zagrożony w sytuacji niewypłacalności któregoś z państw UGW. Co gorsze, jak wcześniej wspomniałem
– nie ma większych szans na zmianę dotychczasowej polityki. Wymagałoby to „przełomu instytucjonalnego” w UE89, który umożliwiłby bardziej
efektywne zarządzanie politykami gospodarczymi. Zamiast tego mamy
sytuację wzajemnego blokowania możliwości zwiększenia efektywności
między poziomem narodowym i europejskim90. Główną przyczyną są
w tym przypadku nierozstrzygnięte problemy dotyczące legitymizacji politycznej w UE.
Niekompletność systemu instytucjonalnego wspólnej waluty w okresie
przedłużających się problemów ekonomicznych grozi coraz większymi
kosztami gospodarczymi, społecznymi i politycznymi. Niewykluczone jest także dalsze pogłębienie kryzysu. Na przykład niektóre państwa
członkowskie mogą wpaść w spiralę zadłużenia, co oznacza, że nie będą
w stanie finansować rosnących kosztów zadłużenia. Pozostałe państwa
unii walutowej mogą odmówić (po jakimś czasie) pomocy finansowej.
Niewypłacalność tych krajów mogłoby wówczas doprowadzić do gwałtownego osłabienia kursu wspólnej waluty i trudności powstrzymania
wzrostu inflacji. Kryzys uderzyłby wtedy w słaby sektor bankowy w UE.
Koszty ekonomiczne i polityczne utrzymywania euro w tych warunkach
mogłyby zachęcić niektóre państwa (np. Niemcy) do powrotu do bardziej
stabilnych narodowych walut i przyczynić się do faktycznego rozpadu systemu euro. Byłby to poważny cios dla integracji politycznej na starym
kontynencie.
86. P. Arestis, M. Sawyer, op. cit., 2011, p. 27-30.
87. Por. C. Alcidi, Makro nierównowaga i makro dostosowanie. Doświadczenia dwóch peryferii: UE versus
strefa euro, w: M. Koczor, P. Tokarski (red.), Gospodarka Unii Europejskiej. Reakcja na kryzys i perspektywy na nowe dziesięciolecie, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2011, s. 49-55.
88. M. Katsimi, T. Moutos, op. cit., 2010; K. Dyson, op. cit., 2010, p. 598.
89. T. G. Grosse, Europa na rozdrożu, 2008, rozdz. 10.
90. Ibidem, rozdz. 8.
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Klasyczne rozumienie Europy,
czyli Europa pierwsza i Europa druga

W natłoku różnych rodzajów dyskusji o problemach polityki europejskiej
warto na chwilę choćby wstrzymać potok słów i zastanowić się nad kwestiami podstawowymi, takimi jak pytanie: co to jest Europa? Bez wspólnej odpowiedzi na tę zasadniczą kwestię związaną z własną tożsamością
trudno jest odpowiedzialnie tworzyć strategie polityczne czy też uznawać
się za zdolnych do reprezentowania Europejczyków.
Przez długi czas wydawało mi się, że wiedziałem, czym jest Europa
– wyobrażałem sobie, że Europa to jest kontynent, dziedzictwo, coś, co
trwa od wielu stuleci i coś, co rządziło i rządzi światem. To jest przecież
i filozofia, i nauka, i technologia, i prawo, i państwo konstytucyjne, i wiele
innych rzeczy. Wiedziałem też, że ta Europa to jest wspaniała sztuka.
Równocześnie zdawałem sobie sprawę, że Europa od pewnego czasu
znajduje się w kryzysie, bo o tym kryzysie przynajmniej od stu lat się
pisze i zwykle te prognozy się sprawdzają. Pisano bardzo intensywnie
o kryzysie przed I wojną światową i skończyło się właśnie I wojną światową. Pisano przed II wojną światową i skończyło się jeszcze gorzej. I dalej
się pisze. Kryzys jest od pewnego czasu trwałym znamieniem Europy.
Nie to jest jednakże dziś najbardziej niepokojące. Ku memu zaskoczeniu okazuje się oto, że Europa to nie tylko to, czego zdawałem się być
pewny. Przypominam sobie, że parę lat temu młodzi ludzie z jakiegoś
liceum zaprosili mnie na spotkanie i powiedzieli, że reprezentują Klub
Europejski. Myślałem, że będą ze mną rozmawiać o Cyceronie i po to
mnie zaprosili, ale okazuje się, że nie; oni chcieli ze mną rozmawiać
o Unii Europejskiej i zaczęli do mnie mówić dziwnym językiem współczesnej nowomowy – specyficznym „eurospeakiem”. Pomyślałem wtedy
z niepokojem: młodzi ludzie, matury jeszcze nie mają, a już mówią językiem sztucznym, schematycznym, służącym raczej zaciemnieniu niż
wyjaśnieniu. To właśnie wydaje mi się poważniejszym zagrożeniem dla
klasycznej idei europejskiej: od pewnego momentu, kiedy słyszy się słowo
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„Europa”, to nie ma się na myśli Cycerona czy Dantego, tylko ma się na
myśli Barroso, Komisję Europejską, Parlament Europejski, instytucje itd.
Dlatego w moim tekście, dla wygody będę mówił o Europie pierwszej
i Europie drugiej. Europa pierwsza to jest właśnie dziedzictwo, to jest ta
wspaniała kultura, to wszystko, co zostało osiągnięte. Europa druga to
jest mała konstrukcja polityczna i paradoksalnie ta konstrukcja polityczna
powstała w czasie, kiedy Europa była słaba, tzn. wytracała tempo wzrostu, traciła wpływy w świecie, to były czasy dekolonizacji, upadania kolonii, upadania imperiów. To oczywiście owocowało potwornym „kacem”,
różnego rodzaju problemami zewnętrznymi. To była Europa poddana
presji dwóch mocarstw. To była Europa, która mniej więcej w 1968 roku
symbolicznie bardzo ostro przesunęła się na lewo w wyniku tego, co pod
koniec lat 60. działo się w Europie. To była także Europa, która zaczęła
wyraźnie się petryfikować jako motor rozwoju, inspiracji intelektualnej,
także rozwoju społecznego, gospodarczego, technologicznego.
Oczywiście Europa ta odniosła zwycięstwo w zimnej wojnie, ale pamiętajmy, że było to jeszcze bardziej zwycięstwo Ameryki niż Europy. Gdyby
to zależało od Europy, to prawdopodobnie ten układ w Europie jako kontynencie nadal by istniał, ponieważ Europa Zachodnia nie była specjalnie
zainteresowana silniejszą konfrontacją z imperium sowieckim. Raczej stabilizowała sytuację, niż próbowała ją podważyć. Czynniki upadku imperium sowieckiego były rozmaite, ale akurat Europa Zachodnia miała tutaj
wpływ niewielki.
Można zatem zapytać: po co więc powstała ta druga Europa? Otóż
powstała ona przede wszystkim dla bezpieczeństwa i pokoju. Powstała
zatem w swoistym odruchu defensywnym. To były czasy, kiedy świeżo
w pamięci była II wojna światowa i wszystko, co się z nią wiązało. Jak się
czyta deklarację Schumanna czy w ogóle teksty z tego czasu, to widać to
wyraźnie. Pamięć o wojnie i okropnościach wojny była dojmującym i podstawowym doświadczeniem, tak więc chciano zrobić coś, aby zapewnić
gwarancję bezpieczeństwa i gwarancję pokoju. Stąd ten pomysł bliższego
związku gospodarczego. Wydawało się, że pokój i bezpieczeństwo są zagwarantowane właśnie w ramach wspólnoty o charakterze gospodarczym.
Już taka właśnie sieć powiązań ekonomicznych pozwoliła dosyć skutecznie powstrzymywać wszystkie czynniki agresywne, które wywołały wojnę.
Wobec tego dlaczego procesy integracyjne mimo wszystko poszły dalej?
Pierwsze traktaty posługiwały się przede wszystkim językiem gospodarczym i gdzieś tak od lat 80., a z pewnością od Maastricht zaczął domino-
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wać inny język. Był to język jedności europejskiej, język Europy w wersji
drugiej.
Oto zaczęła do obywateli przemawiać druga Europa, która zaczęła mówić o swojej tożsamości i zaczęła się przedstawiać jako pewien byt, który
ma coś do odegrania i ma się jakoś tam zaprezentować, ma swoją aksjologię, ma swoje idee, które chce zrealizować i poprzez które chce przedstawić się tym, kim jest.
W związku z tym trendem rozwoju europejskiego dyskursu, chciałem
przedstawić kilka tez do dyskusji.
Pierwsza teza jest taka, że Europa druga ma relatywnie niewiele wspólnego z Europą pierwszą. Europa druga powstała nie w procesie gromadzenia doświadczeń, ale jest pewną konstrukcją ex post, to znaczy tworzy się
pewną tożsamość poniekąd sztuczną, patrząc na wpływ i dobierając pewne elementy. Nie jest więc podsumowaniem doświadczenia europejskiego,
ale jest pewnym projektem szukającym swojego ideologicznego uzasadnienia. Tak jak dla tego pierwszego pokolenia budowniczych wspólnoty
europejskiej pamięć o wojnie była czymś decydującym, ale później Unia
została przejęta przez zupełnie inne pokolenie, które już o wojnie nie pamiętało, w każdym razie nie to był czynnik dla niej decydujący. To było
pokolenie, które dało się ponieść „politycznemu fantazjowaniu” – pokolenie roku 1968, produkt nowych czasów, zupełnie inna formacja. Oni
właśnie wykonali ten marsz przez instytucje europejskie, zmieniając ich
charakter i tożsamość.
Druga teza, którą chciałem tutaj postawić głosi, iż owa Europa druga
jest swoistego rodzaju konstrukcją lewicową, gdy spojrzeć na nią jako na
projekt o pewnej tożsamości ideologicznej. To znaczy ona odzwierciedla
aktualnie dominujący w Europie Zachodniej światopogląd, który rozwija się przynajmniej od lat 60. Polega to przede wszystkim na zjawisku
wyraźnego przesunięcia się politycznego centrum na lewo i praktycznego zatarcia się różnic między prawicą a lewicą. Te różnice są dziś w Europie coraz mniejsze. Wyrazem tego jest współczesne państwo socjalne
typu niemieckiego czy francuskiego przy wszystkich różnicach. Dzisiejsza Europa Zachodnia to obszar, na którym nie ma wojen kulturowych
i ideowych porównywalnych choćby z tym, z czym mamy do czynienia
w Ameryce. Tworzy się coś w rodzaju takiego konsensusu, w tej dzisiejszej nowomowie nazywa się to „głównym nurtem”. Jest główny nurt, który
właściwie obejmuje wszystko i do tego głównego nurtu trzeba należeć. To
sprawia, że w Europie drugiej mamy atmosferę ideologicznej duszności,
znacznie większą niż w państwach narodowych. W państwach narodo-
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wych konflikty, zróżnicowania są większe, a nadto istnieje w nich realne
„wahadło demokratyczne” powodujące zmianę władzy, które na poziomie
europejskim praktycznie nie istnieje, bo rządzi tam „główny nurt”. Oczywiście są silne państwa, które wpływają na politykę gospodarczą państwa
czy na decyzje polityczne. Wiemy przecież o takich decyzjach, znamy historię dyrektywy usługowej, znamy historię służby zewnętrznej, wiemy na
przykład, że opinia Parlamentu dotycząca gazociągu północnego została
zignorowana przez Komisję Europejską itd. Natomiast nie ma zasadniczych różnic ideologicznych. To jest coś, co się tam akceptuje. Akceptują
biurokraci, politycy, środowiska opiniotwórcze. To jest swoista ortodoksja,
która to utrzymuje.
W związku z tym Europa druga, i to jest trzecia teza, jest monopolistyczna. Ma ona wyraźne skłonności monopolistyczne i ekskluzywistyczne. Jakikolwiek inny język niż ten język własny jest piętnowany, jest
odrzucany czy też traktowany z wielką nieufnością. Jednym z ostatnich
przykładów tego zjawiska był histeryczny atak na projekt nowej konstytucji węgierskiej jako na obce ciało, które natychmiast wywołało furię polityków, komentatorów, publicystów. Wprowadzenie kilku niepoprawnych
z punktu widzenia głównego nurtu zapisów uznano za wyzwanie rzucone
Europie i stwierdzono, że „tak być nie może, to nas obraża”. Europa druga nie toleruje bowiem różnorodności, jest niezwykle względem niej podejrzliwa. Ciekawe, że wśród zarzutów wobec konstytucji węgierskiej były
także takie, że nie odbyło się tam referendum – to zabawne, zważywszy
na problemy samej Unii z ratyfikacją traktatu lizbońskiego – albo że jest
w niej zapisana klasyczna definicja małżeństwa – jako związku kobiety
i mężczyzny, czy podkreślanie wagi dziedzictwa chrześcijańskiego. Zapisy takie natychmiast wywołują reakcję wrogości, to jest coś, z czym nie
można się zgodzić i coś, co może wywołać nie wiadomo jakie skutki.
Kolejna teza, o której chciałem powiedzieć, była już wielokrotnie, w takiej czy innej formie artykułowana – Europa druga jest nieefektywna, jest
słaba. Wszystkie te wielkie strategie, które miały wynieść tę Europę drugą, uczynić ją przodownikiem, pionierem, wszystko to okazało się mrzonką. Kto dobrze patrzył, a sporo takich było, to wiedział, że od samego
początku są to zamierzenia chybione, które nie mogą się udać ani w tym
pionierstwie w zakresie technologii, produkcji intelektualnej itd.
Wszystkie powyższe tezy wskazują na związek między faktem oderwania się Europy drugiej od Europy pierwszej. To jest tak jak ze słowem
„różnorodność”. Mam takie podejście, które zwykle się sprawdza – im
jakieś słowo jest częściej używane, tym znaczniej ono zakrywa poważ-
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ny kryzys z tym związany. Unia bez przerwy mówi o różnorodności, co
oznacza, że jest silna tendencja monopolizacyjna. Gdy Unia mówi bez
przerwy o innowacyjności, to znaczy, że ma podstawowe problemy z tak
zwaną innowacyjnością, bo innowacyjność nie przejawia się tym, że się
tworzy dokumenty na temat innowacyjności.
Więc jaki jest związek między tą słabością wewnętrzną Europy drugiej
w związku z oderwaniem się od Europy pierwszej?
Powiedziałbym, że Europa druga jest indyferentna wobec niektórych
treści Europy pierwszej, a wroga wobec innych, indyferentna wobec tradycji klasycznej, która jest niemal nieobecna. Gdy się patrzy na projekt
„Dom historii europejskiej”, to widać, co się dzieje z historią. Jest ona pokazana w ten sposób, że dzieje tej części Europy prowadziły do powstania
Unii Europejskiej, czyli coś, co było w przeszłości, czemu nie da się przypisać oczywistego związku z powstaniem Unii Europejskiej, jest marginalizowane albo czasami jest traktowane z wrogością. Chrześcijaństwo jest
traktowane bardzo wrogo. W tym wizerunku ideologicznym Unii chrześcijaństwo jest czymś, co nie pasuje i stanowi raczej zagrożenie. W tym
„Domu historii europejskiej” chrześcijaństwo przedstawiane jest zawsze,
jeżeli jest w ogóle, jako zagrożenie. Dyskusja na temat prześladowania
chrześcijan w świecie, na zakończenie której głos podsumowujący zabrała
pani baronowa Ashton – w jej dziesięciominutowym wystąpieniu słowo
„chrześcijaństwo” padło chyba raz, a słowo „chrześcijanie” chyba też raz,
co jest dużą sztuką, zważywszy, że debata była poświęcona chrześcijaństwu i chrześcijanom.
Na koniec, żeby nie być gołosłownym, krótki cytat z rocznicowej deklaracji berlińskiej z 2007 roku, który mówi o tym aksjologicznym wymiarze. Pierwszy akapit, który daje aksjologiczny wymiar Unii Europejskiej
brzmi tak: „W Unii Europejskiej urzeczywistniamy nasze wspólne ideały, centralnym punktem odniesienia dla naszych wartości jest człowiek,
jego godność jest nienaruszalna, jego prawa są niezbywalne, prawa kobiet
i mężczyzn są równe”. Tak to brzmi. „Centralnym punktem odniesienia
dla naszych wartości jest człowiek” – wydaje się, że to stwierdzenie dosyć banalne, ale faktycznie jest to stwierdzenie nieprawdziwe, dlatego że
ideologia ekologiczna, która jest niezwykle dzisiaj wpływowa, podważa
pierwszeństwo człowieka. Mówi się, że antropocentryzm doprowadził do
zniszczeń, więc trzeba zrezygnować z założenia antropocentrycznego.
A więc już w tym jest nieprawda. „Jego godność jest nienaruszalna” i te
prawa – godność człowieka oczywiście, tylko pytanie, skąd się ta godność

99

Prof. dr hab. Ryszard Legutko

miała wziąć? W Deklaracji niepodległości, nie na gruncie Unii Europejskiej,
godność jest dana przez Stwórcę, w Powszechnej deklaracji praw człowieka
z 1948 roku człowieka charakteryzuje godność, sumienie i rozum. W Karcie praw podstawowych z 2000 roku jest tylko godność, reszta zniknęła,
ani rozumu, ani sumienia już nie ma. No i „prawa kobiet i mężczyzn są
równe” – nie wiem, czy to jest rzeczywiście fundament tej Unii drugiej.
Myślę, że gdyby Robert Schumann, Konrad Adenauer czy choćby Alcide
de Gasperi to przeczytali, byliby bardzo zdziwieni.

dr hab. prof. UJ Jolanta Zombirt
Uniwersytet Jagielloński

Lekcja historii UE –
od przełomu do przełomu
Historia integracji gospodarczej w Europie obfituje w wiele wydarzeń,
które z perspektywy czasu możemy zdecydowanie określić jako punkty
zwrotne. Przez punkt zwrotny w tym kontekście autorka rozumie wydarzenie, które stanowiło podwalinę do kolejnego etapu integracji gospodarczej, bez którego to wydarzenia proces integracji nie byłby tak dynamiczny, o ile w ogóle by postępował. Integrujące się zgrupowanie coraz
większej liczby państw w Europie, nie mające precedensu w historii gospodarczej, to przecież ciągły proces przenoszenia podejmowania decyzji
ze szczebla poszczególnych państw członkowskich na szczebel ponadnarodowy – unijny, odnoszących się do coraz większej liczby polityk. Proces
oddawania części niezależności na rzecz struktur ponadnarodowych wiąże się bowiem z percepcją spodziewanych korzyści, a więc i ze skłonnością
do zgody na współdecydowanie1.
Opis punktów zwrotnych w historii Unii Europejskiej to opis całego
procesu integracji. Zauważmy, że tytułowe punkty zwrotne, przełomowe,
wcale nie muszą być wydarzeniem na skalę podpisania tekstu kolejnego
traktatu, może to być także na przykład historyczne orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, czy też podjęcie pewnej inicjatywy,
która w uzgodnionej formule nigdy następnie nie została zrealizowana.
A jednak... Samo zdecydowanie się na realizację danej inicjatywy można
też nazwać pewnym przełomem w sposobie myślenia integrujących się
państw członkowskich.
Opisywanie każdego punktu zwrotnego w historii Unii Europejskiej
można rozpocząć od stwierdzenia „po raz pierwszy”. I tak, za pierwszy
punkt przełomowy w powojennej historii Europy – w kontekście rozwoju
Unii Europejskiej – można uznać z pewnością przemówienie francuskiego ministra spraw zagranicznych Roberta Schumana w dniu 9 maja 1950
roku. Zaproponował zintegrowanie sektorów węgla i stali w Europie Zachodniej, co nastąpiło rok później, w kwietniu 1951 roku, na podstawie
1. Szerzej: J. Zombirt, Mechanizmy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, wyd. III, DIFIN, Warszawa
2011.
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Traktatu Paryskiego podpisanego przez Belgię, Francję, Niemcy, Włochy,
Luksemburg i Holandię. Konsekwencją tego Traktatu było wprowadzenie w niespełna dwa lata później pierwszego podatku europejskiego, tzn.
podatku Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, przeznaczanego na finansowanie funkcjonowania EWWiS. W ten więc sposób po raz pierwszy
w historii Europy państwa członkowskie zdecydowały się na wpłacanie
„składki” na finansowanie wspólnej polityki2.
Te same sześć państw podpisało w Rzymie w dniu 25 marca 1957 roku
traktaty ustanawiające Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz EURATOM, które odtąd stanowiły wraz z EWWiS trzy odrębne instytucje
unijne, posiadające wspólne Zgromadzenie Parlamentarne i Trybunał
Sprawiedliwości. W rok później, kiedy Traktaty Rzymskie weszły w życie,
pierwsze Rozporządzenie Rady ustaliło, że językami urzędowymi trzech
Wspólnot są: niemiecki, francuski, włoski i holenderski, a Zgromadzenie
Parlamentarne po raz pierwszy podzieliło swoich deputowanych według
ugrupowań politycznych, a nie według narodowości.
W lipcu 1959 roku powołano trzy grupy robocze, które miały na celu
przeanalizowanie możliwości wprowadzenia wspólnej zharmonizowanej
legislacji dotyczącej podatków pośrednich. Była to więc pierwsza próba
wdrażania wspólnej polityki podatkowej, która, dodajmy jednak, nadal istnieje w większości w sferze planów.
W 1962 roku Rada przyjmuje pierwsze Rozporządzenie dotyczące
wspólnej polityki rolnej. W tym przypadku inicjatywa ta odnosi sukces
(mierzony nie tyle wydajnością europejskiego rolnictwa ile raczej powodzeniem wspólnej inicjatywy, a więc kompromisu politycznego), który widoczny jest do dzisiaj. Rozporządzenie to ustanowiło rynek wewnętrzny
dla produktów rolnych i solidarność finansową w ramach Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
W 1963 roku swoim orzeczeniem Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdza, że państwa członkowskie mają w niektórych przypadkach
ograniczać wykonywanie swoich praw suwerennych na rzecz Wspólnoty.
Orzeczenie to w następnym roku, poprzez orzeczenie w sprawie Costa/
ENEL, jest potwierdzone przez stwierdzenie, że prawo Wspólnoty jest
ponad prawem krajowym. Trudno szukać wyraźniejszego sygnału, że integracja w Europie nabiera tempa!
W dniu 1 lipca 1967 roku wchodzi w życie Traktat Fuzyjny, który ustanawia jedną Komisję i jedną Radę dla trzech Wspólnot. Jednocześnie,
począwszy od końca roku 1968, trwają dyskusje na temat możliwości
2. Szerzej: http://polskawue.gov.pl/Kalendarium,Unii,Europejskiej,123.html
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osiągnięcia przez Wspólnotę Unii Gospodarczej. W lipcu 1968 roku, na
półtora roku przed planowanym terminem, państwa członkowskie przechodzą do wyższego etapu integracji, tzn. unii celnej. Unia celna oznacza,
że zniesione zostają wszelkie pozostałe bariery celne w handlu między
państwami członkowskimi, a wyłączne prawo wobec zewnętrznej polityki
handlowej ma odtąd Komisja.
W październiku 1969 roku po raz pierwszy państwa członkowskie
podejmują inicjatywę w sprawie polityki rozwoju regionalnego: Komisja
przedstawia Radzie propozycję decyzji w sprawie instrumentów mających
na celu promowanie tej polityki. W efekcie m.in. tej decyzji w rok później
państwa członkowskie podpisują w Luksemburgu kolejny traktat. Akt ten
zakłada stopniowe wprowadzanie systemu zasobów własnych dla unijnego budżetu. Zasoby te to przekazywane na szczebel Wspólnoty wszystkie
cła (pomniejszone o koszty ich poboru w państwach członkowskich) z tytułu importu produktów z krajów trzecich, w tym towarów rolnych, a także część podatku od wartości dodanej (VAT) pobieranego w państwach
członkowskich. Jednocześnie Traktat Luksemburski przyznaje większe
uprawnienia w sprawach decydowania o wspólnym budżecie Parlamentowi Europejskiemu.
W marcu 1971 roku kraje członkowskie wybierają projekt ówczesnego
premiera i ministra finansów Luksemburga, Pierre’a Wernera, w sprawie
realizacji unii gospodarczej i walutowej. Od państw członkowskich oczekuje się harmonizacji krajowych polityk fiskalnych i zmniejszenia zakresów wahań kursów ich walut. Projekt ten w kilka lat później, ze względu
na dwa kolejne szoki naftowe, został zarzucony. Warto jednak zwrócić
uwagę na to, że ambitne plany wprowadzenia strefy jednego pieniądza
(wówczas ecu) powstawały już w niespełna dwadzieścia lat po utworzeniu
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i w chwilę po utworzeniu unii celnej. Wspomnijmy również, że w roku 1972 utworzono swoisty instrument
dyscyplinujący politykę kursową państw członkowskich: tzw. węża w tunelu, który miał ograniczać wahania kursów do +/- 2,25% od ich kursów
centralnych (ustalanych na szczeblu Wspólnoty).
Od początku procesu integracji gospodarczej trwają starania w zakresie
wzmocnienia jednego z filarów Wspólnego Rynku: swobodnej działalności gospodarczej wszystkich podmiotów w ramach wolnej konkurencji.
Należy zauważyć, że w tym zakresie największe znaczenie miały kolejne
orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W tym kontekście
należy wspomnieć o często następnie przywoływanym orzeczeniu, kamieniu milowym dla polityki konkurencji, w sprawie Continental Can (luty
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1973 roku), które opierając się na Traktacie stwierdza, że wszelkie działania podmiotów gospodarczych mające cechy wykorzystywania pozycji
dominującej i koncentracji stanowią naruszenie prawa unijnego. Podobnie
ważne było orzeczenie z roku 1974 w sprawie Reyners, które stwierdzało,
że jeżeli obywatel jednego z państw członkowskich zamierza prowadzić
działalność w innym państwie członkowskim, to państwo goszczące nie
ma prawa stosować żadnych przepisów, regulacji czy uciążliwych praktyk
administracyjnych, które dyskryminowałyby tego obywatela, a więc byłyby ostrzejsze niż te, które są stosowane wobec obywateli państwa goszczącego (podobne orzeczenie zostało wydane w tym samym roku w sprawie
Binsbergen).
Rok 1974 to także nowa jakość w zakresie polityki rozwoju regionalnego. Na wniosek aplikującej o członkostwo Wielkiej Brytanii (przyjęta do
EWG wraz z Irlandią i Danią od 1 stycznia 1973 roku) zostaje podjęta
decyzja o utworzeniu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(zaczął funkcjonować od 1975 roku wraz z utworzeniem Komitetu Polityki Regionalnej), który wkrótce staje się najważniejszym instrumentem
realizacji tej polityki (poza Europejskim Funduszem Społecznym i Sekcji
Orientacja Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnictwa)3.
W roku 1979, mimo wcześniejszej rezygnacji z realizacji Planu Wernera, powrócono do pomysłu dyscyplinowania polityki kursowej, tworząc
Europejski System Monetarny, w skład którego włączono m.in. System
Wahań Kursowych. Miał on polegać na dobrowolnej deklaracji państwa członkowskiego o utrzymywaniu wahań swojej waluty w przedziale
+/- 2,25% od kursu centralnego (dla państw o większych problemach gospodarczych zakres tych wahań ustalono na +/- 6,0%). W tym samym
roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał słynne orzeczenie w
sprawie Cassis de Dijon, stwierdzające, że produkt spożywczy legalnie
wyprodukowany w jednym z państw członkowskich, wobec którego nie
istnieją uzasadnione podejrzenia odnoszące się do jego wpływu na zdrowie czy środowisko, może być legalnie importowany przez inne państwo
członkowskie.
W roku 1984 na posiedzeniu Rady Europejskiej w Fontainebleau dziesięć już państw członkowskich uzgodniło sposób naliczania rekompensaty dla Wielkiej Brytanii z tytułu nierównowagi wpłat i wypłat na rzecz
tego państwa do unijnego budżetu. Algorytm wyliczania tego rabatu był
oparty na odliczeniu części wpłaty Wielkiej Brytanii podatku VAT do budżetu unijnego w roku następnym po dokonaniu tej wpłaty. Ponieważ kil3. Szerzej: J. Zombirt, op. cit.
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ka lat później (patrz: niżej) wprowadzono tzw. czwarte źródło wpłat, taki
system naliczeń rabatu stawał się w kolejnych latach coraz bardziej skomplikowany, mało przejrzysty, a więc powodował on pretensje ze strony wielu innych państw członkowskich. W kolejnych latach rabat ten stawał się
także pewnego rodzaju kartą przetargową dla Wielkiej Brytanii, która od
samego początku swojego członkostwa nalegała na zweryfikowanie układu budżetu UE, a zwłaszcza wydatków na Wspólną Politykę Rolną.
W czerwcu 1985 roku Komisja przekazała Radzie Europejskiej dokument zatytułowany Biała Księga: Zakończenie tworzenia rynku wewnętrznego. Biała Księga wskazała na wąskie gardła w funkcjonowaniu rynku
wewnętrznego i zaproponowała 282 akty prawne, które miały ten stan
zmienić. W grudniu tego samego roku na posiedzeniu Rady Europejskiej w Luksemburgu dziesiątka państw członkowskich podjęła decyzję
o zmianie Traktatu Rzymskiego i ożywienia procesu integracji europejskiej poprzez przygotowanie Jednolitego Aktu Europejskiego. Akt ten
został podpisany w lutym 1986 roku, a wszedł w życie 1 lipca 1987 roku.
Aczkolwiek, jak wspomniano wcześniej, plan Wernera został zapomniany, wielokrotnie artykułowana była sama idea utworzenia unii gospodarczej i walutowej co jakiś czas i wreszcie uzyskała ona wolę polityczną.
W czerwcu 1988 roku na szczycie Rady Europejskiej w Hanowerze wyznaczono komitet kierowany przez ówczesnego przewodniczącego Komisji Europejskiej, Jacques’a Delorsa, który miał przygotować raport na
temat możliwości osiągnięcia UGiW i etapów dojścia do tej najwyższej
jak dotąd formy integracji gospodarczej (Raport ten został przedstawiony
w kwietniu 1989 roku i przyjęty w czerwcu 1989 roku przez Radę Europejską). W tym samym roku weszło w życie porozumienie międzyinstytucjonalne (Komisja, Rada i Parlament) w sprawie dyscypliny budżetowej
i doskonalenia procedury tworzenia budżetu UE4.
Od 1 lipca 1990 roku Wspólnoty rozpoczynają pierwszy etap Unii Gospodarczej i Walutowej, w którym ma zakończyć się tworzenie jednolitego rynku wewnętrznego (do końca 1992 roku). W tym też etapie dochodzi do sporządzenia (grudzień 1991 roku) i podpisania (luty 1992 roku)
Traktatu z Maastricht. Po procesie ratyfikacji przez wszystkie państwa
członkowskie Wspólnot wchodzi on w życie w dniu 1 listopada 1993 roku,
a od 1 stycznia 1994 roku rozpoczyna się drugi etap UGiW wraz z utworzeniem Europejskiego Instytutu Walutowego, fundamentu pod przyszły
Europejski Bank Centralny (który został ustanowiony 1 lipca 1998 roku).
4. Szerzej: J. Zombirt, op. cit.
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W grudniu 1995 roku na posiedzeniu Rady Europejskiej w Madrycie
potwierdzono, że trzeci i ostatni etap UGiW rozpocznie się 1 stycznia
1999 roku, a wspólna waluta będzie nosiła nazwę „euro”. W marcu 1998
roku Komisja przedstawia Raport nt. Konwergencji, w którym rekomenduje Radzie przyjęcie jedenastu państw członkowskich do UGiW od dnia
1 stycznia 1999 roku. Grecja wchodzi do strefy euro 1 stycznia 2001 roku,
Słowenia – 2007 roku, Cypr i Malta – 2008 roku, Słowacja – 2009 roku
i Estonia – 2011 roku.
Od 1989 roku rozpoczyna się dialog gospodarczy między Wspólnotami a niektórymi państwami byłego bloku komunistycznego (z Polską,
Czechosłowacją i Węgrami). Uruchomiony zostaje program pomocowy
Phare, a w końcu 1991 roku ww. trzy państwa podpisują tzw. Układy Europejskie. W czerwcu 1993 roku na posiedzeniu Rady Europejskiej w Kopenhadze Wspólnoty potwierdzają wolę akcesji stowarzyszonych państw
z Europy Środkowej i Wschodniej, o ile te spełnią określone warunki polityczne i gospodarcze. Po ratyfikowaniu Układu Stowarzyszeniowego Polska składa formalny wniosek o członkostwo (kwiecień 1994 roku). Wspólnoty, przygotowując się do wielkiego rozszerzenia na Wschód, przyjmują
na specjalnym szczycie w Berlinie (marzec 1999 roku) tzw. Agendę 2000,
która określa m.in. zasady alokacji środków z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności.
Ostatnie rozszerzenie Wspólnot przed przyjęciem państw byłego bloku
wschodniego następuje w dniu 1 stycznia 1995 roku (Finlandia, Szwecja
i Austria). Od tego momentu Wspólnoty liczą piętnaście państw członkowskich. Od rozszerzenia Wspólnot na Wschód (1 maja 2004 roku –
dziesięć państw, 1 stycznia 2007 roku – dwa państwa) określenie „Piętnastka” (a nawet „stara Piętnastka”) jest zwykle rozumiane jako grupa
krajów bogatszych, lepiej rozwiniętych, wymagających mniejszych interwencji z budżetu UE.
Od 1 grudnia 2009 roku obowiązuje Traktat o Funkcjonowaniu Unii
Europejskiej, czasami mylnie utożsamiany z Traktatem z Lizbony, który
ma charakter modyfikujący Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (który z kolei zmienił się na Traktat o funkcjonowaniu UE) i Traktat
o Unii Europejskiej. Przyjęcie Traktatu Lizbońskiego było poprzedzone
okresem niepewności związanej z odrzuceniem w referendach przez Francję i Holandię Traktatu ustanawiającego konstytucję dla Europy (Konstytucję Europejską). Traktat Lizboński zawiera znaczącą część przepisów,
które znalazły się wcześniej w Konstytucji Europejskiej5.
5. Szerzej: J. Zombirt, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – wpływ na decyzje gospodarcze, Miesięcznik „BANK”, październik 2011.
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Jak zauważyliśmy wcześniej, każda zmiana jakościowa w procesie integracji gospodarczej wymagała zgody wszystkich istniejących państw
członkowskich. Kraje, które przystępowały później do UE, musiały zaakceptować wszelkie istniejące unijne przepisy, tzw. acquis communautaire,
a więc nie miały wpływu na ich treść. Zauważmy więc, że Polska miała
swój udział w przygotowywaniu tekstu traktatu po raz pierwszy6 (poprzedni traktat, Nicejski, wszedł w życie 1 lutego 2003 roku, a więc przed
uzyskaniem przez nas członkostwa w UE). Jak zostało to przedstawione
wyżej, proces integracji gospodarczej polegał na kompromisach istniejących państw członkowskich, które coraz większą część swoich uprawnień
przekazują na szczebel unijny. Proces ten w dużej mierze opiera się także
na orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Początkowo
zakrojony oszczędnie proces integracji, który rozpoczął się z sześcioma
państwami członkowskimi, nie dotykał kwestii, które mogłyby okazać się
zbyt wrażliwe polityczne, a więc i niemożliwe do zaakceptowania przez
państwa członkowskie. Mimo celu postawionego w Traktacie Rzymskim,
na przykład, jakim było stworzenie wspólnego rynku, rynek ten przez
wiele lat obejmował tylko swobodę przepływu efektów produkcji, czyli
towarów i usług.
Obserwując proces integracji gospodarczej w Europie oraz wszelkie inicjatywy podejmowane na szczeblu unijnym, zauważmy, że impulsem do
podejmowania nowych inicjatyw wielokrotnie było korzystne otoczenie
gospodarcze. Zaniechanie natomiast czy rezygnacja z jakiejś inicjatywy
wynikała z pogorszenia się warunków gospodarczych. We wczesnych latach istnienia EWG możemy wskazać np. na rezygnację z ww. inicjatywy
Pierre’a Wernera w wyniku szoku naftowego, ale dobre otoczenie gospodarcze z kolei zachęcało państwa członkowskie do podejmowania działań
o charakterze integracyjnym. Wymieńmy tu np. utworzenie Europejskiego Systemu Walutowego w 1979 roku, wejście w życie Jednolitego Aktu
Europejskiego, a także – o czym mówi się znacznie mniej – rezygnacji
z okresowej aktualizacji kursów walut w Systemie Wahań Kursowych pod
koniec lat 80. Wspomnieć należy o tym w tym miejscu, gdyż niekiedy,
jak wskazuje historia integracji europejskiej, wola polityczna zdecydowanie lekceważyła lub nie zauważała ekonomicznych realiów. Wspomniana
rezygnacja z aktualizacji kursów ERM, wywołana względami politycznymi, podyktowana była tym, że państwa członkowskie EWG chciały zademonstrować wszystkim obserwatorom, że Wspólnota nie doświadcza
większych problemów. Niestety, taka decyzja zakończyła się w kilka lat
później dramatycznymi okolicznościami wycofania brytyjskiego funta
6. Po raz pierwszy, jeśli nie liczyć prac nad Konstytucją Europejską.
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i włoskiego lira z ERM, a następnie – w celu ratowania franka francuskiego – poszerzeniem widełek wahań w ERM do +/- 15% (taki zresztą zakres wahań został przyjęty dla ERM II). Za kolejną nieprzemyślaną decyzję, bez odpowiednich przesłanek ekonomicznych, trzeba uznać przyjęcie
1 stycznia 1999 roku do UGiW jedenastu państw członkowskich, mimo
że np. Belgia i Włochy dwukrotnie przekraczały referencyjną wartość
długu publicznego, a m.in. Niemcy miały zbyt duży deficyt budżetowy.
W kolejnych latach po utworzeniu UGiW zauważamy znacznie więcej takich decyzji, opierających się raczej na woli politycznej niż na konkretach
gospodarczych. Bo czy naprawdę już w dwa lata po utworzeniu UGiW
Grecja zasługiwała na przyjęcie jej w poczet państw członkowskich strefy
euro? Wiadomo przecież, że już nawet przyjęcie tego kraju do EWG wynikało raczej z przyczyn politycznych: Wspólnota chciała sobie zapewnić
przyczółek we wschodniej części Europy, zdominowanej przez wpływy
ZSRR.
Za szczególnie politycznie umotywowany można też uznać fakt poszerzenia UE w roku 2004 i 2007. Przyjęcie dwunastu relatywnie biednych
państw musiało się bowiem wiązać ze zmianą kierunku transferów z budżetu UE od uprzednio ubogich regionów i państw „starej Piętnastki” do
wszystkich regionów i państw – nowych członków (należy jednak przyznać, że konieczność zwiększenia środków na politykę spójności stopniowo, acz powoli, wypiera finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej z budżetu
UE, co, z punktu widzenia procesu integracji, należy uznać za pozytywne). Oznaczało to także, ze względów finansowych, odłożenie w czasie
wprowadzania ewentualnych reform mających na celu, zgodnie ze Strategią Lizbońską, stworzenie z Unii Europejskiej najbardziej konkurencyjnej
gospodarki świata opartej na wiedzy. Oczywiście, można argumentować, że
dwa ostatnie poszerzenia UE dyktowane były także perspektywą uzyskania przez „starą Piętnastkę” nowych rynków zbytu, jednakże poszerzenia
te wzmocniły polaryzację dobrobytu w UE. Ponadto, skoro celem UE ma
być nadal osiągnięcie UGiW przez wszystkie państwa członkowskie, to
taka polaryzacja (a więc i konieczność prowadzenia różnych policy mix,
czyli różnego sposobu realizowania polityki pieniężnej i fiskalnej) stawia
pod znakiem zapytania zgodność tego ambitnego, najwyższego jak dotąd
poziomu integracji gospodarczej chociażby z teorią optymalnego obszaru
walutowego stworzoną przez noblistę Roberta Mundella. Poszerzenia te,
chociaż, jak wspomniano wcześniej, do UGiW przyjęto państwa członkowskie, które nie spełniały wszystkich kryteriów konwergencji, jeszcze
bardziej utrudniły stworzenie pełnego optymalnego obszaru walutowego.
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Kryzys finansowy i gospodarczy w Europie, który rozpoczął się rok
wcześniej w USA, unaocznił parę kolejnych wad niepełnego procesu integracji gospodarczej. Chodzi mianowicie o wszystkie te luki, które przy
projektowaniu procesu integracji po prostu pominięto, również m.in.
ze względu na brak woli politycznej wszystkich państw członkowskich.
Z całą pewnością, obserwując obecne działania i inicjatywy instytucji
unijnych i poszczególnych państw członkowskich, należy więc stwierdzić,
że największym jak dotąd momentem przełomowym w procesie integracji
europejskiej było wystąpienie kryzysu w 2008 roku i kolejnych jego fal.
Kryzys bowiem, paradoksalnie, przysłużył się temu procesowi poprzez
ujawnienie niedostatków zarówno w procesie doskonalenia osiągnięć jednolitego rynku wewnętrznego jak i koordynacji działań państw członkowskich.
Omawianie tych niedostatków rozpocznijmy od swobody przepływu
szczególnego rodzaju usług, mianowicie usług finansowych. Pod pojęciem
tym kryje się świadczenie usług przez banki (np. przyjmowanie depozytów, udzielanie kredytów), firmy ubezpieczające na życie i majątek, firmy
inwestycyjne (np. domy maklerskie realizujące zlecenia transakcji na rynkach kapitałowych od klientów detalicznych), różnego rodzaju fundusze
inwestycyjne, emerytalne itp. Szczególne problemy w czasie kryzysu ujawniły się w bankach, co pokazało, że rozpoczęty w 1977 roku proces harmonizacji regulacji bankowych nie był kompleksowy i nie obejmował on
wszystkich zagadnień związanych przede wszystkim z bezpieczeństwem
środków powierzanych bankom przez deponentów. Po pierwsze bowiem,
wysokość funduszy własnych, które banki musiały posiadać w charakterze zabezpieczenia przed stratami, okazała się niewystarczająca. Kilka
reform dotyczących tych funduszy, zorientowanych przede wszystkim na
zwiększenie odpowiedzialności akcjonariuszy za prawidłowe zarządzanie bankiem (a więc dotyczących wartości kapitału akcyjnego), z czego
ostatnia reforma weszła w życie zaledwie rok przed wybuchem kryzysu7,
okazały się niewystarczające. W celu ochrony zdeponowanych środków
w bankach z pomocą musiało przyjść wiele państw członkowskich, dostarczając potrzebne środki z pieniędzy publicznych. W kontekście tej pomocy wskażmy więc na wspólne rozstrzygnięcia państw członkowskich, które
doprowadziły do przyjęcia przez Radę decyzji o antykryzysowej pomocy
bankom. Rada podjęła również decyzję o możliwości podwyższania przez
państwa członkowskie gwarantowanej kwoty wypłacanej deponentom
w przypadku upadku banku, między innymi po to, by powstrzymać gwałtowne likwidowanie rachunków przez deponentów i utrzymanie zdepono7. Szerzej: J. Zombirt, Nowa Umowa Kapitałowa. Ewolucja czy rewolucja, CeDeWu, Warszawa 2007.
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wanych środków w bankach (które banki mogłyby przeznaczać na udzielanie kredytów na inwestycje i konsumpcję, kwestie bardzo istotne dla
wspomagania wychodzenia gospodarek z zapaści).
Jak dotąd jednak brakuje woli politycznej do zlikwidowania poważnego
niedociągnięcia regulacyjnego, które kosztowało podatników niektórych
krajów UE miliardy euro i funtów. W tym przypadku chodzi o pozostawienie systemów gwarantowania depozytów bankowych do finansowania
w poszczególnych państwach członkowskich. Jest to oczywista niekonsekwencja europejskiego ustawodawcy, skoro banki mogą świadczyć swe
usługi we wszystkich państwach członkowskich. Upadek banku w kraju
goszczącym będzie się więc wiązał z koniecznością skorzystania z pieniędzy wpłacanych do funduszu gwarantowania depozytów przez wszystkie banki działające w tym kraju i pieniędzy podatników tego kraju. Nie
inaczej stało się w czasie ostatniego kryzysu, kiedy to upadek banku
z Islandii (kraj ten jest związany z UE porozumieniami wynikającymi
z Europejskiego Obszaru Gospodarczego) wymusił ratowanie deponentów oddziałów tego banku w Wielkiej Brytanii i Holandii z pieniędzy
publicznych tych krajów.
Powyższy przypadek jest przykładem na to, że niektóre elementy postępującej integracji nie zostały należycie opracowane i że nie przywiązywano do nich większej wagi. Ze względu na to, że w 27 państwach członkowskich jest obecnie około 40 różnych funduszy gwarantowania depozytów
i na to, że w większości nowych państw członkowskich systemy bankowe
są zdominowane przez afiliacje banków zagranicznych (w tym i w Polsce),
kwestia ujednolicenia zasad działania tych funduszy, a przede wszystkim
przeniesienia zasady „jednolitego paszportu” obowiązującego dla sektora bankowego do funduszy gwarantowania depozytów jest sprawą palącą
i konieczną do zdecydowanego zgłaszania na forum europejskim.
Kryzys ukazał także, a może przede wszystkim, że wiele do życzenia
pozostawiają skoordynowane działania poszczególnych państw członkowskich. Kwestie te w zasadzie normalizuje Traktat o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej, ale bez woli politycznej pozostają one na papierze. Brak
koordynacji oraz dyscyplinowania państw członkowskich do osiągania
zakładanych celów ujawniły się szczególnie jaskrawo w czasie kryzysu,
a zwłaszcza podczas jego drugiej fazy: kryzysu zadłużeniowego. Z brakiem sankcji za niedopełnianie obowiązków państwa członkowskiego UE
spotykaliśmy się już zresztą przed kryzysem. Przypomnijmy bowiem, że
przywoływana wcześniej Strategia Lizbońska zakładała, że każdy kraj będzie przeznaczał co najmniej 3% swojego PKB na badania i rozwój. Jak
jednak wskazują dane, wskaźnik ten osiąga lub nawet przekracza jedynie
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garstka państw członkowskich. Polska znajduje się w tym rankingu prawie
na końcu z zaledwie 0,6% PKB wydatkowanych na ten cel. Nie ma jednak
żadnych sankcji zmuszających państwa do dostosowania się do tego celu,
który – jak wiele innych – pozostaje tylko deklaracją. To problem kluczowy. Po prostu koordynacja polityki gospodarczej opiera się na miękkich
instrumentach, co powoduje, że realizacja reform zależy w zasadzie wyłącznie od dobrej woli państw członkowskich i skuteczności nacisku ze
strony instytucji UE (ang. peer pressure).
Znacznie poważniejszym problemem niż niespełnianie celu 3% PKB na
B&R jest kwestia dyscypliny budżetowej, w tym, a może przede wszystkim, w krajach strefy euro. Jak wspomniano wcześniej, naruszenie kryteriów konwergencji nastąpiło już w maju 1998 roku, kiedy to ogłoszono
listę jedenastu państw kwalifikujących się do UGiW. Kilka lat później,
w listopadzie 2003 roku, Rada, z powodu braku większości kwalifikowanej, nie przyjęła decyzji stwierdzającej , że Francja i Niemcy nie podjęły
skutecznych działań na rzecz zmniejszenia deficytu (jak wielokrotnie powtarzano w niniejszym tekście – górę wzięły względy polityczne). Należy
dodać, że warunki do uruchomienia takiej procedury zostały nawet złagodzone w 2005 roku. Nawet fiasko Strategii Lizbońskiej nie zwróciło uwagi
polityków europejskich na konieczność podjęcia zdecydowanych działań
na rzecz urealnienia zakładanych celów i zwiększenia dyscypliny poprzez
wprowadzenie określonych sankcji. Dlatego też wybuch kryzysu w Europie był wielkim zaskoczeniem dla decydentów politycznych, którzy, mając
świadomość oczekiwań Europejczyków, dopiero wtedy zaczęli podejmować pewne decyzje. Niektóre z tych decyzji miały z pewnością podtekst
polityczny, gdyż łatwo można się w nich doszukać wątków propagandowych, a mniej – konkretnych rozwiązań dotyczących konkretnych problemów. Za taką decyzję można, zdaniem autorki, uznać utworzenie 1 stycznia 2011 roku nowych ram nadzorczo-regulacyjnych dla europejskiego
sektora usług finansowych. Ramy te obejmują dwa filary, z których pierwszym jest Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (ang. European Systemic Risk Board, ESRB). Rada ta ma za zadanie analizować możliwości
wystąpienia ewentualnego ryzyka systemowego w europejskim sektorze
usług finansowych, dysponować zestawem sygnałów wczesnego ostrzegania oraz możliwością sporządzania rekomendacji. Cóż z tego, skoro
Rada nie została wyposażona w możliwość stosowania sankcji? Trudno
zakładać, że utworzenie tej Rady w radykalny sposób zmieni zachowanie
instytucji finansowych i państw członkowskich tylko dlatego, że w Radzie
tej zasiadają osoby o dużym doświadczeniu i wysokiej reputacji (podkreślenie:
autor), skoro na ogół są to te same osoby, które wcześniej piastowały wy-
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sokie stanowiska w określonych instytucjach i były odpowiedzialne m.in.
za analizowanie możliwości wystąpienia ryzyka systemowego.
Drugim filarem jest Europejski System Nadzorców Finansowych (ang.
European System of Financial Supervisors, ESFS). I w tym przypadku trudno doszukać się nowej jakości, gdyż system ten tworzą powołane prawie
dziesięć lat temu tzw. Komitety Poziomu Trzeciego (wg tzw. procedury
Lamfalussy’ego), którym po prostu tylko zmieniono nazwę (oraz nadano
kilka nowych kompetencji). Właściwie, zdaniem autorki, za najbardziej
istotną cechę nowych ram regulacyjno-nadzorczych wypadałoby uznać
przydanie tym instytucjom „europejskości”, czyli wskazanie Europejczykom, nie tylko finansistom, na znaczenie odpowiedniego nadzoru.
Takich decyzji o posmaku populistycznym można by wskazać jeszcze
co najmniej kilka. Również taki charakter miało kilka propozycji, które
zostały na szczęście tylko częściowo zrealizowane lub w ogóle zarzucone.
Za taką propozycję należałoby chociażby uznać wprowadzenie podatku
od transakcji finansowych czy zamiar odgórnego regulowania wynagrodzeń w instytucjach finansowych (regulacje w tym zakresie, jednakże
w rozsądny sposób uzależniające poziom wynagrodzenia od zakresu ryzyka podejmowanego przez danego pracownika, przyjęto w ramach tzw.
dyrektywy CRD3). Wydaje się, że w pierwszej fazie kryzysu europejscy
decydenci nie mieli poważniejszych pomysłów na uporanie się z sytuacją,
idąc za opinią społeczeństwa, które za kryzys obwiniało właśnie banki
i bogatych bankowców. Potwierdzanie przekonania o winie banków wróciło jednak rykoszetem do polityków, kiedy w Europie wybuchł kryzys
zadłużenia finansów publicznych. Okazało się wówczas, że pierwsze
z państw członkowskich, u którego zauważono oznaki nadmiernego zadłużenia, Grecja, może za sobą pociągnąć sektory bankowe w innych
państwach członkowskich. Ratując więc Grecję, inne państwa członkowskie miały na myśli nie tylko pomoc dla strefy euro, ale i dla własnych
banków. W tym momencie okazało się jednak, że propaganda nagonki na
banki uprawiana w pierwszych miesiącach kryzysu musi ustąpić innym
argumentom mającym na celu uzyskanie akceptacji Europejczyków do
wyłożenia miliardów euro na pomoc dla Grecji, a następnie kilku innych
państw UGiW. Okazało się także, że bez wzmocnienia dyscypliny budżetowej, wraz z całym i wiarygodnym pakietem sankcji nie ma gwarancji,
że, po pierwsze, taki kryzys już się nie powtórzy, a po drugie, że strefa
euro przeżyje.
Wszystkie te działania zbiegły się w czasie z projektowaniem następnej po Strategii Lizbońskiej – Strategii Europa 2020. Chociaż początkowe plany reform zarządzania w UE zakrojone były raczej nieśmiało,

112

Lekcja historii UE – od przełomu do przełomu

impetu pracom dodał niewątpliwie kryzys w Grecji. W latach 2010-2011
mamy więc do czynienia z bezprecedensowymi działaniami decydentów politycznych i gospodarczych. Po pierwsze, skoordynowano system
weryfikacji dostosowywania się państw członkowskich do wspólnych
wytycznych gospodarczych. Chociaż pewien system koordynacji w tym
zakresie obowiązywał już od wejścia w życie Traktatu z Maastricht,
a pewnym wsparciem były publikowane przez Komisję Europejską Ogólne
Wytyczne Polityki Gospodarczej (ang. Broad Economic Policy Guidelines,
BEPG)8, które stanowiły podstawę do opracowywania na szczeblu poszczególnych państw członkowskich tzw. Krajowych Programów Reform
(KPR). Po drugie, łącznie z kwestiami dotyczącymi wzrostu konkurencyjności opisanymi w BEPG i KPR, zweryfikowano cały system monitoringu postępów w zakresie konsolidacji finansów publicznych we wszystkich
państwach członkowskich. Za najważniejsze, zdaniem autorki, należy jednak uznać uzgodnienie z Parlamentem Europejskim tzw. „Sześciopaku”,
czyli sześciu aktów prawnych reformujących zarządzanie gospodarcze
w UE:
1. Dyrektywa nt. ram budżetowych – standardy dotyczące księgowości budżetowej, danych statystycznych, metod prognozowania itp.,
„bezpieczniki” wbudowane w krajowe przepisy dotyczące utrzymania
wskaźników referencyjnych dla deficytu i zadłużenia;
2. Nowelizacja Rozporządzenia dot. wzmocnienia nadzoru budżetowego i koordynacji polityk gospodarczych – chodzi tu o lepsze dyscyplinowanie państw członkowskich w zakresie salda strukturalnego (czyli
salda nominalnego instytucji rządowych i samorządowych). Ważne
jest tutaj określenie, że poprawa tego salda musi wynosić co najmniej
0,5% PKB rocznie, a tempo wzrostu wydatków musi odpowiadać tempu wzrostu gospodarczego w danym państwie członkowskim;
3. Nowelizacja Rozporządzenia dot. procedury nadmiernego deficytu –
dodano tutaj, poza kryterium deficytu 3% PKB, również kryterium
długu publicznego. W odniesieniu do tego drugiego, nadwyżka długu
ponad referencyjne 60% PKB, musi być redukowana rocznie w tempie
1/20;
4. Projekt Rozporządzenia w sprawie egzekwowania nadzoru finansów
publicznych w strefie euro – przewidziano tutaj sankcje w postaci
nieoprocentowanego depozytu w wysokości 0,2% PKB wnoszonego
przez państwa, które utrzymują nadmierny deficyt w średnim terminie. Depozyt ten zamieniałby się w karę, gdyby dane państwo nie
dokonało stosownej korekty zgodnie z rekomendacjami Rady;
8. Od 2005 roku BEPG są przyjmowane razem z wytycznymi ds. Zatrudnienia.
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5. Projekt Rozporządzenia dot. monitorowania i zapobiegania nierównowagom makroekonomicznym – przepisy tego Rozporządzenia
stanowią, że Komisja będzie miała uprawnienia do corocznej oceny,
czy w państwach członkowskich nie pojawia się niebezpieczeństwo
narastania nierównowagi. W tym przypadku również przewidziano
możliwość nakładania kar, co opisuje:
6. Projekt Rozporządzenia dot. ustanowienia sankcji za brak działań
ograniczających nadmierne nierównowagi w krajach UGiW – roczna
przewidziana tutaj kara to 0,1% PKB, ale nakładana byłaby dopiero
po dwukrotnym stwierdzeniu przez Radę, że jej rekomendacje nie są
realizowane.
W roku 2011 wraz z intensyfikacją kryzysu zadłużeniowego wspólne
i bezprecedensowe inicjatywy i działania stają się coraz bardziej dynamiczne. Intensyfikuje się też aktywność polityków strefy euro, głównie
z Niemiec i Francji. Na zakończenie opisu momentów przełomowych
w historii UE przywołajmy propozycję z sierpnia 2011 roku, którą niewątpliwie można uznać za zalążek kolejnego przełomu. Po przyjęciu przez
Radę Europejską w marcu 2011 roku Paktu Euro Plus, do którego kraje spoza strefy euro mogą przystępować dobrowolnie, Niemcy i Francja
zaproponowały zwiększenie integracji fiskalnej. W propozycji tej chodzi
o to, by kraje strefy euro przyjęły wspólne reguły w zakresie polityki
budżetowej oraz rozpoczęły tworzenie „wspólnego rządu gospodarczego”. Zdaniem autorki, nawet przedstawienie tylko takiej propozycji jest
ogromnym krokiem naprzód w procesie integracji europejskiej. Na razie „wspólny rząd gospodarczy” to nieco puste hasło. Gdyby zostało to
zrealizowane, osiągnięto by najwyższy poziom integracji gospodarczej
w UE. Do tego potrzebna byłaby znacząca zmiana traktatów, co wiąże się
z uzyskaniem zgody wszystkich państw. Na to nie ma obecnie szans. Na
razie pod tym pojęciem kryje się więc francusko-niemiecka propozycja
organizowania stałych posiedzeń szefów państw i rządów strefy euro, pod
stałym przewodnictwem Hermana Van Rompuya. Takie szczyty odbywają się już do tej pory (było ich łącznie pięć, mają nieregularny charakter),
więc ta propozycja nie wprowadza jakiejś wielkiej zmiany.
Co prawda, rynki na razie niezbyt wierzą takim zapowiedziom, ale
samo wskazanie, na tak wysokim szczeblu, że dostrzeżono nareszcie, iż
jednym z problemów niedoskonałości europejskiego „optymalnego obszaru walutowego” jest fakt, iż prowadzona jest wspólna polityka pieniężna,
ale siedemnaście prawie całkowicie niezależnych polityk budżetowych.
Co tak naprawę oznacza deklaracja, że m.in. Niemcy i Francja mogą być
gotowe na wspólne zarządzanie budżetami krajowymi (o ile tak należy
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to rozumieć)? Za wcześnie jeszcze, przed poznaniem konkretów, na formułowanie ocen. Oczywiste jest natomiast, że może to oznaczać dalszą
marginalizację państw spoza strefy euro w procesie decyzyjnym. Dlatego
więc dobrze się stało, że Polska dała wyraźny sygnał, przystępując, jak
powiedziano – na zasadzie dobrowolności, do Paktu Euro Plus9. Sygnał,
że nasz kraj nie chce stać na peryferiach integracji i o ile nie współdecydować w sprawach strefy wspólnej waluty, to przynajmniej prezentować
nasze opinie i pomysły. A to, zdaniem autorki, jeden z najważniejszych
elementów procesu integracji europejskiej.
Do strefy euro, zwłaszcza w obecnej sytuacji, nie jesteśmy w stanie
szybko przystąpić. Musimy m.in. dokonać szeregu reform strukturalnych
i administracyjnych, których brak po prostu hamuje nasze tempo wzrostu
gospodarczego. Nasz głos musi być jednak słyszalny, nawet jeżeli tracimy
pozycję lidera wzrostu. Musimy też pokazywać reszcie Europy, że stać
nas na pracę organiczną i nowoczesne zarządzanie, zwłaszcza w okresie naszej prezydencji (wypadającej niestety raczej blado w porównaniu
z przewodniczeniem Unii przez inne państwa). Pewien sukces możemy
już sobie przypisać: sprawne prowadzenie prac nad „Sześciopakiem”. Dynamiczne zmiany, które obecnie zachodzą w UE muszą być dokładnie
śledzone i analizowane przez Polaków, a w razie konieczności musimy
wyraźnie artykułować nasze opinie, jak na przykład w odniesieniu do propozycji emitowania euroobligacji przez państwa UGiW.

9. Szerzej: J. Zombirt, Mechanizmy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, wydanie trzecie, DIFIN, Warszawa 2011.

prof. dr hab. Antoni Kukliński
emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Unia Europejska.
Dylematy XXI wieku – tezy dyskusyjne1
Powstanie Unii Europejskiej jest największą innowacją instytucjonalną
XX wieku. Jest to przełom w historii Europy jako kontynentu zwaśnionych narodów, społeczeństw i państw2. Jest to jednocześnie zamknięcie
trzech wieków dominacji porządku westfalskiego3, który przyjmował zasadę suwerenności państwa jako dobro najwyższe. Unia Europejska jest
organizacją międzynarodową nowego typu, o innej tożsamości niż ONZ
lub OECD4. Unia Europejska jest kwalifikowanym związkiem państw,
które wyraziły zgodę, aby obok indywidualnej suwerenności każdego
członka związku pojawiła się domena suwerenności wspólnotowej, reprezentowanej przez instytucje Unii Europejskiej. Unia nie jest jednak
państwem federalnym, które można porównywać z USA. Datę powstania Unii Europejskiej wiążemy najczęściej z datą podpisania Traktatów
Rzymskich w roku 1957. W 50. rocznicę podpisania tych Traktatów pojawiła się koncepcja stulecia5 Unii Europejskiej 1957-2007-2057. Koncepcja,
którą znajdujemy również w tomie Polonia quo vadis?6.
Nowe charyzmatyczne spojrzenie na stulecie Unii Europejskiej zawierają tezy Romana Kuźniara opublikowane w roku 20117. Tezy te zostaną
rozwinięte w referacie Romana Kuźniara, który znajduje się w Programie
IV Konferencji Krakowskiej. W takim kontekście chciałbym naszkicować
1. Tezy te przedstawiam łaskawej uwadze uczestników IV Konferencji Krakowskiej. Proszę o łaskawą
reakcję pozytywną lub negatywną. Mam nadzieję, że tezy te będą instrumentem stymulowania konstruktywnej dyskusji podejmującej kluczowe problemy przeszłości i przyszłości Unii Europejskiej,
problemy siły i słabości Unii, problemy roli Polski w kształtowaniu silnej Unii Europejskiej.
2. J. Łukaszewski, Cel Europa. Dziewięć esejów o budowniczych jedności europejskiej, Noir sur Blanc, Warszawa 2002.
3. S. D. Krasner, Naruszenia porządku westfalskiego. Nowa Europa, „Przegląd Natoliński” nr 2 (10) 2010.
4. J. Woroniecki, Myślenie strategiczne w OECD wobec wyzwań współczesności, w: Polska Myśl Strategiczna
na spotkanie enigmy XXI wieku, PTE, wydanie specjalne, nr 2 (52), kwiecień 2011.
5. A. Kukliński, Eurofuturology 2050 versus 2057, in: A. Kukliński et alia, Towards a new creative and
Innovative Europe, Nowy Sącz 2007; por. również: The Europe of 2057. Surprising expectations, „IHT”
March 23, 2007.
6. A. Kukliński, K. Pawłowski, J. Woźniak (red.), Polonia quo vadis?, Kraków 2010, s. 39.
7. R. Kuźniar, 100-lecie Unii Europejskiej, w: Polska myśl strategiczna, „Biuletyn PTE”, op. cit.
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tezy mego opracowania Unia Europejska. Dylematy XXI wieku. Wydaje
się, że warto mówić o dwóch dylematach:
• dylemacie „być albo nie być” (to be or not to be),
• dylemacie „słaba Unia Europejska versus silna Unia Europejska”.
Pierwszy dylemat brzmi szokująco. Czy można w ogóle myśleć o zagrożeniu zniknięciem Unii jako aktora sceny globalnej? To jest jednak zagrożenie realne w kontekście kryzysu Wspólnoty Atlantyckiej jako Titanica
XXI wieku8.
Można twierdzić, że na naszych oczach dokonują się dwa megahistoryczne samobójstwa. Samobójstwo USA jako dominującego supermocarstwa, które szybko traci swoją moc jako siły gwarantującej funkcjonowanie porządku globalnego. Chiny mogą każdego dnia uruchomić
proces bankructwa USA poprzez rzucenie na globalne rynki finansowe
1000 miliardów dolarów amerykańskich obligacji skarbowych. Oczywiście chińska elita władzy nie podejmuje takiej decyzji w ramach procesów
racjonalnego myślenia. Czy można jednak zupełnie wykluczyć pojawienie
się nowej wersji szaleństwa cezara, które było tragicznym problemem imperium rzymskiego?
Pesymiści powiedzą również, że na naszych oczach dokonuje się samobójstwo Unii Europejskiej niezdolnej do sprostania wyzwaniom kryzysu globalnego i europejskiego. Ginie klimat solidarności krajów Unii
Europejskiej, ginie domena wspólnotowej suwerenności Unii niszczonej
przez nieodpowiedzialny populizm oraz przez nastroje renacjonalizacji
europejskiej sceny politycznej9. Nie będę kontynuował opisu tych kasandrycznych wizji, które nie powinny sparaliżować procesów naszego myślenia o przyszłości Unii Europejskiej. To jest tylko wstęp do właściwej treści
mego opracowania, które zanalizuje główny dylemat Unii Europejskiej
XXI wieku: dylemat „słaba Unia Europejska versus silna Unia Europejska”. Analizę tego dylematu podejmiemy w kontekście:
• primo – diagnozy obecnego stanu słabości Unii Europejskiej,
• secundo – poszukiwania dróg rozwoju silnej Unii Europejskiej.

Diagnoza stanu słabej Unii Europejskiej
Anno Domini 2011 Unia Europejska przeżywa okres głębokiej słabości
wewnętrznej i zewnętrznej, ideologicznej i instytucjonalnej. Załamuje się
8. A. Kukliński, K. Pawłowski (eds), The Atlantic Community. The Titanic of the XXI century?, Nowy
Sącz 2010.
9. Por. S. Castle, EU official sees more unity as a way to keep vital, „IHT” May 10, 2011.
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ideologia integracji europejskiej, załamuje się siła Unii w rozwiązywaniu
problemów wewnętrznych, załamuje się siła Unii jako podmiotu sceny
globalnej zdominowanej przez procesy powstawania nowego porządku
globalnego. Diagnoza stanu słabości Unii Europejskiej jest problemem
złożonym, a jednocześnie kontrowersyjnym w kontekście podstaw empirycznych oraz sądów wartościujących. W tym opracowaniu pójdziemy
drogą analizy sześciu słabości Unii Europejskiej10. Można oczywiście
kwestionować słuszność wyboru tej drogi analizy. Wydaje się jednak,
że droga ta stymuluje procesy krytycznego myślenia o stanie Unii Europejskiej, co w kontekście Czwartej Konferencji Krakowskiej jest sprawą
najważniejszą. Podejmujemy próbę analizy sześciu słabości Unii Europejskiej, operując językiem metaforycznym odwołującym się nie tylko do
naszej wiedzy, lecz także do naszej wyobraźni. W naszym przekonaniu
możemy mówić o sześciu słabościach Unii, którymi są:
• kultura konniwancji,
• societas leonina,
• pułapka perfekcji proceduralnej,
• ślepota strategiczna,
• deficyt rzeczywistej solidarności,
• deficyt rozwiązań federalnych.

Kultura konniwancji
Termin „konniwancja” (connivance) jest nieznany w literaturze polskiej.
Termin ten został przypomniany przez znakomitego felietonistę „International Herald Tribune” – Johna Vinocoura11 w następującym sformułowaniu:
„W każdym razie pytanie per dzień dzisiejszy brzmi: w jaki sposób Europa oddali się od tego, co zostało określone jako kultura konniwancji
i zbliży się do ukształtowania wspólnoty, która z przekonaniem uzna zasadę operowania „bezlitosną prawdą” – (ruthlessness of the truth).
W słowniku Webstera12 konniwancja jest określana jako „intencjonalna
niechęć zauważania lub odkrycia zjawisk złego postępowania” („intentional failure to notice or discover a wrong doing”).
10. W analizie słabości Unii Europejskiej nawiązujemy do anglojęzycznego opracowania A. Kuklińskiego: The megaspaces of the XXI century, przygotowanego w ramach działalności Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego, Warszawa, maj 2011.
11. J. Vinocour, Frankness will serve Europe well, „IHT” May 25, 2010.
12. Connivance – Webster’s Third New International Dictionary, Chicago 1986, vol. 1, p. 481.
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J. Vinocour twierdzi, że Komisja Europejska już w latach 2001-2003
dysponowała wiedzą na temat rzeczywistego stanu greckich finansów
publicznych. Wiedza ta nie została jednak wykorzystana z powodu kultury konniwancji, która w świetle doświadczeń greckich powinna być zastąpiona przez kulturę „bezlitosnej prawdy”.
Dylemat kultura konniwancji versus kultura bezlitosnej prawdy jest dylematem obejmującym nie tylko Unię Europejską. Jest to dylemat każdej osoby i każdej instytucji, która codziennie podejmuje decyzje nieposługiwania się całokształtem posiadanej wiedzy. W realnym spojrzeniu
na świat trzeba powiedzieć, że kultura konniwancji nie zniknie, można
tylko myśleć o ograniczeniu skali i siły oddziaływania tej kultury.

Societas leonina
Societas leonina – lwia spółka była spółką, w której jeden wspólnik uzyskiwał zyski, a drugi wspólnik ponosił straty. Societas leonina była zakazana
przez Kodeks Justyniana. W śmiałej metaforze chciałbym powiedzieć,
że Unia Europejska jest lwią spółką rządów i korporacji. Rządy krajów
członkowskich Unii finansują działalność Unii Europejskiej. Korporacje
natomiast są największymi beneficjentami funkcjonowania megaprzestrzeni europejskich jako przestrzeni wolnego przepływu osób, dóbr, informacji i kapitału13.
To prawda, że Niemcy jako państwo są najważniejszym sponsorem Unii
Europejskiej. Prawdą jest jednak i to, że potężna gospodarka niemiecka
i wielkie niemieckie korporacje uzyskują korzyści skali tworzone przez
Unię, a niemożliwe do uzyskania w kontekście małych rynków krajowych.
Clara pacta faciunt amicos – trzeba porównać skalę niemieckich nakładów
na działalność Unii ze skalą korzyści, które uzyskuje niemiecka gospodarka i niemieckie korporacje w kontekście funkcjonowania Unii Europejskiej. Propozycja tego rodzaju porównania ma wyłącznie poznawczą
motywację. Nie chodzi o jakąkolwiek zmianę sposobu funkcjonowania
Unii. Chodzi tylko o tezę, że Unia Europejska nie jest bezinteresownym
stowarzyszeniem imienia Świętego Franciszka z Asyżu.

13. Por. A. Kukliński, The megaspaces of the XXI century, op. cit.
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Pułapka perfekcji proceduralnej14
Istnieją dwie percepcje Unii Europejskiej: Unia jako świat układów proceduralnych i Unia jako świat układów realnych. Prima facie odpowiedź
jest bardzo prosta – Unia jest zjawiskiem integracji dwóch światów: świata
układów proceduralnych i świata układów realnych, z oczywistą dominacją świata układów realnych. W ostatniej dekadzie obserwujemy jednak
rosnącą lukę oddzielającą świat procedur od roli świata układów realnych.
Główny nurt działalności Komisji Europejskiej jest w coraz to wyższym
stopniu absorbowany przez świat procedur. Można powiedzieć, że dążenie do osiągnięcia perfekcji proceduralnej tworzy pułapkę tej perfekcji.
Warto w tym kontekście zacytować pogląd Romana Kuźniara15: „Moc
UE (jej państw) jest przeznaczana do obsługi procesów i mechanizmów.
Traci na znaczeniu idea integracji i jej metafizyczna strona, która zasilała politykę integracji”.
Może warto spojrzeć na świat perfekcji proceduralnej tworzonej przez
Unię Europejską oczyma Cyryla Northcote’a Parkinsona16. Może warto
opublikować nowe skomentowane wydanie jego dzieł. Może warto zastanowić się nad satyryczną treścią „praw Parkinsona”.

Ślepota strategiczna
Komisja Europejska stworzyła kompetentne i efektywne mechanizmy
i instytucje programowania krótko- i średniookresowego. Ta maszyneria
programowania funkcjonuje bardzo dobrze w skali Komisji Europejskiej,
w skali krajowej, regionalnej i lokalnej. Ta metodologia programowania
jest sprawnym instrumentem bieżącego zarządzania działalnością Unii
w kontekście instytucjonalnych procesów długiego trwania. Cały modus
operandi Unii funkcjonuje w klimacie „businesss as usual”. Ta metodologia sprawnego programowania jest jednocześnie metodologią ślepoty
strategicznej Unii. Zgadzam się z obserwacją Romana Kuźniara17, że
„UE znalazła się w sytuacji względne stałej niezdolności do strategicznego działania. Dodam, że chodzi nie tylko o niezdolność do „strategicznego działania”, lecz także, a może przede wszystkim o niezdolność
14. Por. R. Galar, Adaptive versus managerial Approaches to S&T policy, in: A. Kukliński, K. Pawłowski
(eds), Europe, The strategic choices, Nowy Sącz 2005, p. 43.
15. Roman Kuźniar, op. cit.
16. C. N. Parkinson, The New Encyclopædia Britannica, Chicago 1991, vol. 9, p. 160
17. R. Kuźniar, op. cit.
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do „strategicznego myślenia”. W prawie całej Europie odbywały się wielogodzinne nabożeństwa adorujące dokument Europa 202018. Niestety
w nabożeństwie tym zabrakło głosu naiwnego dziecka mówiącego, że
„król jest nagi”.
Dokument Europa 2020 jest tylko dokumentem programowania średniookresowego. Nie jest ważnym, charyzmatycznym dokumentem strategicznym podejmującym wzywania udzielenia odpowiedzi na pytania,
jak zdefiniować europejski moment prawdy. Nie można mówić o europejskim momencie prawdy bez próby udzielenia odpowiedzi na dwa pytania.
Czy Unia Europejska ma koncepcję zmierzenia się z kryzysem demograficznym Europy? Czy Unia Europejska ma koncepcję zmierzenia się
z dramatyczną rekonfiguracją sceny globalnej?

Deficyt rzeczywistej solidarności
Najbardziej wzniosłą i cenioną ideą Unii Europejskiej jest idea Europejskiej Solidarności – solidarności społeczeństw, narodów, państw, regionów i korporacji, solidarności społeczeństw akademickich, biznesowych
i religijnych. Chodzi o solidarność jako zjawisko długiego trwania, występujące nie tylko w okresach rozwoju i sukcesów, lecz także w okresach
porażki i kryzysu.
Nie ma przyszłości Europy bez rzeczywistej europejskiej solidarności.
Z wyraźnym zatroskaniem, jeśli nie trwogą, patrzymy na sploty antagonizmów i egoizmów wyłaniających się w dyskusji na temat przyszłego budżetu Unii19.
Europejska solidarność obejmuje również procesy formułowania wewnętrznie zintegrowanego stanowiska Unii Europejskiej wobec rekonfiguracji sceny globalnej XXI wieku. Obecnie słaba Unia Europejska nie
może sformułować takiego stanowiska.

Deficyt rozwiązań federalnych
Jest to pole kompletnego impasu. Powszechnie przyjmujemy tezę, że
Unia Europejska powinna być ważnym aktorem sceny globalnej XXI wieku. Wiemy jednak, że takim aktorem może być tylko silna Unia Europejska, której struktury instytucjonalne obejmują minimalny próg rozwią18. Komisja Europejska, Europa 2020, Bruksela 03.03.2010.
19. P. Taylor, A bad time to ask more money, „IHT” May 3, 2011.
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zań federalnych. Jednocześnie bardzo wybitni eksperci20 mówią o tym, że
w obecnym stanie Unii Europejskiej oraz w obecnym stanie opinii publicznej w wielu krajach unijnych nie ma nawet śladów pozytywnego klimatu w sprawie nowego otwarcia dyskusji nad przyszłością Europy federalnej. Czy to jest nieuleczalna słabość Unii Europejskiej?
***
Możemy prowadzić spory na temat różnych objawów słabości Unii Europejskiej. Nie ulega wątpliwości, że słabość Unii jest zjawiskiem rzeczywistym, które powinno stać się przedmiotem dyskusji stymulowanych
przez Czwartą Konferencję Krakowską.
***

Poszukiwania dróg rozwoju silnej
Unii Europejskiej
Europa musi zmierzyć się z dylematem „słaba Unia versus silna Unia
Europejska”. Jest to dylemat polityczny, ekonomiczny, kulturowy i moralny. Jest to dylemat podmiotowości Unii na scenie globalnej. Jest to
wreszcie dylemat mocy Unii jako instytucji, która szybko i sprawnie rozwiązuje wielkie problemy wewnętrzne sceny unijnej. Przykład wolnego
i niezdecydowanego reagowania w sprawie greckiej wskazuje, jak zwłoka
w reagowaniu dramatycznie podnosi koszty przezwyciężenia kryzysu.
Słabość Unii Europejskiej ma również oblicze moralne. Globalna scena
XXI wieku nie ma litości dla słabych. Słaba Unia Europejska będzie symbolem politycznej, ekonomicznej i kulturowej marginalizacji Europy
w układzie geostrategicznym XXI wieku. Słaba Unia będzie przedmiotem ciągłego upokorzenia w tym sensie, że nie wejdzie do grona wielkich
mocarstw, które ukształtują nowy porządek globalny XXI wieku. W tej
dziedzinie kluczowym i może tragicznym problemem jest wzmocnienie
wspólnotowej suwerenności Unii.
Kraje członkowskie Unii, w tym historyczne mocarstwa europejskie
(Francja, Wielka Brytania i Niemcy) muszą zrozumieć, że w skali indywidualnej nie są już wielkimi podmiotami sceny światowej. Tym podmiotem może być tylko silna Unia Europejska, która jest wielkim partnerem
20. J. Lewandowski, R. Kuźniar w ramach konferencji „Czy wspólna Europa przetrwa kryzys”, Warszawa, 13 maja 2011.
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dla USA, Chin i Indii. Niemcy, Francja i Wielka Brytania muszą dokonać wyboru pomiędzy decyzją podtrzymywania iluzji przebrzmiałej
mocarstwowości a decyzją rzeczywistego podporządkowania swoich ambicji wielkiej idei integracji europejskiej. W praktycznych kategoriach
prestiżu osobistego znaczy to, że musi powstać nowa sytuacja, w której
pochodzący z powszechnych wyborów Prezydent Unii Europejskiej jest
osobą ważniejszą aniżeli Prezydent Francji, Kanclerz Niemiec lub Premier Wielkiej Brytanii. To jest dramatyczne, a może tragiczne pytanie.
Iluzja przebrzmiałej mocarstwowości może być tak silna, że Wielka Brytania i Francja chętniej podejmą decyzję poddania się procesom tonącego
europejskiego Titanica21, aniżeli decyzję rezygnacji na rzecz Unii z prawa
weta w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.
Kraje członkowskie Unii w tym Polska muszą w sposób czynny zaangażować się w procesy rozwoju silnej Unii Europejskiej. Chodzi nie tylko
o szeroko pojęte struktury rządowe, lecz także o nowy stosunek elit europejskich do nowego etapu integracji europejskiej. Unia Europejska XX
wieku była dziełem elit. Unia Europejska XXI wieku musi być dziełem
społeczeństwa europejskiego. To jest prawdziwy węzeł gordyjski. Unia
osiągnęła wielkie sukcesy w procesie tworzenia gospodarki europejskiej,
nie osiągnęła jednak wielkich sukcesów w procesach stymulowania rozwoju europejskiego społeczeństwa. Można nawet twierdzić, że obecnie
obserwujemy znamiona regresu w rozwoju europejskiej świadomości
społecznej. Czy można odwrócić procesy tego regresu? Czy możliwe jest
przekonanie opinii publicznej poszczególnych krajów członkowskich,
że silna Unia Europejska jest warunkiem koniecznym sukcesu każdego
z krajów członkowskich Unii? Czy wizja europejskiego Titanica może poruszyć wyobraźnię społeczeństw europejskich?
Można również sformułować pytanie, czy instytucja powszechnego wyboru Prezydenta Unii Europejskiej może być katalizatorem procesów rozwoju europejskiego społeczeństwa?
***
Procesy tworzenia silnej Unii Europejskiej obejmują również rewolucyjną transformację instytucji Unii Europejskiej. Trzeba zbudować nowy
model funkcjonowania Unii Europejskiej jako instytucji promującej
21. Por. A. Kukliński, K. Pawłowski (eds), The Atlantic Community. The Titanic of the XXI century?,
op. cit.
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wielkie procesy rozwoju kreatywnej i innowacyjnej22 Europy, jako instytucji będącej wielkim podmiotem sceny globalnej. Nowa, silna Unia
Europejska powinna podjąć próbę przezwyciężania trzech historycznych
słabości Unii – konniwancji, proceduralizmu i ślepoty strategicznej,
o których mówiliśmy już w tym opracowaniu.
Mam nadzieję, że te szkicowane wizje na temat poszukiwania dróg
rozwoju silnej Unii Europejskiej znajdą otwarty klimat dyskusji Czwartej
Konferencji Krakowskiej.
***
W końcowym fragmencie tego opracowania chciałbym podkreślić, że
w moim przekonaniu Polska powinna stać się rzecznikiem promowania
procesów, które będą tworzyły silną Unię Europejską23. Pójdę tak daleko,
że sformułuję propozycję podjęcia próby zorganizowania w Polsce dyskusji na temat Europy Federalnej jako wielkiej opcji XXI wieku.

22. Por. A. Kukliński et alia, Towards a New Creative and Innovative Europe, Nowy Sącz 2007.
23. Por. trzy tomy krakowskie.
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Ile Europejczyka w Polaku? Przemiany
samooceny Polaków po wstąpieniu
Polski do Unii Europejskiej
W moim wystąpieniu nie będę analizować twardych danych obiektywnych, natomiast chciałbym przyjąć perspektywę bardziej kulturowo-socjologiczną. Temat mojego wystąpienia jest przy tym o tyle ryzykowny,
że właściwie każdy spośród słuchaczy może czuć się w nim ekspertem,
żywiąc z jednej strony ugruntowaną samoocenę własną, a z drugiej strony
przekonania co do samooceny innych osób.
Postrzeganie grupy własnej oraz grup obcych jest jednym z ważnych
elementów tożsamości społecznej. Tożsamość społeczna jest w przeważającej części kwestią losu, a nie wyboru, jest w większości nadana jednostce przez innych ludzi, przez jej grupę pochodzenia, a w pewnym tylko
niewielkim stopniu jest swobodnie wybierana i kształtowana przez tę jednostkę (czyli jest bardziej „przypisana” niż „osiągana”).
Jednostka należy do pewnej grupy, ma cechy i sposoby zachowania jej
członków, jest zatem do nich podobna, a jednocześnie w wielu aspektach
odróżnia się od członków innych grup. Wspólnotę cech grupowych i odrębności w stosunku do innych grup określa się i odczuwa zawsze porównawczo, właśnie w relacji pomiędzy grupą własną i innymi grupami.
W skład tożsamości społecznej wchodzą z jednej strony cechy obiektywne i subiektywne jednostek, takie jak sposoby zachowania oraz poglądy
i postawy w stosunku do państwa, religii, pracy czy rodziny. Z drugiej
wchodzą także autostereotypy i heterostereotypy, a więc to, co te jednostki sądzą na temat swojej grupy i innych grup.
Treść tych stereotypów formowana jest na dwa sposoby. Po pierwsze,
wyznacza je oddolna świadomość społeczna, kształtująca się w codziennych prywatnych zachowaniach i rozmowach. Po drugie, wpływa na nie
odgórny dyskurs publiczny prowadzony przez polityków, autorytety, stowarzyszenia obywatelskie i przedstawicieli mediów. W jednym i drugim
przypadku coraz większą rolę odgrywa obecnie Internet. Dyskurs odgór-
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ny może być albo jedynie „lustrem” (które tylko odbija poglądy potoczne),
albo też „placem budowy” (kiedy podejmuje próby konstruowania nowej
wizji i oceny rzeczywistości oraz wpłynięcia na poglądy masowe) (Potter, 1996). Ostatecznie to, co sądzimy o sobie i o innych jest wypadkową
obiektywnych zmian, oddolnych obserwacji i rozmów oraz wpływu odgórnego dyskursu.
Dodać należy, że ostatnio nasiliła się debata, a nawet walka o to, jakie są
czy jakie powinny być cechy Polaków, walka o kształt przekonań i odczuć
narodowych i religijnych, o kształt polskiego patriotyzmu i polskiej religijności, a nawet dzielenie Polaków – na tych bardziej i mniej prawdziwych.

Postrzeganie relacji Polak – Europejczyk
Szukając odpowiedzi na pytanie ile jest Europejczyka w Polaku, odróżnić trzeba dwie warstwy polskiej tożsamości. Jedna obejmowałaby cechy
wspólne Polakom i Europejczykom, a druga specyficzne, odrębne cechy
Polaków. Pojawia się jednak problem: kto to jest Europejczyk i jakie są
jego cechy? Przyjmuje się zwykle, że Europa to Francuzi, Niemcy, Beneluks, może Skandynawia, może Anglia, może północne Włochy, ale już
nie Półwysep Iberyjski czy – nie daj Boże – Bałkany. Pamiętamy chyba
żartobliwe pocztówki o cechach narodowych obywateli państw europejskich: pracowici jak Grecy, dowcipni jak Austriacy, umiejący gotować jak
Anglicy, rozrzutni jak Holendrzy, rozmowni jak Finowie… Europa jest
niezmiernie zróżnicowana, zgodnie z maksymą e pluribus unum (z wielości
jedność). Stąd też kwestię, co to jest tożsamość europejska da się określić
tylko przez przeciwstawienie jej zewnętrznemu punktowi odniesienia –
USA, Azji, Północnej Afryki itp.
W Polsce występuje dwojaki stosunek do Europy. Traktuje się ją bądź
(1) jako przestrzeń demokratycznych społeczeństw obywatelskich o wysokim potencjale kooperacji, bądź też (2) jako przestrzeń walczących
o swoje interesy państw narodowych o wysokim potencjale konfliktów
i walki o dominację. Zwolennicy (1) postrzegają proces integracji europejskiej jako grę o sumie dodatniej, jako proces modernizacyjny przynoszący
korzyści obu stronom; proces skomplikowany i narażony na trudności, ale
niezbędny i wręcz oczywisty. Zwolennicy (2) natomiast – jako grę o sumie
zerowej, gdzie wygrać może silniejszy (a Polska jest wszak wobec starych
członków Unii Europejskiej partnerem słabszym).
Te dwa stanowiska w praktyce nie są sobie całkowicie przeciwstawne.
Zwłaszcza koncepcja „Europy Ojczyzn” stanowić może ich swoisty pozy-
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tywny kompromis. Nawet jednak przyjmując tę koncepcję można różnie
patrzeć na politykę europejską, jako głównie na walkę o partykularne, często ze sobą sprzeczne interesy narodowe, albo też głównie jako na sztukę
budowania korzystnego dla wszystkich partnerów kompromisu.
W polskich debatach przywołuje się bardzo różne obrazy Europy, traktując je albo (1) jako nadzieję i pozytywną zachętę do ulegania europejskim wpływom, albo przeciwnie, (2) jako groźbę i ostrzeżenie, do czego
uczestnictwo w Unii może doprowadzić. Anna Horolets (2006) przedstawia obecne w polskim dyskursie dwie „twarze Europy”, zawierające swoisty katalog przypisywanych Europie przeciwstawnych cech. „Zła Europa”
to Europa dominująca, wykluczenia, rywalizacji, wroga, kolonialna, liberalna, twierdza, dłużnik, biurokracja brukselska. „Dobra Europa” to Europa chrześcijańska, humanistyczna, solidarna, demokratyczna, swojska,
stabilna, normalność, europejski dom.
Dodajmy przy tym, że o ile pewne obrazy są jednoznacznie nacechowane, o tyle określenie – w zależności od własnego stanowiska ideologicznego – Europy jako „kapitalistycznej” czy „liberalnej” albo też przeciwstawnie jako „socjalistycznej” czy „czerwonej”, a w wymiarze kulturowym
„chrześcijańskiej” bądź przeciwstawnie „laickiej”, może być wyrazem
bądź nadziei, bądź obawy.
Dodatkowy aspekt stosunku Polaków do Europy to przeciwstawienie
„wstydu” i „strachu” (Łotman, 1977). Jest to także element polskiej wewnętrznej debaty politycznej. Wstyd odczuwamy za nas samych wobec
kogoś, na kim nam zależy. Środowiska uznające Europę za punkt odniesienia wyrażały często wstyd za polskie zacofanie i deklarowały wolę jego
nadrobienia (Polska to nietolerancja, „zaścianek” „Ciemnogród”). Przy
uczuciu strachu Europa traktowana jest jako obca, jako rywal, a nawet
przeciwnik, co wiąże się często z lękiem o zachowanie suwerenności oraz
o tożsamość narodową i katolicką Polaków.

Garść danych empirycznych
Dobrej ilustracji przemian opinii o typowym Polaku i Europejczyku dostarczają wyniki badań CBOS-u, badań przeprowadzanych systematycznie co kilka lat od roku 1992, a realizowanych także w m.in. w latach 2004,
2007 i 2011 (Komunikat CBOS BS/33/2011).
Największe zmiany dotyczą sfery gospodarki, pracy i materialnego poziomu życia. W opinii badanych „żyło w dobrych warunkach”: w 2004
roku – 15%, w 2007 roku – 26%, a w 2011 roku – 40% Polaków. Po raz
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pierwszy od początku badań w 1992 roku badani uznają, że więcej Polaków żyje w dobrych warunkach (40%) niż w złych (36%). W latach 20042011 zwiększyła się nawet w opinii respondentów grupa osób żyjących wystawnie (od 16% do 21%), a zmniejszyła się grupa osób żyjących skromnie
(od 77% do 67%).
Oczywiście Europejczyków w dobrych warunkach żyje więcej (ponad
80%), ale Polacy ich gonią, a Europejczycy – także w konsekwencji ostatniego kryzysu – nawet nieco się cofają. W 2011 roku mniej Europejczyków
w opinii respondentów żyje wystawnie niż jeszcze kilka lat temu, a nawet
więcej jest osób żyjących dziś w Europie skromnie (39%) niż wystawnie
(38%). Polacy mają zatem przekonanie, że materialny poziom życia z wolna się wyrównuje.
Polakom po wejściu do Unii Europejskiej przybyło pewności siebie
(w 2004 roku – 32%, a w latach 2007 i 2011 – po 54% respondentów uznaje, że „Polacy są pewni siebie”). Jest to, w opinii autorów badań, „najbardziej spektakularna zmiana w autowizerunku” naszych rodaków. Oczywiście Europejczycy są ciągle postrzegani za bardziej pewnych siebie (ponad 80% odpowiedzi). I jedni, i drudzy postrzegani są w większości jako
ambitni i dążący do sukcesu, nieco częściej przypisuje się tę cechę Europejczykom, ale i oni w opinii respondentów coraz częściej „chcą przede
wszystkim mieć w życiu spokój”.
W każdym kolejnym badaniu przybywało osób opisujących typowego
Polaka jako osobę, która dobrze pracuje i ceni pracę, a jednocześnie ubywało respondentów przypisujących te cechy mieszkańcom Unii Europejskiej. Nie ma dzisiaj większych różnic w stereotypowym wyobrażeniu typowego Polaka i Europejczyka jako pracownika, a nawet Polacy postrzegani są ostatnio za lepiej pracujących niż Europejczycy. O ile w 1992 roku za
tych, co „dobrze pracują” uznawano 47% Polaków i 88% Europejczyków,
to w 2011 roku proporcje się wyrównały, a nawet nieco odwróciły – dobrze pracuje 81% Polaków i 75% Europejczyków. Podobne wyrównanie nastąpiło w postrzeganiu oszczędności i rozrzutności – Polacy są widziani
jako coraz mniej rozrzutni, a Europejczycy jako nieco mniej oszczędni (za
oszczędnych w 1992 roku uznawano 41% Polaków i 75% Europejczyków,
a w 2011 roku odpowiednio 56% i 58%).
Można więc powiedzieć, że w sferze sytuacji materialnej, stosunku do
pieniędzy oraz dowartościowania pracy i kariery zawodowej jest coraz
więcej Europejczyka w Polaku.
Utrzymują się natomiast w opinii respondentów różnice w sferze kulturowej. Polacy zachowali swoje podstawowe cechy tożsamości narodowej,
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wyróżniające ich spośród Europejczyków – religijność, patriotyzm, przywiązanie do rodziny. Jako religijnych postrzegało Polaków w 2004 roku
90%, a w 2011 roku tylko nieco mniej, bo 83% respondentów, podczas gdy
cechę tę przypisywało Europejczykom odpowiednio 34% i 23% odpowiadających. Za patriotów respondenci uznali w obu badaniach ponad 70%
Polaków i tylko ponad 50% Europejczyków. Dla Polaków ciągle ważniejsza jest rodzina (2004 – 61%, 2011 – 63%) niż praca (odpowiednio 25%
i 21%), odwrotnie niż dla Europejczyków (rodzina w 2004 roku – 25%,
w 2011 roku – 33%, praca w 2004 roku – 52%, w 2011 roku – 41%). Warto
jednak zauważyć, że obraz Europejczyka jako nieco bardziej rodzinnego
niż nastawionego tylko na pracę zbliża się w tym przypadku do obrazu
Polaka.
Polacy przypisują sobie silniej orientację wspólnotową. Typowy Polak
raczej pomaga innym (2004 – 51%, 2011 – 57%), niż dba o swoje interesy
(odpowiednio 39% i 33%), częściej współdziała z innymi (2004 – 64%,
2011 – 83%), niż działa sam (26% i 11%). Na postrzegany w 2011 roku
wzrost chęci współpracy Polaków być może wpłynęły katastrofy smoleńska i powodzie. Ale i Europejczycy postrzegani są inaczej: częściej pomagają innym (2004 – 35%, 2011 – 40%), a rzadziej dbają tylko o swoje
interesy (48% spada do 43%). Częściej współdziałają z innymi (55% rośnie
do 62%), a nieco rzadziej działają sami (21% i 19%). Widać zatem, że
częstsze kontakty zmieniają stereotypy – i tu Polacy postrzegają Europejczyków jako bardziej podobnych do siebie.
Polacy postrzegają siebie jako ludzi wykształconych i kulturalnych.
W kolejnych latach – 2004, 2007 i 2011 Polaka jako człowieka wykształconego określało odpowiednio 63%, 76% i 72%, a jako człowieka kulturalnego 57%, 65% i 59% respondentów. Warto jednak zwrócić uwagę,
że w tym względzie samoocena po 2004 roku nieco się obniżyła. Obraz
Europejczyków jest tu ciągle bardziej pozytywny, każdorazowo za ludzi
wykształconych uznaje ich ponad 80%, a za ludzi kulturalnych ponad 70%
respondentów.
Wizerunek Europejczyka ocieplił się też pod innymi względami. Za
ludzi życzliwych uznawało ich w 1992 roku 61%, a w 2011 roku 74%, a za
otwartych na innych w 1992 roku 48%, a w 2011 roku już 66% respondentów. Warto podkreślić, że powyższa ocena Europejczyków przewyższyła
obecnie autowizerunek Polaków, który pozostał w zasadzie bez zmian.
Jako życzliwych postrzegało się odpowiednio 61% i 59%, a jako otwartych
w obu latach po 55% respondentów. Obraz Europejczyków jest lepszy pod
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jednym jeszcze istotnym względem. Choć większość i Polaków i Europejczyków uznawana jest za ludzi uczciwych, to ciągle nieuczciwość częściej przypisywana jest Polakom. Jako nieuczciwych postrzegało Polaków
w 2004 roku 34%, a w 2011 roku 26% respondentów, a Europejczyków
odpowiednio 18% i 16%.
W autowizerunku Polaka widoczne są zresztą pewne sprzeczności. Polacy oceniają siebie jako pomagających innym i umiejących działać razem
w trudnych sytuacjach, ale jednocześnie jako mniej życzliwych i otwartych na ludzi. Jest to jak się wydaje odbicie natury polskiej wspólnotowości. Umiemy łączyć się w sytuacjach nadzwyczajnych, trudnych, nasyconych emocjonalnie, a często owo współdziałanie jest jedynie „słomianym
ogniem”. W życiu codziennym natomiast mniej ufamy innym ludziom
i nie umiemy organizować konstruktywnej, codziennej oddolnej współpracy. Przejawia się to m.in. w słabości naszego społeczeństwa obywatelskiego.
Podsumujmy. Polacy generalnie mają coraz lepszą samoocenę. Niektóre
nasze cechy narodowe traktują jako naszą przewagę, w innych są bardziej
samokrytyczni, przypisując sobie mniejszą otwartość, życzliwość i kulturę. Być może jest to lepsza świadomość własnych niedoskonałości i tego,
czego nam brakuje poprzez możliwość lepszego porównania z innymi.
Wizerunek Europejczyka natomiast wyraźnie się ocieplił. W konsekwencji pod wieloma względami stereotypowe wyobrażenia o Polaku i Europejczyku zbliżyły się do siebie.

Coraz więcej Europejczyka w Polaku
Na podstawie tych i wielu innych badań widać wyraźnie, że powoli umacnia się przekonanie o naturalności polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Polska czuje się coraz wyraźniej pełnoprawnym członkiem Wspólnoty, który nie musi tego ani sobie, ani europejskim partnerom udowadniać. Polska przestaje być i w swoim, i w cudzym odczuciu „unijnym
żółtodziobem” czy „europejskim nuworyszem”, tak jak każdy inny kraj
członkowski szuka złotego środka pomiędzy realizacją interesów narodowych i korzyściami wynikającymi ze współpracy europejskiej.
Stosunek Polaków do Unii Europejskiej staje się bardziej konkretny.
Wobec Europy coraz mniej odczuwa się już i strachu, i wstydu, coraz
ważniejsze staje się natomiast racjonalne i pragmatyczne załatwianie konkretnych spraw i rozwiązywanie konkretnych realistycznych konfliktów.
Następuje konkretyzacja i „pragmatyzacja” naszego stosunku do Europy
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i Europejczyków. Istotne stają się konkretne i skuteczne metody realizacji
narodowych interesów, a w tym na przykład strategie negocjacyjne umiejętnie wykorzystujące dostępne mechanizmy instytucjonalne.
W naszym postrzeganiu Europy pojawiają się też – świadczące o coraz
większym poczuciu pewności siebie – elementy ironii, autoironii i humoru. Rycerze krzyżaccy – uosobienie tradycyjnego wroga – wykorzystani są
w reklamie kleju, a przedstawiany jako zagrożenie polski hydraulik użyty
zostaje w turystycznej kampanii promocyjnej.
Dzięki doświadczeniom z pobytu w innych krajach europejskich
i z kontaktów z ich mieszkańcami szybko rośnie też wiedza o kontynencie; uświadamiamy sobie coraz wyraźniej, że w Europie są rzeczy i lepsze,
i gorsze, dostrzegamy i podobieństwa, i różnice między Polską a innymi
europejskimi krajami, a także pomiędzy poszczególnymi krajami kontynentu. Różnice nie są już traktowane jako zagrożenie, stają się raczej interesującą i przyciągającą różnorodnością. Coraz popularniejsze stają się
rozmaite audycje radiowe i telewizyjne oraz artykuły prasowe poświęcone
„narodowej specyfice” – kuchni narodowej, strojom narodowym czy sportom narodowym (np. Europa da się lubić czy Po prostu gotuj). Europa staje
się więc bliższa, bardziej „codzienna”.
Wielu Polaków ma poczucie, że podstawowe, historyczne wydarzenia już się dokonały – Polska jest nie tylko demokratyczna, niepodległa
i suwerenna, ale stała się członkiem NATO i Unii Europejskiej, o czym
jeszcze niedawno trudno było nawet marzyć. Osiągnęliśmy zatem wielkie
narodowe cele, akceptowane przez znakomitą większość społeczeństwa.
Obecnie debatuje się częściej o celach bardziej szczegółowych, pragmatycznych, codziennych i „przyziemnych”, w tym także o wychodzeniu
z obecnego kryzysu UE. Sukcesywne realizowanie tych cząstkowych celów oraz towarzyszące im zmiany w społecznej świadomości, możliwe
w znacznej części dzięki członkostwu Polski w Unii Europejskiej, składają
się na kolejny etap wielkiej cywilizacyjnej i mentalnej przemiany kraju;
etap, który jest równie fascynujący i równie historycznie doniosły jak poprzedni etap polskiej transformacji.
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Cywilizacyjne korzyści członkostwa
w Unii Europejskiej
Nasze członkostwo w UE w perspektywie tych siedmiu lat jest doświadczeniem zarówno na płaszczyźnie osobistej, poczucia bezpieczeństwa,
wolności podróżowania, swobody działania w przestrzeni gospodarczej,
a czasem pewnego lęku związanego z przyszłością wspólnej waluty będącej
przedmiotem nowych zagrożeń, jak również na płaszczyźnie zbiorowości
odczuwania dumy narodowej i wzmacniania poczucia wspólnoty z tradycją Europy. Obawy dotyczące euro, choć formalnie nas nie dotyczą, oparte na świadomości przyszłych polskich zobowiązań – pokazują poczucie
europejskiej wspólnoty cywilizacyjnej, wspólnego europejskiego marzenia.
Gdy rozpatrujemy korzyści cywilizacyjne, myślimy o prawie, stabilności ustroju państwa, możliwości osobistego działania, ale też sprawnym
funkcjonowaniu instytucji publicznych oraz skomplikowanym splocie
relacji pomiędzy kulturą, jednostką a wspólnotą państwa. Szczególnym
obszarem odczuwania wartości cywilizacyjnych jest możliwość realizacji własnego rozwoju, mierzona skalą obecnego doświadczania wolności
działania. Takie poczucie w szczególny sposób dostrzegane jest zarówno przez pryzmat rozwoju wspólnot lokalnych oraz sprawności państwa,
ale przede wszystkim poprzez możliwości funkcjonowania gospodarki
i uczestnictwa w jej działaniu.
Gospodarka to nie tylko wskaźniki PKB czy poziomu zatrudnienia,
ale także możliwość realizowania indywidualnych marzeń, wykazywania
zdolności i umiejętności działania w konkurencyjnej rzeczywistości – osobiście lub poprzez kierowane firmy, w wymiarze globalnego działania,
w wymiarze Europy. Zdolność uczestnictwa w rozwoju gospodarki europejskiej jest więc miernikiem zdolności do współpracy i konkurowania,
staje się źródłem dumy i satysfakcji. Wielkość eksportu oraz bilans handlu
zagranicznego są zatem miarą naszych korzyści z uczestnictwa we Wspólnocie.
Jeżeli spojrzymy na polski eksport do Unii Europejskiej, do Europy, zauważymy, że w 2004 roku nastąpił silny, skokowy wzrost całości
polskiego eksportu wynoszący ok. 30% – z 208 mld zł w 2003 roku do
273 mld w 2004 roku. Wartość polskiego eksportu do Unii Europejskiej,
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który w 2003 roku wynosił 144 mld zł, w 2004 roku wzrósł do 215 mld zł.
Wzrost o ponad 50% jest więc miarą korzyści uczestnictwa w integracji
europejskiej, wspólnym rynku oraz umiejętności działania zgodnie z obowiązującymi nań regułami.
Patrząc na rok 2004, który był rokiem naszego wejścia do Unii Europejskiej, widzimy, że miał on niesłychany wpływ na gospodarkę. Przy czym
członkostwo w UE ma trwały wpływ na polską gospodarkę – przed 2004
rokiem udział polskiego eksportu do państw członkowskich wynosił ok.
70% całego polskiego eksportu, natomiast po 2004 roku zwiększył się do
80%, tj. o dziesięć punktów procentowych. Wielkość ta zmienia się rokrocznie, fluktuuje w zależności od lat punkt procentowy więcej lub mniej,
ale jednak ten dziesięcioprocentowy wzrost oznacza trwały udział w zwiększeniu naszego PKB przez fakt członkostwa.
Co więcej, warto zwrócić uwagę na fakt, że eksport nadal wykazuje silną
tendencję wzrostową – jeżeli popatrzymy na rok 2004, czyli 215 mld zł,
w 2010 roku jest to 370 mld zł. Widzimy więc niesłychany przyrost eksportu w ciągu tych siedmiu lat, niesłychaną jego dynamikę. Dodatkowo,
chciałbym zwrócić szczególną uwagę, że od 2005 roku notowany jest stały
dodatni bilans handlu z krajami Unii Europejskiej – w 2010 roku przyrost
wyniósł 61 mld zł. Obecnie eksport odpowiada za 41% naszego PKB –
więcej niż średni udział eksportu w generowaniu PKB w całej UE, gdzie
szacujemy tę wartość na poziomie 30-35%.
Z gospodarczego punktu widzenia, nasze uczestnictwo w Unii Europejskiej jest bardzo korzystne. Dodatni bilans handlowy oraz znaczący
wzrost eksportu przekłada się na zasadniczy wzrost całości polskiej gospodarki pracującej w ramach wspólnego rynku europejskiego.
Teraz popatrzmy na przyszłość Unii Europejskiej przez pryzmat fenomenu wspólnego rynku europejskiego, tj. zjawiska jednolitego rynku. Jeżeli z tego punktu widzenia zadają Państwo w IBM-ie pytanie: „jaki jest
największy jednolity rynek dla firmy IBM na świecie?”, w odpowiedzi
usłyszymy: „Unia Europejska”. Dla IBM rynek europejski jest większy niż
rynek amerykański – nie ma większego jednolitego rynku na świecie. Na
ten fakt należy zwrócić uwagę, dlatego że być może sami nie zdajemy sobie sprawy z tego, w jak silnej strukturze ekonomicznej jednolitego rynku
funkcjonujemy. Powstaje pytanie, czy ta jednolita struktura gospodarcza
jest dostatecznie jednolita i czy nie ma w niej jeszcze jakichś kwestii, które powinny być usprawniane, ulepszane. Nawiasem mówiąc, pogłębienie
wspólnego rynku europejskiego jest jednym z priorytetów w trakcie polskiej prezydencji w Radzie UE.
Można również spojrzeć na ten problem z innej, zewnętrznej perspek-
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tywy. Przy okazji spotkania, które odbyło się w ramach przygotowywania
wizyty Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego w Stanach Zjednoczonych, miała miejsce krótka rozmowa z panem Patem Quinnem, nowo
wybranym gubernatorem stanu Illinois. W rozmowie okazało się, że
pozycja gospodarcza stanu Illinois w relacjach z Polską nie odzwierciedla pozycji stanu Illinois w Warszawie (2,5 mln obywateli, którzy przyznają się do polskiego rodowodu itd.). Gubernator w konkluzji rozmowy
stwierdził, że nie można więc lekceważyć polskiego rynku, który obejmuje
38 mln konsumentów. Ale w odpowiedzi zarysowano inną perspektywę –
w rzeczywistości Polska to nie jest tylko 38-milionowy rynek, lecz rynek
europejski, tj. 500 mln konsumentów, do którego dostęp następuje, lub
może następować, poprzez Polskę. Z tej perspektywy powinniśmy inaczej
postrzegać nasze potencjalne przewagi konkurencyjne i inne usytuowania
Polski w Europie i Europy w świecie w obliczu tych wielkich potęg, o których wcześniej Państwo rozmawiali, tj. w obliczu Indii czy Chin. Okazuje
się bowiem, że ta Europa – może stara, może zmęczona – nieustannie jest
bardzo intensywnym i bardzo oczekiwanym obszarem dla działalności gospodarczej. W końcu to jest jeden rynek, 500 mln uczestników o wartości
mierzonej skalą PKB na jego uczestnika czyli ok. 25 tys. euro.
A teraz trochę inny punkt widzenia korzyści, czyli rozwój osobisty. Kiedy zwrócimy uwagę na funkcjonowanie edukacji europejskiej i studiów europejskich, w których uczestniczą Polacy, nie tylko w ramach Erasmusa,
warto zadać sobie pytanie: ile dzieci spośród znajomych studiuje za granicą? Jak często to się zdarza? Zobaczymy wówczas, jakim jest to normalnym procesem, normalną sytuacją.
Jednocześnie cały czas istnieje dylemat polskich pracowników, którzy
wyjechali w 2004 roku w celach zarobkowych i zostali za granicą, a teraz
zaczną wyjeżdżać może do Niemiec, a może do Austrii po zniesieniu kolejnych ograniczeń. Należy jednak zwrócić uwagę na następującą kwestię
– kiedy tacy pracownicy wracają, ale też i kiedy pozostają za granicą, nabywają dodatkowe kwalifikacje zawodowe, których nie uzyskali w Polsce,
a które człowiek nabywa w praktyce działania, w praktyce nauki zawodu.
Kiedy patrzy się na bardzo mi bliski rynek usług budowlanych w Polsce,
kiedy rozmawia się z przedstawicielami małych firm, które stanowią –
o czym mówił Pan Minister Michał Boni – jądro małego polskiego biznesu, wówczas bardzo często hasłem reklamowym jest doświadczenie pracy
za granicą, we Francji czy w Niemczech. Stwierdzenie to oznacza, że ludzie
ci wiedzą, jak wygląda standard wysokiej jakości pracy i organizacji tejże
pracy w procesie budowlanym. Mówiąc półżartem, kiedy osoba pracująca
wcześniej w Niemczech stwierdziła: „Wie Pan co? Ja po pracy zawsze myję
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wszystkie swoje narzędzia i układam je w porządku”, to była to duma, ale
i reklama swoich umiejętności. Może to brzmi śmiesznie, może to jest trochę naiwne, ale właśnie kwestia edukacji na poziomie stanowiska pracy –
edukacji na poziomie „cywilizacyjnym”, jeżeli tak to można określić – jest
drugą istotną wartością, którą uzyskaliśmy i w dalszym ciągu uzyskujemy
w uczestniczeniu funkcjonowania wspólnoty europejskiej.
Następna, trzecia kwestia to ustawodawstwo. Jak Państwo wszyscy
doskonale wiedzą, mówią zresztą o tym wszyscy eksperci i posłowie do
Parlamentu Europejskiego, obecnie na pewno więcej niż 50% prawa krajowego stanowione jest w strukturach Unii Europejskiej (mówi się też
o 60-70% prawa). W konsekwencji prawo krajowe staje się pewnego rodzaju
funkcją prawa europejskiego, co w praktyce oznacza postępującą kontrolę
prawa krajowego przez struktury europejskie, w których aktywnie zresztą
uczestniczymy. W gruncie rzeczy Europejski Trybunał Sprawiedliwości
moderuje system stanowienia prawa krajowego i jego jakość, kreując pośrednio pewien mechanizm, pewien „benchmark” dla systemu stanowienia prawa wewnętrznego. Pojawia się też coś, co można by nazwać swojego
rodzaju instytucjonalną kontrolą konkurencji – np. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w jakimś sensie wyjęty spod jurysdykcji krajowej,
natomiast bardzo silnie związany z odpowiednimi Dyrekcjami w Brukseli,
które w rzeczywistości decydują o prawach i wolnościach dla nas, funkcjonujących na rynku gospodarczym. To właśnie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Dyrekcja do spraw Konkurencyjności stwierdzają,
że dana fuzja przedsiębiorców może spowodować zaburzenie na lokalnym
rynku usług lub na lokalnym rynku dostawców. Na pytanie rodzimych
konsumentów, gdzie i jak mają działać, jeśli nie mogą łączyć się na rynku
wewnętrznym, udzielają odpowiedzi: „Idźcie do Europy. Budujcie sojusze
europejskie”, twórzcie firmy w wymiarze Europy.
Inaczej mówiąc, nacisk funkcjonowania prawnego na bardziej powszechną obecność w Europie wydaje się również zmuszać, skłaniać i zachęcać
instytucje życia gospodarczego do działania w szerszej konkurencji. Pytanie, czy to dobrze czy źle. Wydaje się, że oczywiście jest to korzystne,
gdyż umożliwia funkcjonowanie w ramach konkurencji globalnej – w konsekwencji zaczynamy tracić perspektywę polskiej odosobnionej struktury
gospodarczej na rzecz perspektywy gracza globalnego, będąc ciągle osadzonymi tu w Polsce firmami. Jak mówił Marek Ziółkowski, stajemy się
globalistami, będąc „lokalnym”, średniej wielkości państwem.
Więcej silnej Europy, więcej Polski w silnej Europie – wydaje się, że jest
to konkluzja minionego siedmiolecia, jak również hasło dotyczące wyzwań
przyszłości.

Janusz Sepioł
Senator RP

Polska – Europa Środkowa –
Rosja – 2030
Polskim politykom słowo „geopolityka” właściwie nie przechodzi przez
gardło. Zapewne niesie zbyt wiele złych konotacji. Ale gdzie indziej –
np. w Rosji – wręcz przeciwnie, jest stale w publicznym dyskursie odmieniane przez wszystkie przypadki. To zrozumiałe, tym bardziej że termin
ten używany jest jako określenie rywalizacji pomiędzy superpaństwami
o dominację nad strefami peryferyjnymi. Ale można go definiować inaczej
– jako refleksję polityczną ze szczególnym uwzględnieniem czynników
geograficznych: przestrzeni i demografii. A ponieważ od czasów twórcy
pojęcia geopolityki Rudolfa Kjellena upłynął już wiek, należałoby dodać
czynnik trzeci – potencjał technologiczny. W doktrynie geopolityki kluczowym pojęciem jest Raum-motiv, czyli wątek przestrzennej ekspansji,
poszerzania pola geopolitycznego. Wśród siedmiu praw ekspansjonizmu
sformułowanych jeszcze przez Friedricha Ratzela warto przypomnieć
tezy, że przestrzeń państwa poszerza się wraz z rozwojem jego kultury
i że wzrost państwa powoduje rozwój idei, produkcji, handlu oraz działalności misyjnej, a także, że wzrost państwa odbywa się poprzez pochłanianie innych, mniejszych jednostek.
Chciałbym podzielić się kilkoma „geopolitycznymi” właśnie hipotezami dotyczącymi przyszłości Europy Środkowej w perspektywie 10-20 lat.
Warto w tym kontekście przywołać jeszcze jedno nazwisko niemieckiego
przedstawiciela myśli geopolitycznej. To Friedrich Naumann sformułował w 1915 roku pojęcie Mitteleuropa, które stało się synonimem niemieckiego ekspansjonizmu. Licząc na zwycięstwo w I wojnie światowej, cesarstwo niemieckie zakładało powstanie niewielkiego, ale obejmującego
Warszawę i Wilno Królestwa Polskiego, niezależnych państw bałtyckich:
Estonii, Łotwy, Kurlandii i Litwy, niezależnej Ukrainy, tatarsko-niemieckiego Krymu i półautonomicznej Republiki Kozackiej będącej kondominium rosyjsko-niemieckim. Większość Armenii przypadłaby Turcji,
a Azerbejdżan i Gruzja miałyby stać się samodzielnymi państwami. Nie
sposób pozbyć się refleksji, że mapa Europy Anno Domini 1990 stała się
znacznie bliższa tej wizji niż Europa po Traktacie Wersalskim.
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Jeśli spojrzeć na obszar Europy Środkowej z bardzo szerokiej perspektywy historycznej, to można jej dzieje w ostatnich stuleciach przedstawić
jako proces wycofywania się mocarstw. Najpierw – w długim okresie –
Turcji, a potem w 1945 roku – żywiołu niemieckiego. Po kilkuset latach
obecności nad Bałtykiem i dolną Wisłą, skąd rozwinęła się cała „idea pruska”, Niemcy zostali usunięci. Podobnie stało się na zachodzie i północy Czech, w Siedmiogrodzie, Pradze i Budapeszcie, Śląsku i Pomorzu.
Śmierć i wysiedlenia dotknęły miliony ludzi, przerwana została wielowiekowa ciągłość kulturowa. Jeszcze bardziej dramatycznie zakończyła się
obecność Żydów na tym europejskim terytorium. A ich nowe państwo
zaczęło wzrastać – paradoksalnie – jako kawałek Europy Środkowej na
innym kontynencie. Po roku 1989 nastąpiło odejście Rosji. Powstały nowe
państwa w obszarze dawnego imperium carskiego, zniesiona została kolonialna zależność grupy państw, jaką symbolizowały Układ Warszawski
i RWPG, zanikł nawet sam wpływ komunistycznej ideologii, jak to miało
miejsce na terenie byłej Jugosławii czy Albanii. Wypchnięcie Turcji, wypędzenie Niemców oraz odejście Rosjan to trzy procesy, które spowodowały „rozbłysk Europy Środkowej”. Rzec by można – nastąpiła geopolityczna pauza, chwila oddechu od presji imperiów.
Imperia mają jednak swoje zalety. Pisał o tym odkrywczo Niall Ferguson w swojej monografii imperium brytyjskiego. Brak imperiów mógł
oznaczać – jak zresztą wielu sądziło – pogrążenie się Europy Środkowej
w konfliktach narodowo-etnicznych lub religijnych, ekonomiczne protekcjonizmy i różne kryzysy wywołane niewydolnością nowych państw. Po
części to się sprawdziło. Wystarczy wspomnieć Kosowo, Bośnię i Hercegowinę, Karabach, Naddniestrze, Osetię i Abchazję, mafijne problemy
Czarnogóry, nieporozumienia polsko-litewskie czy ostrzejsze węgiersko-słowackie. Lista wydaje się długa, ale nie zapominajmy, że pomiędzy
Niemcami („starą Unią”), Rosją i Turcją pojawiły się aż 23 niepodległe
państwa. Większość z nich jako organizmy o niewielkim potencjale, liczące mniej niż pięć milionów mieszkańców.
W tej nowej Europie 23 państw zarysowały się nowe linie podziału.
Pojawiły się grupy państw, pomiędzy którymi różnice są większe niż
w roku 1990 i – co więcej – stale rosną. Mamy tu do czynienia z obszarami różnych prędkości. Na pewno wyróżnia się Grupa Wyszehradzka.
Członkowie OECD, NATO i UE, kraje ze sobą współpracujące i osiągające pomiędzy 60 a 80% średniej europejskiej PKB (licząc według parytetu siły nabywczej, na głowę mieszkańca). Towarzyszą jej państwa, które
można by określić grupą Wyszehrad Plus – Słowenia, Rumunia, Bułgaria
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– one także doświadczają gospodarczego wzrostu i cywilizacyjnego awansu. Reszta rozciągnęła się w bardzo długim peletonie. Od Chorwacji będącej już na progu członkostwa, poprzez przygotowującą się do integracji
Czarnogórę i Serbię, po podejmującą pierwsze reformy Mołdawię. Dalej
Ukraina, która się waha, Białoruś pogrążająca się w szalonej dyktaturze,
czy Albania albo Kosowo przeżywające dramatyczne problemy wewnętrzne. Część tych krajów zaczęto określać słowem BUMAGA (Białoruś,
Ukraina, Mołdawia, Azerbejdżan, Gruzja, Armenia). Ta „Bumaga” jest
czystą kartą. Wszystko na niej można zapisać – zarówno ścisłą integrację
z Rosją w przypadku Białorusi, integrację uwarunkowaną w przypadku
Ukrainy, islamską rewolucję w Azerbejdżanie czy uwikłanie się w niekończące konflikty w przypadku Armenii. Takie czarne scenariusze nie są
zresztą nieprawdopodobne.
Europa Środkowa jest podwójnie uzależniona. Ekonomicznie uzależniona jest od Niemiec, gdyż każdy z krajów od 25 do 40% swoich obrotów
handlowych realizuje właśnie z tym krajem i stale liczy na płynące stamtąd inwestycje. Energetycznie uzależniona jest od Rosji i ten stan raczej
się pogłębia. Co paradoksalne, głównie na skutek porozumień rosyjsko-niemieckich. Ostatnie wsparcie Niemiec i Włoch dla inicjatywy „South
Stream” jest tego przykładem.
Na tym szkicowo zarysowanym tle chciałbym sformułować kolejno cztery tezy. Pierwsza z nich brzmi: część Europy pomiędzy Niemcami, Rosją
i Turcją przestała być homogenicznym zbiorem postkomunistycznych bytów państwowych. Rozciągnęły się one w długi peleton. I to bez widoków
na szybką zmianę sytuacji.
Druga teza mogłaby brzmieć następująco: w ciągu ostatnich dwudziestu lat bardzo zmienili się sąsiedzi Europy Środkowej. Zdecydowanie
się wzmocnili. Niemcy skonsumowały NRD i stały się przewodnią siłą
Unii Europejskiej. Nic w Europie nie wydarzy się bez ich aprobaty. Rosja
po latach chaosu jest dziś skonsolidowana, dysponuje ogromnymi nadwyżkami handlowymi, o których w UE można tylko pomarzyć (ustępuje
jedynie Chinom, Niemcom oraz Arabii Saudyjskiej). Staje się też coraz
bardziej asertywna. To bogata Rosja nowych szejków. Turcja, która jeszcze na początku lat 70. miała populację mniejszą niż Polska, dziś liczy
prawie osiemdziesiąt milionów mieszkańców. Gdyby wstąpiła do Unii,
byłaby tam największym krajem. W ostatnich latach Turcja odnotowuje
wzrost gospodarczy na poziomie 8-9%, gwałtownie rozbudowuje swoją
infrastrukturę, jest krajem sukcesu i gospodarczej ekspansji. Jej pozycję wzmacnia to, że utrzymuje 600 tys. zawodowych żołnierzy, posiada
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ogromne wsparcie w świecie turkojęzycznym oraz w świecie muzułmańskim i traktowana jest przez Amerykę jako ważny partner. Przypomnijmy,
że jej terytorium jest większe od Francji, a jej polityczna stabilność jest
imponująca. Zapewne wkrótce będzie głównym partnerem Albanii, Bułgarii, Grecji, Macedonii, Bośni, Azerbejdżanu, Gruzji i Ukrainy.
Jak zatem wygląda perspektywa możliwych wydarzeń? Rozważmy kolejno trzy czynniki. Pierwszym z nich jest demografia. Europa Środkowa
słabnie demograficznie. Na przykład spis powszechny na Litwie przyniósł
dramatyczny wynik. Wykazał brak ponad 10% ludności. W Polsce należy
się spodziewać podobnego rezultatu. Ukraina jest już w stanie demograficznej klęski. Wiemy zatem, że nie sposób budować już konkurencyjności tego obszaru na czynniku ludzkim. Perspektywy są złe właściwie
dla wszystkich krajów. Jedyne dynamiczne grupy etniczne to Albańczycy i Romowie, co wywołuje dodatkowe problemy społeczne. Ciekawe, że
Rosjanie zahamowali spadek swojej populacji. Zaczęto tam postrzegać
politykę demograficzną jako niezbędny warunek przeżycia państwa jako
gracza na poziomie światowym i zastosowano radykalne środki. Niemcy utrzymują swój potencjał dzięki atrakcyjności dla imigrantów. Jedynie
Turcja ma wciąż prognozę wzrostu, nawet do stu milionów mieszkańców.
Warto przy okazji zauważyć, że obecnie nadszacowana liczba mieszkańców Europy Wschodniej oznacza, że kraje te bazują na zupełnie fałszywych podstawowych wskaźnikach dotyczących np. bezrobocia, PKB na
głowę, aktywności wyborczej etc.
Drugim czynnikiem determinującym przyszłość są zagadnienia energetyczne. Godne rozważenia są tu dwa skrajne scenariusze. Pierwszy to kontynuacja trendu z tendencją do zaostrzania się sytuacji według modelu
białoruskiego czy ukraińskiego. Chodzi o doprowadzenie do wyprzedaży
suwerenności gospodarczej za energię (np. udziały w sieciach, prywatyzacja sektora energetycznego etc.). Mówiąc inaczej, cały region staje się dominium energetycznym Rosji. Scenariusz drugi to powstanie europejskiej
wspólnoty energetycznej, będącej czymś w rodzaju „energetycznej tarczy”. Oznacza to dywersyfikację dostaw do Europy (np. rurociąg Nabucco), budowę interkonektorów, rozwój technologii czystego spalania węgla
i skokowy postęp efektywności zużycia energii. Gra toczy się o obronę suwerenności energetycznej i koszty produkcji. Szczególnym przypadkiem
scenariusza drugiego byłaby eksploatacja gazu łupkowego w Polsce i na
Ukrainie, co oznaczałoby zupełne geopolityczne trzęsienie ziemi.
Czynnikiem trzecim jest polityka, gdzie znów można sobie wyobrazić dwa skrajne scenariusze dotyczące przede wszystkim stosunków
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UE – Rosja i ewentualnie NATO – Rosja. Pierwszy można by symbolicznie określić mianem scenariusza Jürgensa, od nazwiska prezesa Instytutu
Współczesnego Rozwoju. Scenariusz ten oznacza ewolucję Rosji w stronę
narodowego, demokratycznego państwa dobrobytu i strategiczne uprzywilejowane partnerstwo z UE. Polska, Grupa Wyszehradzka, a w dużej
mierze także Niemcy, byłyby największymi beneficjentami takiego rozwoju sytuacji. Scenariusz drugi mógłby zyskać etykietę scenariusza Dugina,
od nazwiska głośnego ideologa, autora książki Założenia geopolityki (będącego podręcznikiem w rosyjskich akademiach wojskowych i dyplomatycznych). Chodzi o kurs na odrodzenie rosyjskiej suwerenności i pozycji
regionalnego mocarstwa nie tylko w słowach, ale i w praktyce. Chodzi też
o „wielki rewanż”, nawet nie tyle za przegraną zimną wojnę, co za upokorzenie Rosji w latach 90. Koncepcje Dugina zakładają wyparcie USA
z Europy, złamanie atlantyckiej hegemonii i systematyczną rozbudowę
strefy ekonomicznej wokół Rosji. Remedium na taką koncepcję polityki jest utrzymywanie spoistości UE, amerykańskie inwestycje i amerykańskie instalacje wojskowe w Europie Środkowej oraz – powiedzmy to
wprost – zwiększenie wysiłku militarnego krajów regionu. Dziś bowiem
jedynie Polska wydaje 2% swojego PKB na zbrojenia.
Oczywiście można na tej szachownicy Europy Środkowej rozgrywać
różne partie i rozwijać przeróżne scenariusze, ale jeden fakt jest niewątpliwy i oto właśnie moja trzecia teza. Otóż zwiększa się ciężar używanych
tu figur i pionów – rośnie siła i potencjał państw regionu. Pogłębia się
bowiem tradycja własnej państwowości, np. na Ukrainie i suwerenności,
tak jak w Polsce. Nowe państwa nabierają pewności siebie, umacniają swoje struktury. Po drugie, rośnie ich potencjał gospodarczy i cywilizacyjny.
Państwa Europy Środkowej systematycznie zmniejszają lukę cywilizacyjną pomiędzy nimi a Zachodem. Po trosze to efekt globalizacji, ale są to
i błogosławione efekty polityki spójności UE, dostępu do jednolitego rynku, a także ograniczenia wydatków na zbrojenia. Przy założeniu kontynuacji trendu kraje wyszehradzkie, a także kraje Wyszehradu Plus osiągną
w perspektywie dwudziestu lat 80-100% średniego europejskiego PKB
i przyjmą wspólną walutę, a to oznacza, że stopią się ze „starą Unią” w jeden organizm. Politycznie – na forach europejskich kraje grupy V4 i V4+
są nadreprezentowane. Mają więcej deputowanych do Parlamentu Europejskiego i komisarzy niż tradycyjne zachodnioeuropejskie potęgi. Nawet
przy niewielkiej koordynacji swych działań mogą mieć istotny wpływ na
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kierunki rozwoju UE, a zwłaszcza jej polityki wschodniej, polityki energetycznej i polityki w stosunku do Turcji.
Do tej pory kraje Europy Środkowej znajdowały się w opiece szczególnego „adwokata” – Niemiec, które na szczęście poczuwały się do obowiązku
prowadzenia na tym obszarze polityki europejskiej. Tak wcale nie musi
być w przyszłości. Europejska determinacja Niemiec nie musi być dalej
tak zdecydowana, a obszar Europy Środkowej znajdzie się pod coraz większą gospodarczą penetracją i politycznym naciskiem Rosji i Turcji. Byłby
to zupełnie naturalny powrót mocarstw na obszary swojej historycznej
dominacji. Wcale nie musi to być odległa perspektywa. Na ostatnim posiedzeniu parlamentarnych reprezentacji krajów-członków Inicjatywy
Środkowoeuropejskiej (CEI), w maju br. w Belgradzie, Włochy, jako lider tej grupy, oświadczył, że chciałyby zaprosić do tej organizacji Rosję
i Turcję. Obecni na posiedzeniu ambasadorzy tych krajów wyrazili swoją
wielką satysfakcję i zainteresowanie. Zatem gra już się toczy.
Jest to jednak gra nowa. Tradycyjnie rzecz ujmując kto dominuje w Europie Środkowej, dominuje na całym kontynencie, więc interesują się tym
obszarem i Rosja, i Niemcy, a w przyszłości – będzie – najbardziej dynamicznie rozwijająca się Turcja. Zmiana polega nie na tym, że głęboko
wewnętrznie zmienili się dotychczasowi gracze o Mitteleuropę. Zasadnicza różnica, i to jest moja teza czwarta, polega na tym, że pojawił się tu
gracz nowy – imperium nowego typu – Unia Europejska. Prowadzi ona na
swój sposób politykę ekspansjonistyczną. Włącza w krąg swojej dominacji kolejne państwa. Prowadzi politykę wspierania rozwoju państw, które
uwolniły się kiedyś z dominacji tureckiej, a niedawno z dominacji sowieckiej. Ta łagodna polityka europejskiego mocarstwa wzmacnia państwa
regionu, działa łagodząco na konflikty bilateralne, dostarcza to, co było
od zawsze największą zasługą imperiów: jednolity rynek, uniwersalny porządek prawny, wielką infrastrukturę oraz poczucie bezpieczeństwa. Na
przykład potrafi od czasu do czasu zainterweniować przeciw dyskryminującym rosyjskim praktykom. To poziom zintegrowania z Unią Europejską
przesądza o pozycji krajów Europy Środkowej w owym rozciągającym się
peletonie. W tym sensie Unia tutaj „rządzi”. Siła atrakcyjności imperium
europejskiego jest na tyle duża, że wielcy gracze nie narażą swoich dobrych relacji z Unią poprzez konflikty z krajami regionu Europy Środkowej. Widać to na przykładzie Rosji, która w imię relacji z „imperium
europejskim” gotowa jest na kompromisy z krajami naszego regionu. Dziś
w Europie Środkowej kluczową rolę odgrywa nowe, prawie niewidzialne
i jakby pozbawione ambicji, niedrapieżne „imperium europejskie”. Ale
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jego miękka obecność utrudnia powtórzenie gry mocarstw według starych scenariuszy.
Co z tego wynika dla Polski? Nie możemy być biernym obserwatorem
tej gry. Powoli budujemy polskie przywództwo w regionie. Jego ograniczenie wynikało z najtrudniejszej sytuacji gospodarczej, w momencie startu
reform. Byliśmy jedynym krajem z systemem „kartkowym”, bankrutem,
którego długi trzeba było umarzać. Nie pomógł nam brak stabilności
politycznej. W ciągu dwudziestu lat urzędowało czternastu premierów.
To udało się zmienić. Polska ma największą gospodarkę w regionie, choć
kilku krajom ustępuje zamożnością. Warszawska giełda minęła wiedeńską i dziś rynek Europy Środkowej określają giełdy w Moskwie, Stambule
i Warszawie.
Polska ma prawdopodobnie najlepsze wśród krajów UE rozeznanie
w problematyce wschodniej, dysponując takimi ośrodkami analitycznymi
jak np. Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpa, infrastrukturą
współpracy, jak np. Forum Ekonomiczne w Krynicy, rozbudowaną służbą
dyplomatyczną i białym wywiadem – armią rusycystów, ukrainistów, bohemistów, slawistów etc. Jeśli zwiększymy swoją aktywność gospodarczą
i polityczną na Bałkanach oraz w południowej Europie, możemy stać się
największym graczem w tym regionie. Polska bowiem powinna być aktywnym sojusznikiem „europejskiego imperium”, organizującym poparcie dla interesów tego imperium w regionie. Tak, aby zachowana została
równowaga wpływów Niemiec, Rosji i Turcji.

dr Piotr Żuber
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej

Warunki prowadzenia debaty
na temat przyszłości
Unii Europejskiej w Polsce
W rozważaniach nad strategią rozwoju Polski w kolejnych dziesięcioleciach XXI wieku nie może zabraknąć elementów związanych z postrzeganiem roli Unii Europejskiej i współodpowiedzialności za jej funkcjonowanie naszego kraju.
Tworząc strategie rozwojowe w Polsce, Unię Europejską przeważnie
traktujemy jako zewnętrzne uwarunkowanie, a nie coś, co podlega naszym działaniom. W związku z tym nie dyskutujemy zazwyczaj o tym,
jak powinna wyglądać Unia Europejska – jaki powinien być jej kształt instytucjonalny, jakie cele powinna sobie wyznaczać i jakie środki zapewnić
do ich osiągnięcia. Mam wrażenie, że dzieje się tak częściowo dlatego,
że cały czas większość z nas uważa Unię Europejską za coś zewnętrznego – coś, co daje nam pieniądze i narzuca różne, czasem mądre, czasem
nie, prawa i reguły postępowania. Czasem buntujemy się wobec nich jak
np. wobec pakietu klimatycznego, zapominając lub nie przyjmując do
wiadomości faktu, że nasi politycy już generalnie się pod tym podpisali.
W wielu obszarach, przejawiając bierny opór, np. poprzez niewdrażanie
dyrektyw i przepisów zagrażających obecnym interesom różnych grup
politycznych i ekonomicznych, działamy wbrew długofalowym interesom
gospodarki i polskiego społeczeństwa. W mediach jest pełno informacji
o tym, że są dostępne jakieś pieniądze z Unii Europejskiej, które się kończą lub szybką skończą, więc trzeba je brać, bo potem nie będzie! Przecież te pieniądze to są nasze pieniądze! W sensie księgowym na razie
dostajemy ich więcej niż wynosi nasza składka, ale rachunek wygląda już
inaczej, kiedy uwzględnimy korzyści wynikające ze wspólnego rynku oraz
dodatkowe możliwości ekspansji eksportowej firm itp.
Środowiska opiniotwórcze nadal nie traktują Unii jako projektu, który
jest równie nasz – polski, jak niemiecki czy francuski, i za który w związku z tym powinniśmy wziąć pełną odpowiedzialność polityczną i gospodarczą. Oczywiście te wymienione kraje są największymi gospodarkami
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UE, są jej członkami-założycielami, a obecnie także najważniejszymi propagatorami dalszego zacieśniania integracji politycznej w UE, jako odpowiedzi na kryzys finansowy i ekonomiczny oraz problemy funkcjonowania sfery euro, ale nie zmienia to faktu potrzeby uczestniczenia na równi
z nimi w walce o wizję i kształt naszej wspólnej organizacji.
My wszyscy, jeśli rzeczywiście w Polsce chcemy poważnie zastanawiać
się nad przyszłością Unii Europejskiej, w trzeciej dekadzie XXI wieku, tak
jak proponuje profesor Antoni Kukliński, musimy najpierw w większym
stopniu niż dotychczas poczuć się częścią i graczem o Unię Europejską.
W Polsce na razie nie ma przestrzeni do takiej prawdziwej debaty
o Unii Europejskiej i jej roli w naszych zamierzeniach rozwojowych. Nie
mówię tutaj o poszczególnych osobach czy instytucjach – myślę raczej
o przestrzeni społecznej i politycznej. Siedem lat doświadczeń członkostwa Polski w Unii pokazało, że nie jest to twór bez wad – jest wiele
różnych rzeczy, które trzeba poprawiać. Możemy wskazać, co podkreślił
obecny kryzys w strefie euro, na brak przywództwa, sposób podejmowania decyzji, przeregulowanie pewnych sfer, nierealność celów itp., ale jeżeli uznajemy się za ważnego gracza, nie coś zewnętrznego, to pytanie, czy
my nie powinniśmy wziąć na siebie jakiejś współodpowiedzialności za te
kwestie. Tak – biorąc pod uwagę nasze podpisy pod traktatami i uczestniczenie w procesie decyzyjnym my też jesteśmy odpowiedzialni za sposób
podejmowania decyzji, za zgodę na przyjmowanie dokumentów określających nierealne cele rozwojowe i nieefektywny sposób funkcjonowania
różnych polityk UE, także polityki spójności i Wspólnej Polityki Rolnej,
których w sensie kasowym jesteśmy największym beneficjentem.
Jeżeli narzekamy, że nie ma przywództwa w Unii, to pytanie, co zrobiliśmy, żeby to przywództwo kreować lub też w jakich ważnych kwestiach
zabieramy głos. Słychać poszczególne osoby mówiące o różnych sprawach
europejskich, ale jako całość Polska ustawia się w roli komentatora, co
powoduje, że nie jest bardzo widoczna w ważnych debatach europejskich.
Obnażyła to polska prezydencja – jesteśmy sprawni na poziomie organizacyjnym (i za to nas chwalą), ale pytanie, czy organizujemy dyskusję
polityczną i proponujemy istotne inicjatywy mające znaczenie dla całej
UE. Nawet wtedy kiedy jesteśmy inicjatorami pewnych procesów (np.
Partnerstwo Wschodnie), przeważnie kończy się na sferze propozycji bez
zapewnienia odpowiedniego oprzyrządowania.
Podobnie wygląda sprawa realizacji celów związanych z konkurencyjnością. Wszyscy zgadzamy się generalnie, że powinniśmy być konkurencyjni, ale jak spojrzymy na różne instytucje publiczne, to one robią wszystko,
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żeby wykazać, że nie możemy inwestować w konkurencyjność rozumianą
tak jak w strategii UE 2020, bo mamy inne punkty startu, bo jesteśmy
biedni, bo nas nie stać, bo nie możemy. Z jednej strony mówimy, że jak
najbardziej podobają nam się cele UE i jesteśmy za konkurencyjnością,
ale z drugiej zaraz mamy tysiąc różnych powodów, aby je zakwestionować.
Pouczający w tym kontekście jest przykład polityki spójności i funduszy
strukturalnych. Zarówno na poziomie europejskim – w ramach dyskusji
nad pakietem dotyczącym przyszłej perspektywy finansowej, jak i u nas
w kraju dyskutując cele Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2020 czy
poszczególnych strategii rozwojowych powstających na poziomie krajowym (w ramach Średniookresowej Strategii Kraju 2020), jak i na poziomie
wojewódzkim, mówimy, że potrzebna jest większa koncentracja środków
w priorytetowych obszarach, większe ich zorientowanie na rezultaty,
większa efektywność wykorzystania środków. Akceptujemy bardziej strategiczne, zintegrowane i terytorialne podejście. Jesteśmy gotowi wszyscy
zaakceptować bardziej negocjacyjny charakter ustalania celów rozwojowych, co może wiązać się z wprowadzaniem warunków związanych
z wykorzystywaniem środków publicznych, w tym środków pochodzących budżetu UE.
Jednocześnie jednak prawie wszyscy uczestnicy gry o rozwój są zainteresowani, aby te pieniądze poszły na jak największą ilość obszarów
i tym samym projektów, do jak największej liczby beneficjentów, na projekty o wątpliwej ekonomicznej wartości dodanej lub zastępujące działanie rynku, takie jak aquaparki, czy na inwestycje sportowe. O efektywności środków UE decydują przede wszystkim różne decyzje i działania
na poziomie wdrożeniowym, a nie najlepsze nawet strategie uzgadniane
z Komisją Europejską. Nie chcemy się przyznać sami przed sobą, że
w wielu obszarach nadal wykorzystujemy środki UE w sposób, na który
nigdy nie pozwolilibyśmy sobie z własnymi środkami.
Powyższe przykłady świadczą o tym, o czym napisałem wcześniej – nie
przyswoiliśmy jeszcze wizji Polski jako trwałego elementu UE współdecydującego o jej rozwoju.
Unia Europejska ma dla Polski olbrzymie znaczenie modernizacyjne
i mobilizujące do działania. Przyznają to prawie wszyscy, co pośrednio
pokazują sondaże opinii publicznej, w których utrzymuje się niezmiennie
bardzo wysokie poparcie dla Unii Europejskiej i uczestnictwa w niej Polski. Po części tak duże poparcie wynika z postrzegania Unii jako czegoś
zewnętrznego, co zapewnia pieniądze na rozwój i narzuca nam obowiązek przestrzegania praw i reguł, których nasza klasa polityczna nie była

151

Dr Piotr Żuber

w stanie sama wytworzyć i zapewnić ich przestrzegania dla dobra obywateli.
Wydaje się jednak, że ten sposób postrzegania UE niedługo się skończy.
Jak już wyssiemy wszystko to, co możemy prosto wykorzystać, czyli zbudujemy za środki UE drogi i wzmocnimy uniwersytety, wdrożymy mądre
reguły i prawa, przejmiemy wzorce postępowań (np. dzięki zasadom funduszy strukturalnych zbudujemy systemy ewaluacji i monitoringu działań publicznych), tak naprawdę dopiero wtedy będzie możliwa w Polsce
debata nad naszym wkładem w jej funkcjonowanie. Na razie wszyscy wiemy, że jesteśmy beneficjentem członkostwa w UE i to jest przyczyna tak
wysokiego poparcia w sondażach. Niedługo już, myślę, że jeszcze w tej
dekadzie, a może nawet w ciągu paru następnych lat, zostanie postawione
pytanie o sens pozostawania Polski w Unii Europejskiej jako kraju, który
nie tyle coś dostaje od UE, ale musi ponieść odpowiedzialność za współkształtowanie i współodpowiedzialność za sprawność jej funkcjonowania
i możliwość osiągania postawionych celów.
Unia Europejska musi w Polsce zacząć być postrzegana jako wspólnota krajów oparta na wspólnych celach i przekonaniach, a nie tylko jednostronnych korzyściach. Obecny model funkcjonowania Unii nie jest
najlepszy z możliwych. Obecny kryzys będzie powodował, że ten model
będzie ulegał zmianom. Widać też, że większą rolę w tym modelu, w jakim funkcjonuje obecnie Unia Europejska, odgrywają poszczególne kraje
członkowskie, a nie instytucje europejskie. Polska może i powinna zabierać głos na temat przekształceń modelu funkcjonowania UE, ale na skutek powodów, które wymieniłem wcześniej, głosu tego na razie nie słychać
zbyt głośno. Szkoda, ale widocznie potrzebujemy jeszcze dorosnąć, a na
to potrzeba trochę czasu. Miejmy nadzieję, że niezbyt dużo.

ks. prof. Władysław Zuziak
Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Czego nie daliśmy (jeszcze) Unii? Kilka
słów o zapomnianych nadziejach
Minęło siedem lat, odkąd Polska stała się równoprawnym członkiem Unii
Europejskiej. Ten czas przyniósł wiele zmian, które zaowocowały głęboką
gospodarczą przemianą naszego kraju. Siedem lat to za mało, żeby z całą
pewnością stwierdzić, czy nasz akces do grona państw członkowskich UE
przyniósł same zyski, można jednak pozwolić sobie na pewne podsumowania.
Przyzwyczailiśmy się już do tego, że jesteśmy pełnoprawnymi Europejczykami i zapominamy o wcześniejszych kompleksach. Okazało się, że
w bezpośredniej konfrontacji z resztą Europy nie mamy się czego wstydzić. Jesteśmy narodem inteligentnych, przedsiębiorczych, otwartych
ludzi. W kontaktach bezpośrednich z nami zmieniają się stereotypy.
Problemem pozostaje to, czy nasze wkomponowanie się w Europę jest
wszystkim, czego Europa od nas oczekuje i wszystkim, co Europie możemy dać? Ta konferencja jest potrzebna, gdyż umożliwia dyskusję o przyszłości wspólnoty europejskiej. Dobrze, że odbywa się ona właśnie teraz,
w przededniu objęcia przez Polskę Prezydencji w Radzie UE, gdy mamy
szansę, by wpłynąć na kierunek rozwoju Europy.
Wiemy już, co zyskaliśmy dzięki akcesowi do Unii. Mamy swobodę poruszania się po Unii i wsparcie z funduszy europejskich. Coraz więcej
z nas wyjeżdża za granicę, na wypoczynek i w celach zarobkowych. Wielu młodych ludzi zdobywa kwalifikacje zawodowe i nawiązuje kontakty
handlowe. Niektórzy po powrocie do kraju za zaoszczędzone pieniądze
otwierają interesy w Polsce, a co za tym idzie, przyczyniają się do rozwoju
rodzimego rynku pracy. Dzięki funduszom unijnym realizujemy największy od setek lat plan inwestycyjny. Z budżetu unijnego na lata 2004-2006
i 2007-2013 otrzymaliśmy ponad 100 mld euro bezzwrotnej pomocy
w ramach unijnej polityki spójności oraz na wsparcie rolnictwa, rozwój
obszarów wiejskich i rybołówstwa. Realizujemy największy w historii program rozwoju transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i morskiego.
Duże środki zostały także skierowane na infrastrukturę ochrony środowiska, energetykę, sektor zdrowia, uczelnie wyższe, kulturę i dziedzictwo
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narodowe. Realizujemy tysiące projektów w sferze edukacji, rynku pracy,
integracji społecznej oraz szkoleń dla firm i pracowników.
Należy też podkreślić, że nasze wejście w struktury UE przyczyniło się
do pozytywnej zmiany polskiej mentalności. Możliwości, jakie daje Unia
nauczyły nas większej aktywności i przedsiębiorczości. To zwiększenie
aktywności można zaobserwować nie tylko w przypadku pojedynczych
obywateli, ale także na poziomie społeczności lokalnych.
Członkostwo w Unii przyczyniło się także do rozwoju sektora naukowego – prostsze stało się studiowanie w innych krajach, uczestnictwo
w wymianach międzynarodowych. Przyjeżdża do nas wielu wybitnych naukowców, ale także polscy specjaliści mają większe możliwości promocji
swoich osiągnięć za granicą.
Mimo że czerpiemy liczne korzyści z naszego członkostwa w UE, powoli dostrzegamy, że wspólnota europejska nie jest projektem skończonym,
a jej mechanizmy decyzyjne nie zawsze są skuteczne. Zatem oprócz zadowolenia z tego, „co zyskaliśmy”, powinniśmy się zastanowić nad tym, „co
my możemy dać Unii” i „czego jej jeszcze nie daliśmy”, by mogła lepiej
się rozwijać, by w większym zakresie stawała się naszą wspólną Europą.
Dotychczas zazwyczaj o integracji Polski z Europą Zachodnią mówi
się w kategoriach ekonomicznych, w tym tonie utrzymana jest większość
dyskusji publicznych. Jednak wiedza o tym, co zyskaliśmy w tej sferze
nie może przesłaniać innych wymiarów życia społecznego. Podkreślał to
Jan Paweł II, który jako jeden z pierwszych wskazywał na wagę rozwoju
kulturalnego i duchowego i na ich pierwszeństwo wobec ekonomii i polityki. Był przy tym przekonany, iż integracja europejska może przynieść
korzyści nie tylko dla Polski, ale także, że Polska ma wiele do zaoferowania Europie.
Przypomnijmy, iż Jan Paweł II o jedności Europy wspominał już w 1979
roku. Gdy wypowiedział w Gnieźnie znamienne słowa o „duchowej jedności chrześcijańskiej Europy”, wówczas podzielonej Żelazną Kurtyną,
wielu publicystów uważało, że są to mesjanistyczne rojenia słowiańskiego
papieża. Kenneth Woodward, komentując wówczas w „Newsweeku” papieską wizję zjednoczonej Europy napisał: „tylko papież-Polak mógł wyśnić sobie takie marzenie”. Marzenie to jednak zaczęło się spełniać szybciej, niż wielu by się spodziewało. Osiemnaście lat później, w roku 1997,
w tym samym Gnieźnie, ale już w odmienionej Europie, Jan Paweł II
znów powrócił do tego tematu: „Nie będzie jedności Europy, dopóki nie
będzie ona wspólnotą ducha. Ten najgłębszy fundament jedności przyniosło Europie i przez wieki umacniało chrześcijaństwo ze swoją Ewan-
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gelią […]. Nie jest to zawłaszczanie historii. Jest bowiem historia Europy
jakby wielką rzeką, do której wpadają rozliczne dopływy i strumienie,
a różnorodność tworzących ją tradycji i kultur jest wielkim bogactwem”.
Natomiast do biskupów polskich skierował wtedy następujące słowa: „Nie
możemy się dziś uchylać od podjęcia wskazanego nam kierunku. Kościół
w Polsce może ofiarować jednoczącej się Europie swoje przywiązanie do
wiary, swój natchniony religijnością obyczaj […] i zapewne wiele jeszcze
innych wartości, dzięki którym Europa mogłaby stanowić organizm pulsujący nie tylko wysokim poziomem ekonomicznym, ale także głębią życia duchowego”.
Na zachodzie naszego kontynentu coraz wyraźniej ujawnia się ostatnio
świadomość duchowej pustki, brakuje nam poczucia jedności duchowej,
o której pisał Jan Paweł II. Okazuje się, że Europa Zachodnia ma pomysł
na zjednoczenie głównie w sferze ekonomicznej i instytucjonalnej, ale
nie w sferze kultury i ducha. Uważany za czołowego przedstawiciela Unii
Europejskiej Jacques Delors wskazywał, że „Europa potrzebuje duszy”.
Jednak czy z perspektywy Brukseli nie zapomina się o tym, że Europa,
która ma swoją historię, tradycję, swoją duszę również ma? Nie trzeba jej
wymyślać, trzeba tylko do niej sięgnąć, trzeba z niej korzystać? Mówił
o tym Jan Paweł II podczas wspomnianego przemówienia w Gnieźnie:
„Zrąb tożsamości Europy jest zbudowany na chrześcijaństwie. A obecny
brak jej duchowej jedności wynika głównie z kryzysu tej chrześcijańskiej
samoświadomości”.
Nie da się ukryć, że my również wraz ze swobodami i możliwościami ekonomicznymi, które nam ofiarowano, zaczęliśmy bezkrytycznie
przyjmować tę samą ideologię „aksjologicznej pustki”, która niepokoiła
od dziesięcioleci najwrażliwszych myślicieli Zachodu. Max Scheler już
kilkadziesiąt lat temu alarmował, że „duch współczesnej cywilizacji nie
reprezentuje „postępu”, lecz „regres” w ewolucji ludzkości. Stanowi okres
panowania słabych nad silnymi, roztropnych nad szlachetnymi, samych
tylko ilości nad jakościami. Zapisuje się jako zjawisko schyłkowe tym,
że wszędzie oznacza osłabienie centralnych, przewodnich sił w człowieku wobec anarchii jego automatycznych dążeń – oznacza zapomnienie
celów w trakcie realizacji samych tylko środków”1. Jesteśmy świadkami
tego procesu, w którym wartości wyższe wypierane są przez wartości utylitarne, gdzie biurokratyczna pogoń za wypełnianiem wskaźników ekonomicznych przesłania troskę o pełny rozwój człowieka. Trzeba pamiętać, że integralny rozwój Europy musi się łączyć z tą podstawową troską
1. M. Scheler, Resentyment a moralność, tłum. B. Baran, Warszawa 2008, s. 212.
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o rozwój poszczególnych Europejczyków. Dziś zresztą zmienia się pojęcie
europejskości.
Słowo „Europejczycy” pojawiło się po raz pierwszy na określenie chrześcijańskich wojowników, którzy w 732 roku w bitwie pod Poitiers ocalili
nasz kontynent przed inwazją Arabów. Obecnie chyba już inaczej powinniśmy rozumieć „europejskość”: nie jako obronę, ale jako promocję wartości i idei, które przez tysiąclecia wytwarzane są i kultywowane na naszym
kontynencie. Także tych idei, które od projektu Karola Wielkiego doprowadziły do założenia Unii przez trzech katolików: Francuza − Roberta
Schumana, Włocha − Alcide de Gasperi i Niemca − Konrada Adenauera. Działali oni w duchu św. Tomasza, który głosił, że „prócz tego, co
pobudza do własnego dobra każdej [jednostki] − powinno być coś pobudzającego do wspólnego dobra wszystkich”2. Wciąż niestety zapominamy
o tym, że Europa jest wspólnym dobrem, które wszyscy musimy wspólnie
rozwijać. Jedną z przyczyn tego zapomnienia jest zapewne współczesny
indywidualizm3, który pomija bardzo istotny element – społeczną naturę
człowieka. Ten indywidualizm odrywający jednostki od myślenia w wymiarze wspólnotowym i w odniesieniu do tradycji, w dużej mierze jest
odpowiedzialny za rozpad solidarności, dezintegrację społeczną, atomizowanie się społeczeństwa.
To, co możemy dać jednoczącej się Europie, to być może głównie przypomnienie o naszych wspólnych kulturowych korzeniach, o wartościach,
które stały się podwalinami cywilizacji europejskiej. Miłość, braterstwo,
solidarność, poszanowanie godności ludzkiej, ale także respektowanie
fundamentalnych zasad etycznych w życiu publicznym i politycznym −
dzięki tym wartościom Europa mogłaby stanowić organizm charakteryzujący się nie tylko wysokim rozwojem ekonomicznym, ale także głębią
życia duchowego. Na obecnym etapie budowania wspólnoty wspólnot Zachód bardzo potrzebuje nowych perspektyw. Wydawało nam się, iż Polska
może wnieść do Europy nowe „uduchowienie” dzięki swojej religijności
i pobożności, dzięki tradycji solidarności, która ujawniła przez jakiś czas
jedność Polaków. Jednak niestety jak na razie to my powoli zaczynamy
stawać się wyznawcami ekonomicznej wizji świata i przyjmujemy bezkrytycznie założenia indywidualizmu.
2. Św. Tomasz z Akwinu, Dzieła wybrane, tłum. J. Salij, Poznań 1984, s. 136.
3. Współcześnie mianem indywidualizmu określa się pogląd, że człowiek jest istotą z natury dobrą
i wolną, która nie potrzebuje do osiągnięcia doskonałości żadnych bodźców społecznych, jest
w pełni samowystarczalna i może samodzielnie osiągnąć pełnię rozwoju. Por. Ch. Taylor, Źródła
podmiotowości, tłum. M. Rychter, Warszawa 2001, s. 72.
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Z całą pewnością jeszcze możemy podzielić się z innymi krajami europejskimi ideą solidarności, bowiem właśnie na zasadzie solidarności: społeczeństw, narodów, państw, regionów, powinna opierać się Unia. Chodzi
o solidarność rozumianą jako wspólne trwanie i wzajemną pomoc nie tylko w okresie rozwoju, ale także w czasach trudniejszych, w sytuacjach
kryzysowych. Ze względu na historię naszego kraju, jak nikt inny przekonaliśmy się, iż najlepszym sposobem na wyjście z impasu politycznego
czy gospodarczego jest większa integracja i solidarność, czyli nic innego,
jak społeczna forma miłości. Rodzi się ona z poczucia współzależności
i współodpowiedzialności za innych. Solidarność wyraża potrzeby, których żadna ekonomiczna teoria nie jest w stanie objąć. Paradoksalnie
w tak bardzo podzielonej społeczności, jaką jest w tej chwili społeczność
polska, dostrzegalna jest coraz bardziej ta potrzeba solidarności i istnieje szansa na jej przywrócenie. Być może rację ma Leszek Kołakowski,
twierdząc, że „naprawdę wiemy, czym jest dobro, wiedząc, czym jest zło,
zło zaś poznajemy przez to, że je czynimy”4. Postarajmy się na nowo
odczytać ideę solidarności, aby stała się ona obecna zarówno w naszej
świadomości i w świadomości europejskiej, pamiętając, że solidarność to
„poczucie wspólnoty, odpowiedzialność za wspólną przyszłość, gotowość
do troski o dobro innych i do znajdywania polubownych i trwałych rozwiązań sporadycznych konfliktów”5. Taka solidarność wymaga jakiegoś
utożsamienia się ze wspólnotą, konsensusu co do odczytania przeszłości
i jej znaczeń, oraz wspólnego zaakceptowania celu nadrzędnego, jakim
jest w moim odczuciu tworzenie harmonii społecznej. Dopiero w ramach
wspólnej perspektywy możliwe jest współdziałanie: wspólne wyrzeczenia,
i wspólne podejmowanie wyzwań. Potrzebujemy przywrócenia nam poczucia jedności i jak, już bywało, jesteśmy w stanie to poczucie przywrócić.
Już raz w historii Polska dała Europie świadectwo swojej dojrzałości odwagi w dążeniu do jedności Europy. Pamiętamy wezwanie do przebaczenia i pojednania – gdy w 1965 roku biskupi polscy wystosowali słynny list
do biskupów niemieckich. Rozpoczął się wówczas trudny proces zabliźniania ran, zapanowała zgoda między narodem polskim a niemieckim.
Warto również przypomnieć, że to w Polsce powstała pierwsza w Europie
konstytucja, oparta na zasadach zgody, wolności i równości, a służąca innym państwom europejskim za wzór. Historia pokazała, że potrafiliśmy
4. L. Kołakowski, Jeśli Boga nie ma, Kraków 1988, s. 216.
5. Z. Bauman, Szanse etyki w zglobalizowanym świecie, Kraków 2007, s. 317.
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dawać przykład innym narodom. Wykorzystajmy nadchodzącą szansę
i tym razem, wskazując, że potrafimy odnajdywać jedność, wzajemny szacunek, że potrafimy zachować zgodę we własnym społeczeństwie.
Przed nami jest jeszcze jedno ważne wyzwanie, jakie wiąże się z położeniem Polski między Wschodem a Zachodem. To usytuowanie nie tylko
geograficzne, ale także kulturowe. Historia cywilizacji kolejny raz postawiła nas na pograniczu, dając jednocześnie rolę pośrednika między UE
a krajami wschodnimi. Polsce przypadła szczególna rola i trzeba wyraźnie
powiedzieć, iż naszym sukcesem jest Partnerstwo Wschodnie − program
wschodniej polityki sąsiedztwa, którym zainteresowaliśmy Unię Europejską. Dzięki tej inicjatywie udowadniamy, że potrafimy przekraczać wąsko
pojęte partykularne interesy, że patrzymy na Europę jako na, tworzący
wspólną historię, wspólny dom, nie ograniczający się tylko i wyłącznie do
granic Unii.
Zapraszając naszych wschodnich sąsiadów do współpracy, przypominamy o jednej wartości, która charakteryzowała Polaków od tysiącleci
i z której kiedyś tak byliśmy dumni –o staropolskiej gościnności. Ten
duch gościnności powinien właśnie przenikać nasze relacje z innymi narodami. Pojęcie unii obywateli, które zostało wprowadzone przez traktat
w Maastricht w 1992 roku zakładało, o czym warto przypomnieć, nie tylko zbliżenie narodów, ale i zbliżenie się ludzi wszystkich kultur, religii
i wyznań. Europa stoi przed nowymi wyzwaniami związanymi z globalizacją – albo stanie się otwartym i gościnnym domem dla swoich wszystkich mieszkańców, albo zatraci swoją tożsamość. Pamiętajmy, że tożsamość ta tworzyła się zawsze dzięki wielości przenikających się i uzupełniających, wzajemnie inspirujących kultur. Dzięki temu Europa mogła
stać się w przeszłości najbardziej dynamicznym źródłem rozwoju filozofii, nauki, sztuki. Tej wymianie kulturowej, równocześnie zacieśniającej
więzi i tworzącej warunki do rozwoju solidarności służą między innymi
programy europejskie, stworzone dla zorganizowania wymiany studentów
i doktorantów (Erasmus i inne), programy współpracy regionalnej. Rozważając ogólnoeuropejskie problemy warto wskazywać, że wspólnotę tworzy się małymi krokami, ale każdy z tych małych kroczków przybliża nas
do realizowania idei wspólnoty wspólnot. Jednym z takich kroków może
być utworzenie w Krakowie studiów doktoranckich w języku angielskim,
na których nasze zdobycze nauki i kultury będziemy mogli przekazywać
studentom z zagranicy. Warto przy okazji wskazać, że wśród wartości
duchowych, które już, w coraz większym stopniu, oferujemy Europie są
te, które wnoszą do niej zastępy wykształconych, innowacyjnych, twór-
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czych absolwentów polskich uczelni. Warto pamiętać o sukcesach polskich młodych informatyków, wygrywających międzynarodowe konkursy, o centrach zarządzania, które ze względu na jakość i powszechność
wykształcenia Polaków zakładają u nas wielkie koncerny. Nie musimy się
wstydzić naszych osiągnięć – wręcz przeciwnie, musimy je podkreślać, by
likwidować kompleksy, które są źródłem wielu resentymentów psujących
naszą społeczno-polityczną przestrzeń.
Okres prezydencji Polski w Unii Europejskiej powinniśmy potraktować
jako wielką szansę i zarazem wyzwanie. Będzie to okazja do przedstawienia naszych atutów i sposobów rozwiązania istotnych problemów. Musimy jednak zrobić to z pełnym przekonaniem i zapałem, a następnie
stawić czoło wyzwaniom, podjąć konkretne, aktywne działania, które
mogą ulepszyć całą wspólnotę europejską. Przedstawione niedawno logo
nadchodzącej polskiej prezydencji przedstawia w formie symbolicznej
konkretne wartości: dynamikę, pozytywną energię i solidarność. Logo to
coś więcej niż tylko znak graficzny: to komunikat, który państwo – w tym
wypadku Polska – przekazuje o sobie i o nastawieniu, jakie ma na czas
sześciu miesięcy przewodzenia w Unii. Postarajmy się dotrzymać tego
zobowiązania, pamiętając, że sukces prezydencji to najlepsza promocja
Polski i okazja do stworzenia jej pozytywnego wizerunku w świecie.
Być może stoimy przed szansą, by przekonać i nas, i resztę Europejczyków, że Unia to nie zlepek państw, zarządzanych przez biurokratów
z Brukseli, ale coś więcej, że jest to wciąż tworzony chrześcijański projekt
ładu społecznego opartego na wspólnych nam wartościach. Wskazujmy,
że Europa może stać się Ojczyzną ludzi wolnych, wzajemnie się szanujących, pełnych nadziei i miłości. W tym właśnie wyraża się duch chrześcijański i bez tego ducha Europa nie przetrwa. Jak przestrzegał przed laty
dzisiejszy Papież Benedykt XVI, „instytucje nie mogą trwać i działać bez
wspólnoty przekonań etycznych”6 − obecnie coraz bardziej przekonujemy się, że miał rację.
Europę, jako wspólny dom, tworzony na wspólnocie wartości, musimy
budować – dla nas i dla przyszłych pokoleń. Projekt tego wspólnego domu
już mamy, teraz tylko cierpliwie, wbrew przeciwnościom trzeba go urzeczywistniać.

6. J. Ratzinger, Prawda, wartości, władza, tłum. G. Sowiński, Kraków 1999, s. 20.
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Wpływ UE na ścieżkę rozwojową
polskich regionów
Na początku lat 90. ubiegłego wieku powołano w Polsce samorządy na
poziomie miast i gmin, nie towarzyszyły temu jednak jakiekolwiek dostosowania na poziomie regionalnym. Przez całą dekadę lat 90. ubiegłego
wieku istniało 49 małych województw zarządzanych przez reprezentantów rządu w terenie zwanych wojewodami. Dopiero od 1 stycznia 1999
roku wprowadzono reformę administracyjną państwa, polegającą między
innymi na powołaniu 16 dużych województw, dysponujących budżetami
oraz zarządzanych przez wybieralne ciała przedstawicielskie. Umożliwiło
to prowadzenie polityki regionalnej w obydwu wymiarach: interregionalnym (rządu wobec województw) oraz intraregionalnym (wewnątrz województw).
Najważniejszym uwarunkowaniem zewnętrznym rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów w ostatnich dwu dekadach był proces
integracji europejskiej, zapoczątkowany układem o stowarzyszeniu podpisanym 16 grudnia 1991 roku, który wszedł w życie od 1 lutego 1994 roku,
a został ukoronowany przyjęciem Polski do Wspólnoty Europejskiej od
1 maja 2004 roku. Bardzo często korzyści akcesji sprowadzane są do transferów finansowych wynikających między innymi z rozwiązań europejskiej
polityki spójności, jednak oddziaływanie Unii Europejskiej na trajektorie
rozwojowe polskich regionów jest znacznie szersze. Wiele z tych korzyści
jest jednak statystycznie dokumentowanych jedynie w skali całego kraju,
a w układzie wojewódzkim dysponujemy wyłącznie szacunkami.
Do takich korzyści można zaliczyć między innymi pełny i nieograniczony dostęp podmiotów gospodarczych z Polski do rynku UE i wynikające z tego możliwości wzrostu eksportu oraz rozwoju powiązań gospodarczych. Kraje członkowskie Unii Europejskiej dominują jako partnerzy
gospodarczy Polski. Około 86% eksportu z naszego kraju trafia do Unii
Europejskiej, w tym przede wszystkim do: Niemiec (około 26%), Francji
(około 7%), Włoch (około 7%), Wielkiej Brytanii (około 5%) i Czech (około 5%). W latach 1990-2009 eksport Polski w cenach stałych zwiększył
się około 5,3 razy i został przeorientowany na kraje członkowskie Unii
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Europejskiej. Miało to istotny wpływ na wszystkie regiony Polski, bowiem
szybko rosnący eksport na najbardziej wymagające rynki był stymulatorem zmian strukturalnych w gospodarce.
Transformacja ustrojowa umożliwiła bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało kolejne przyspieszenie w tej sferze. Dane wskazują, że podstawowym
kierunkiem inwestycji zagranicznych w Polsce są duże miasta oraz regiony związane z tymi ośrodkami metropolitalnymi, natomiast w Polsce
Wschodniej działania kapitału zagranicznego mają z wyjątkiem Podkarpacia marginesowe znaczenie. Związane to było z faktem, że Warszawa
oraz Katowice wraz z konurbacją górnośląską, Kraków, Łódź, Poznań,
Trójmiasto i Wrocław posiadały najlepsze otoczenie biznesowe dla aktywności gospodarczej, kumulując gros takich inwestycji.
Istotne znacznie dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w XXI
wieku miało przyjęcie standardów europejskich związanych z dostosowaniem regulacji prawnych obowiązujących w naszym kraju do prawa unijnego (acquis communautaire). Polska została wyposażona przez Wspólnotę
Europejską w podstawowe regulacje właściwe nowoczesnej gospodarce
rynkowej, które dotyczą między innymi polityki gospodarczej, dostępności do usług publicznych. Obok formalnie obowiązujących rozporządzeń
(acquis) istotną rolę odgrywają także indykatywne wytyczne (indicative
guidelines), stanowiące wzory dla państw i regionów Wspólnoty. Mechanizm współpracy między regionami Unii Europejskiej (twinning) oraz
szeroko rozpowszechniony mechanizm wymiany najlepszych doświadczeń (best practices), a także tworzenia różnych obserwatoriów prowadziły
do szybkiego adoptowania różnych innowacji europejskich w regionach
i miastach Polski.
Unia Europejska zakłada jako podstawę swojego funkcjonowania cztery swobody, jedna z nich dotyczy wyboru miejsca pracy i zamieszkania.
Ze względu na budzący obawy potencjał demograficzny nowych państw
członkowskich, w roku 2004 wprowadzono okres przejściowy na swobodę
podejmowania pracy przez obywateli tych państw w starej Unii Europejskiej. Ograniczenia te mogły obowiązywać nawet siedem lat. Poszczególne kraje członkowskie uchyliły te obostrzenia stopniowo po roku 2004,
dwa ostatnie – Niemcy i Austria – dopiero 1 maja 2011 roku. Otwarcie
rynków pracy na eksport siły roboczej z Polski prowadziło do emigracji
szacowanej na ponad 1,2 mln osób, chociaż migracje stałe z Polski po
akcesji do Wspólnoty nie przekraczają 200 tys. osób. Z migracjami wiążą
się różnorodne konsekwencje, oceniane pozytywnie i negatywnie, między
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innymi transfery finansowe pracujących za granicą do Polski, sięgające
według szacunków blisko 20 mld zł średniorocznie.
Dzięki Unii Europejskiej zostały przyspieszone zmiany strukturalne
w gospodarce Polski. Bardzo szybko rozwinął się sektor usług, zmniejszyła się nieco rola przemysłu, natomiast zasadniczemu ograniczeniu uległo znaczenie sektora rolnictwa, chociaż paradoksalnie Wspólna Polityka
Rolna spowalnia te procesy. Zmiany te są lepiej widoczne w strukturze
tworzenia dochodu krajowego, znacznie wolniej następują w sferze zatrudnienia. Jako istotne elementy regionalnych struktur gospodarczych
pojawiły się instytucje sektora finansowego oraz otoczenia biznesu. Unia
Europejska współfinansowała rozwój podażowych elementów gospodarek regionalnych, co zasadniczo poprawia konkurencyjność polskich
województw i miast. Jednak w dalszym ciągu regiony Polski są bardzo
zróżnicowane ze względu na „nowoczesność” struktury, bowiem rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo oraz rybactwo koncentruje od 4% pracujących
(Śląsk) do ponad 30% (świętokrzyskie, podlaskie i lubelskie). Rolnictwo,
łowiectwo i leśnictwo oraz rybactwo generuje w Polsce około 4% wartości
dodanej brutto, skrajne wielkości to 1% na Śląsku oraz 11% na Podlasiu.
Dzięki akcesji stało się możliwe pełne korzystanie z możliwości europejskiej polityki spójności. Europejska polityka spójności była podstawą
tworzenia ram dla nowoczesnej polityki rozwoju regionalnego w Polsce.
Polska przejęła standardy nowoczesnej polityki regionalnej dotyczące:
programowania, zarządzania, finansowania, wyboru projektów, monitoringu i ewaluacji. Równocześnie pojawiły się znaczące środki dostępne
w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, które pozwoliły
na finansowanie polityki regionalnej w Polsce. Działania europejskiej polityki spójności są skoncentrowane na regionach biednych o wielkości produktu krajowego brutto na mieszkańca według parytetu siły nabywczej
nie przekraczającym 75% średniej Unii Europejskiej. Oznaczało to, że
wszystkie województwa Polski stały się znaczącymi beneficjentami funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zarówno w latach 2004-2006,
jak też w okresie 2007-2013.
Polska podjęła decyzję o wprowadzeniu zdecentralizowanego modelu
europejskiej polityki spójności, co sprzyjało upodmiotowieniu poziomu
regionalnego. Europejska polityka spójności umożliwiła znaczącą decentralizację w sferze finansów publicznych. Jest to korzystne, bowiem samorządy przeznaczają relatywnie znacznie większą część środków na inwestycje publiczne niż rząd (tabela 1). Jak widać, Polska osiągnęła poziom
decentralizacji finansów publicznych zbliżony do przeciętnego w Unii Eu-
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ropejskiej, który jest wyższy niż w większości państw unitarnych. Oczywiście wielkość Polski oraz znaczące zróżnicowanie struktur wojewódzkich
sprawiają, że rola układu regionalnego jest bardzo istotna.
Tabela 1. Wskaźniki decentralizacji inwestycji publicznych w Polsce na tle UE 27
w roku 2006
Relacja

Polska

UE 27

Inwestycje publiczne w relacji do wydatków publicznych

8,8%

5,4%

Wydatki publiczne na poziomie regionalnym i lokalnym
do całości wydatków publicznych

30,8%

33,6%

Inwestycje publiczne na poziomie regionalnym i lokalnym
do inwestycji publicznych ogółem

66,7%

67,4%

Inwestycje publiczne na poziomie regionalnym i lokalnym
w relacji do wydatków publicznych na tych poziomach

19,0%

10.8%

Źródło: Information base of The Council of the European Municipalities and Regions (CEMR) – Dexia, 2007.

Syntetycznym wyrazem korzystnych trajektorii rozwojowych polskich
regionów jest znaczący wzrost poziomu produktu krajowego brutto
(PKB) na mieszkańca we wszystkich regionach Polski w dwu ostatnich
dekadach. W układzie dużych województw PKB na mieszkańca według parytetu siły nabywczej został przeliczony od roku 1997, a ostatnie
dane statystyczne, jakimi dysponujemy w układzie regionalnym dotyczą
roku 2008 (tabela 2). Jak widać, wszystkie regiony Polski poprawiły swoją pozycję w Unii Europejskiej w tych jedenastu latach. Jednak zdecydowanie najszybciej rozwijają się regiony związane z dużymi obszarami
metropolitalnymi, znacznie wolniej pozostałe województwa, najwolniej
położone w Polsce Wschodniej. Prowadziło to do bardzo znaczącego
wzrostu zróżnicowań regionalnych w latach 1997-2008, bowiem Mazowsze poprawiło swoją pozycję aż o 27,0 pkt. proc., kolejne dolnośląskie
o 15,3 pkt. proc., a Lubelszczyzna i Podkarpacie odpowiednio tylko o 6,0
i 5,9 pkt. proc.
Za pomocą modelu HERMIN szacuje się wpływ funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na zmiany podstawowych kategorii ekonomicznych. Ocenia się, że w Polsce w latach 2004-2006 wpływ europejskiej
polityki spójności sięgnął ponad jednego punktu procentowego dodatkowego wzrostu PKB średniorocznie. Wielkości te szacowane w układzie
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wojewódzkim różnicują się znacznie pomiędzy regionami, co pokazano
w Piątym Raporcie Kohezyjnym1. Ponieważ w latach 2007-2013 średnioroczne transfery z Unii Europejskiej są około dwukrotnie wyższe w relacji
do PKB niż w latach 2004-2006, ich wpływ w tym okresie powinien być
znacznie większy. Algorytm podziału środków funduszy strukturalnych
pomiędzy województwa w ramach segmentu regionalnego preferuje obszary słabe, bowiem uzależnia 80% alokacji od liczby ludności, 10% od
wysokiego bezrobocia oraz 10% od niskiego PKB na mieszkańca. Oznacza
to skrajne zróżnicowania w poziomie alokacji na mieszkańca w tym segmencie jak ponad 2 do 1 (warmińsko-mazurskie i mazowieckie). Jednak w
segmencie regionalnym w latach 2007-2013 znajduje się około 36% środków europejskich, a uwzględniając wyższą konkurencyjność ubiegania się
regionów silnych o środki w segmencie sektorowym kolejność województw
w globalnych alokacjach jest zupełnie inna. Wartość całkowita projektów
dofinansowanych z Unii Europejskiej z programów na lata 2004-2006 na
mieszkańca w porównaniu ze średnią krajową wynosiła najmniej w województwach podkarpackim 60%, małopolskim 62%, opolskim 65%, lubelskim 68%, świętokrzyskim 74% i podlaskim 76%. Najwięcej funduszy
europejskich alokowano na mieszkańca w województwach: zachodniopomorskim 126%, mazowieckim 120%, dolnośląskim 105%, śląskim 104%
i pomorskim 100%, czyli w regionach związanych z dużymi metropoliami2.
Tabela 2. PKB na mieszkańca w odniesieniu do UE 27=100 w latach 1997-2008
Województwo

1997

2008

Zmiana

mazowieckie

62,9

89,9

+27,0

śląskie

49,9

61,6

+11,7

wielkopolskie

46,3

59,5

+13,2

dolnośląskie

46,0

61,3

+15,3

zachodniopomorskie

44,3

51,7

+7,4

pomorskie

43,5

54,1

+10,6

1. Investing in Europe’s future. Fifth report on economic, social and territorial cohesion, European Commission, Brussels, November 2010.
2. Rocznik Statystyczny Województw 2009, GUS, Warszawa 2009, s. 570-571.
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Województwo

1997

2008

Zmiana

lubuskie

40,5

48,9

+8,4

opolskie

40,1

48,3

+8,2

kujawsko-pomorskie

39,0

49,2

+10,2

łódzkie

39,0

53,1

+14,1

małopolskie

39,0

49,2

+10,2

podlaskie

35,4

41,6

+6,2

warmińsko-mazurskie

35,2

42,3

+7,1

lubelskie

33,6

39,6

+6,0

podkarpackie

33,4

39,3

+5,9

świętokrzyskie

33,3

45,6

+12,3

Polska

44,2

57,0

+12,8

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Produkt krajowy brutto. Rachunki regionalne w 2008, Główny
Urząd Statystyczny i Urząd Statystyczny w Katowicach, Warszawa-Katowice 2010 i wcześniejsze
wydania.

Pomimo bardzo znaczącego postępu, jaki nastąpił w ostatnich kilkunastu latach, pozycja polskich szesnastu regionów na tle pozostałych 255
regionów Unii Europejskiej typu NUTS 2 w głównych kategoriach ekonomicznych jest według Piątego Raportu Kohezyjnego bardzo słaba, na
co wskazuje 15 kluczowych wskaźników (tabela 3)3. Dotyczy to między
innymi: (1) produktywności w usługach i przemyśle, (2) jakości rządów,
(3) indeksu konkurencyjności, (4) wskaźnika zatrudnienia dla grupy wiekowej 20-64, (5) inwestycji publicznych na mieszkańca, (6) indeksu regionalnej innowacyjności, (7) zasobów ludzkich w nauce i technologii oraz
(8) zatrudnienia w sektorze wysokiej techniki. Polskie regiony wyróżniają
się przyzwoitymi wskaźnikami w zakresie: (1) gospodarstw domowych
z dostępem do szerokopasmowego Internetu, (2) udziału ludności z wykształceniem wyższym w grupie wiekowej 30-34 lat, (3) udziału młodzieży w wieku 18-24 lata kończącej wcześniej edukację oraz (4) zdolności
oczyszczania zanieczyszczeń wody. Bardzo dobrze na tym tle wypada
3. NUTS (Nomenclature of Units for Territorial Statistics) – Nomenklatura Jednostek Statystyki Terytorialnej, uniwersalna regionalizacja obowiązująca w Unii Europejskiej. Jednostki typu NUTS 2,
jakimi w Polsce są województwa, zostały określone jako podstawowe podmioty europejskiej polityki
spójności.
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Mazowsze, województwo mające wskaźniki powyżej średniej dla regionów starych państw członkowskich Wspólnoty, rejestrowane cztery razy
w przedziale 1., dwa razy w przedziale 2. oraz pięć razy w przedziale 3.
Tabela 3. Pozycja regionów Polski według wskaźników Piątego Raportu
Kohezyjnego
Lp. Wskaźnik

1

2

3

4

5

6

13

1.

Produktywność w usługach
i przemyśle w 2007 roku – 6 klas

0

0

0

1

2

2.

Jakość rządów w 2009 roku –
5 klas

0

0

0

10

6

3.

Gospodarstwa domowe z dostępem
do szerokopasmowego Internetu
w 2009 roku – 6 klas

0

0

12

4

0

0

4.

Indeks konkurencyjności w 2010
roku – 6 klas

0

0

2

5

8

1

5.

Udział ludności w wieku 30-34
z wykształceniem wyższym
w 2008 roku – 5 klas

1

0

10

5

0

6.

Wskaźnik zatrudnienia dla grupy
wiekowej 20-64 w 2008 roku – 6 klas

0

0

1

5

9

1

7.

Wcześniej kończący edukację w
wieku 18-24 lata w latach 2007-2009
– 6 klas

14

2

0

0

0

0

8.

Wydatki na B+R w 2007 roku –
5 klas

0

0

1

5

10

9.

Wskaźnik bezrobocia w 2008 roku
– 5 klas

0

1

5

7

3

10.

Udział ludności zagrożonej
ubóstwem w 2008 roku – 5 klas

0

2

3

7

4

11.

Zdolności oczyszczania
zanieczyszczeń wody w 2007 roku
– 6 klas

7

1

2

4

2

0
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Lp. Wskaźnik

1

2

3

4

5

6

14

12.

Inwestycje publiczne na mieszkańca
wg parytetu siły nabywczej w latach
2002-2006 – 6 klas

0

0

0

0

2

13.

Indeks regionalnej innowacyjności
w 2006 roku – 5 klas

0

0

0

5

11

14.

Zasoby ludzkie w nauce
i technologii w 2008 roku – 5 klas

1

1

5

9

0

15.

Zatrudnienie w sektorach wysokiej
techniki w % w 2008 roku – 5 klas

1

1

1

6

7

Źródło: Investing in Europe’s future. Fifth report on economic, social and territorial cohesion, European Commission, Brussels, November 2010 oraz Investing in Europe’s future. Fifth report on economic, social and
territorial cohesion. Foreword. Summary. Conclusions. Maps and Comments, European Commission, Brussels, November 2010. Wskaźnik dotyczący jakości rządów został usunięty z ostatecznej wersji raportu
kohezyjnego.

W ostatnich latach najważniejsze organizacje międzynarodowe, takie
jak Bank Światowy, OECD czy Unia Europejska starały się przełożyć tezy
nowej geografii ekonomicznej na rekomendacje i wnioski dla polityki regionalnej. Bardzo interesujące w tym kontekście są prace Banku Światowego
odnoszące się do rozmieszczenia potencjału rozwojowego poszczególnych
krajów. Jako miernik zaproponowano wielkość produktu krajowego brutto
na mieszkańca. Jak wynika z tej analizy (mapa 1), potencjał rozwojowy
Polski znajduje się przede wszystkim w Warszawie oraz dużych metropoliach takich jak: Katowice wraz z konurbacją górnośląską, Kraków, Łódź,
Poznań, Trójmiasto oraz Wrocław. Wynika z tego wniosek, że dynamika
trajektorii rozwojowej regionu zależy od tego, czy na jego obszarze znajduje się silna metropolia. Oczywiście środki i uwaga polityki regionalnej
powinny koncentrować się na metropoliach, które mają decydujący wpływ
na ścieżki rozwojowe.
Zmiany polityki regionalnej Polski dokonują się w rytmie wieloletnich
okresów programowania budżetu i polityk Wspólnoty, obecny dotyczy lat
2007-2013, kolejny także siedmioletni, będzie obejmował lata 2014-2020.
Na podstawie dostępnych założeń dotyczących przyszłej europejskiej polityki spójności przyjmującej jako podstawowe odniesienie Strategię Europa 2020 oraz propozycji zawartych w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, Miasta, Obszary wiejskie wynika, że nastąpi za-
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sadnicze przesunięcie priorytetów interwencji z kierunku „konwergencja”
na „konkurencyjność”. Będzie to sprzyjało silniejszym regionom Polski
związanym z dużymi metropoliami, które mają decydujące znaczenie dla
konkurencyjności.
Mapa 1. Produkt krajowy brutto na kilometr kwadratowy w roku 2008

Gdańsk
Poznań
Wrocław

Łódź

Warszawa

Kraków
Katowice

Źródło: Gill J., Regional Development Policies; Place-based or people-centred, The World Bank, Washington
D.C., October 2010.
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Inteligentny rozwój miast – mit czy
dobra perspektywa dla Polski?
Czy idea smart growth – rozwoju inteligentnego, szybko reagującego na
zmiany, na trwale przeniknie politykę planowania i rozwoju – czy też jest
to modne słowo kilku sezonów politycznych w Unii Europejskiej? Oto
ciekawy dylemat. Podobnie było z wprowadzeniem w obieg intelektualny,
polityczny, planistyczny, technologiczny idei rozwoju zrównoważonego
(sustainable development). Wówczas, kilkadziesiąt lat temu, termin ten także bardzo trudno ulegał operacjonalizacji. Istota różnicy polega na tym,
że rozwój zrównoważony powstał z wiedzy o zagrożeniach środowiska
nagłośnionych szczególnie przez organizacje pozarządowe, potem naukowców, wreszcie polityków. Na końcu pojawiły się technologie. Rozwój
inteligentny przebija się odwrotnie: od technologii inteligentnych systemów cyfrowych, inteligentnych sieci, inteligentnych budynków wreszcie,
do inteligentnych miast. Jest to więc proces ewolucyjny. Interesującym
jest, jak dwa procesy determinujące przyszłość Unii Europejskiej: proces
spójności oraz rozwój inteligentny spotykają się, tworząc nową, oby trwałą
jakość myślenia o przyszłości.

Miasta w nowej pozycji strategicznej
Miasta jako skupiska ludzkiej aktywności zawsze były znaczącymi biegunami cywilizacji. Odgrywały rolę państw (metropolie – jako meter polis),
rosły i upadały (Rzym). Były magnesem przyciągającym wielkich uczonych na ich uniwersytety. Były siedliskiem zarazy lub wysokiej jakości
życia. Lecz nigdy nie były stabilne, były wciąż żywą częścią cywilizacji.
Od kilku lat obserwujemy renesans roli miast w Europie. Kamieniami milowymi dokumentów programowych Unii Europejskiej była Karta
Lipska Zrównoważonych Miast Europejskich (Leipzig 2007). Wówczas to
z nowego wymiaru spójności terytorialnej wyłonił się priorytet zrównoważonego rozwoju miast. Wcześniej cel spójności terytorialnej został
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dodany jako trzeci wymiar, obok spójności gospodarczej i społecznej,
w nowym Traktacie Konstytucyjnym Unii Europejskiej z Lizbony (art. 3
Traktatu UE). Traktat uznaje wymiar terytorialny polityki UE. Od tego
momentu spójność terytorialna stała się politycznie akceptowanym celem
UE, który został formalnie poruszony m.in. w kolejnych Raportach Kohezyjnych oraz w Strategicznych Wytycznych Wspólnoty.
Zgodnie z tymi wytycznymi, pojęcie spójności terytorialnej wiąże się
ze zdolnością polityki spójności do przystosowania się do danych potrzeb
i cech oraz konkretnych wyzwań i możliwości w ujęciu geograficznym.
Oznacza to, że należy nadać inne znaczenie spójności terytorialnej, powiązane z historią, kulturą i sytuacją instytucjonalną państwa członkowskiego.
Na nieformalnym Spotkaniu Ministrów nt. Spójności Terytorialnej, które odbyło się w listopadzie 2004 roku w Rotterdamie, uzgodniono wprowadzenie wymiaru terytorialnego do Procesu Lizbońskiego oraz przedstawienie możliwości lepszego wykorzystania różnorodności terytorialnej
i potencjału Europy. Ministrowie uzgodnili także, że program ich polityki
będzie obejmował przygotowanie syntezy: Stan Terytorialny i Perspektywy
Unii Europejskiej.
Na nieformalnym Spotkaniu Ministrów w Luksemburgu, w maju
2005 roku, ministrowie zatwierdzili tematy i priorytety, ustalone w dokumencie określającym zakres oceny zawartej w syntezie Stan terytorialny i perspektywy Unii Europejskiej. Ocena ta została następnie rozwinięta
w Agendach Terytorialnych UE zarówno z 2007, jaki i 2011 roku.
Tak więc spójność terytorialna, wymiar terytorialny, w tym rola polityki miejskiej, jest już nie tylko pomysłem zurbanizowanych ekspertów
i naukowców, lecz traktatowym zobowiązaniem państw członkowskich.
Jeśli więc słyszymy, że Unia zmierza do katastrofy, to miasta mogą być
wyspami, które przed tym się obronią.

Od Karty Lipskiej do Agendy Terytorialnej Unii
Europejskiej 2020
Oba dokumenty programowe powstałe pomiędzy rokiem 2007 i 2011
dzieli zaledwie cztery lata, lecz jednocześnie w tym okresie załamał się
porządek finansowy świata i Europy. Presja uwarunkowań zewnętrznych
jest więc oczywista. Co odróżnia i co łączy Kartę Lipską (2007) i Agendę
Terytorialną 2020 (2011)? Karta Lipska (2007)1 jest węższym, skoncentro1. Leipzig 2007.
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wanym na zrównoważonym rozwoju miast, dokumentem rozwijającym
powstałą wcześniej i równolegle Agendę Terytorialną2 UE „w kierunku bardziej zrównoważonej Europy różnorodnych regionów”.

Agenda Terytorialna (2007 rok)
Dokument opiera się na sześciu filarach:
1. Promowanie rozwoju przestrzennego opartego na modelu policentrycznym jako motorze rozwoju Europy:
• wzmacnianie regionów metropolitalnych i ich międzynarodowej pozycji w konkurencyjności,
• wzmacnianie krajowej i międzynarodowej roli i pozycji miast i obszarów zurbanizowanych położonych poza regionami metropolitalnymi.
2. Promocja bardziej policentrycznych struktur przestrzennych w poszczególnych państwach. Wzmacnianie partnerstwa miast i wsi oraz
zapewnienie wystarczającego poziomu usług dla zrównoważonego
rozwoju:
• umacnianie partnerstwa miasto–wieś przez rozwój transportu,
• promocja pozyskiwania odnawialnych źródeł energii na obszarach
wiejskich, szczególnie tych położonych na obszarach słabych strukturalnie, peryferyjnych,
• pozytywne oddziaływanie regionów metropolitalnych i obszarów
miejskich na rozwój ich wiejskiego zaplecza,
• poprawa dostępności do usług na obszarach wiejskich.
3. Promowanie krajowych i ponadkrajowych klastrów konkurencyjności
i innowacyjności:
• wzmacnianie międzynarodowej tożsamości i specjalizacji miast i regionów,
• wspieranie systemów innowacji i przepływu wiedzy i technologii
między miastami dużymi i małymi oraz obszarami wiejskimi,
• edukacja i szkolenia,
• współpraca różnych podmiotów i instytucji dla budowy klastrów.
4. Wzmacnianie infrastruktury transportowej, sieci energetycznych dla
łączenia biegunów i obszarów miejskich krajowych:
• wzmacnianie rozwoju europejskich sieci transportowych oraz ich wiązanie z sieciami krajowymi,
2. Agenda 2007.
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• wzmacnianie głównych europejskich sieci telekomunikacji i ich powiązania z sieciami krajowymi i regionalnymi,
• wzmacnianie głównych sieci przesyłu energii, promowania źródeł
odnawialnych.
5. Promowanie zintegrowanego ponadkrajowego zarządzania zagrożeniami naturalnymi:
• ograniczenie powierzchni obszarów narażonych na ryzyka,
• opracowanie polityk zabezpieczeń i działań w wypadku wystąpienia różnych zagrożeń,
• wdrażanie Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi,
• opracowanie strategii zarządzania obszarami rzecznymi i górskimi.
6. Wzmacnianie ponadkrajowych struktur ekologicznych i zasobów
dziedzictwa kulturowego:
• wzmacnianie efektywności polityki spójności i obszarów wiejskich sieci NATURA,
• wspieranie środkami polityki spójności i obszarów wiejskich sieci
NATURA,
• WYKORZYSTANIE dziedzictwa kulturowego dla rozwoju społeczno-gospodarczego,
• zachowanie kultury niematerialnej.
Interpretacja przestrzenna tych filarów jest następująca:
Obszary metropolitalne oraz inne wielkie miasta, szczególnie te poza
silnym gospodarczo centrum Europy (np. na Półwyspie Iberyjskim, w Europie Środkowo-Wschodniej, w Regionie Wschodnim Morza Bałtyckiego,
we Wschodnim Regionie Morza Śródziemnego) muszą zostać wzmocnione. Ma temu towarzyszyć rozwój komplementarnej sieci małych i średnich miast. Doprowadzi to do powstania bardziej zrównoważonej miejskiej sieci europejskiej i sieci narodowych oraz do promocji policentrycznego rozwoju terytorialnego UE oraz lepszej dostępności.
Obszary metropolitalne oraz pozostałe obszary miejskie zachęcane są
do skupienia się oraz do rozwijania swoich indywidualnych profili i ról
na arenie transeuropejskiej. W ten sposób będą mogły lepiej wykorzystać swoje terytorialne potencjały do przyciągania inwestycji publicznych
i prywatnych oraz do wzmacniania swojej światowej konkurencyjności.
Współpraca transeuropejska pomiędzy obszarami metropolitalnymi
oraz innymi obszarami miejskimi ma być wspierana w celu znalezienia
skutecznej równowagi pomiędzy komplementarnością i współzawodnictwem w ramach i pomiędzy obszarami miast o różnych rozmiarach.
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Współpraca powinna zostać rozszerzona na obszary miast leżące poza
granicami UE.

Karta Lipska (2007 rok)3
Powstała jednocześnie z Agendą Terytorialną Unii Europejskiej „W kierunku bardziej konkurencyjnej i zrównoważonej Europy różnorodnych regionów”. W dokumencie tym jeden z rozdziałów dotyczy wzmocnienia miast
w układzie policentrycznym.
Proces dojrzewania idei Karty Lipskiej był efektem wieloletniej dyskusji
na:
• nieformalnym Spotkaniu Ministrów w Lille (Francja) w listopadzie
2000 roku „Lille Action Programme”,
• nieformalnym Spotkaniu Ministrów w Rotterdamie (Holandia) w listopadzie 2004 roku „Urban aquis”,
• nieformalnym Spotkaniu Ministrów w Bristolu (Wielka Brytania)
w grudniu 2005 roku „Bristol accord on sustainable communities”.
W efekcie tego procesu w Karcie Lipskiej 2007 znalazły się zalecenia
dotyczące:
1. Wyższego wykorzystania zintegrowanego podejścia do rozwoju miast
polegającego na:
• celowości opracowania zintegrowanych strategii rozwoju miast,
• podwyższenia konkurencyjności miast poprzez: tworzenie i zapewnienie wysokiej jakości przestrzeni publicznych,
• modernizacji sieci infrastrukturalnych oraz poprawy sprawności
energetycznej,
• proaktywnej polityki innowacyjnej i edukacyjnej.
2. Zwrócenia uwagi na zdegradowane dzielnice w kontekście całości
miasta.
3. Strategii i działań dla kryzysowych obszarów miast:
• podnoszenia jakości środowiska,
• wzmocnienia gospodarki lokalnej i lokalnego rynku pracy,
• proaktywnej edukacji i szkolenia dzieci i młodzieży,
• promocji akceptowanego społecznie transportu miejskiego.
Interesujące jest zakończenie: „W przyszłość spoglądamy z pewnością.
Europa potrzebuje silnych miast”. O ile drugie zdanie nadal jest aktualne,
o tyle pierwsze uległo poważnej weryfikacji przez kryzys finansowy świata
3. Leipziger Charter 2007.
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i turbulencje, w jakie wpadły gospodarki (w tym europejskie). Czy kryzys
finansowy zdezaktualizował zalecania Karty Lipskiej? Z pewnością nie.
Nadal aktualne i żywe są zalecenia:
• miasta potrzebują odpowiednio szerokiego zakresu działań w celu realizacji lokalnych działań,
• zasady polityki rozwoju miast powinny być określone na wszystkich
szczeblach,
• solidne i przewidywalne podstawy finansowe dla miast, w tym europejskie fundusze strukturalne jako nieodzowna ich część, instrumenty dla
bardziej efektywnego wykorzystania funduszy,
• polityki sektorowe szczebla krajowego – powinny uwzględniać znaczenia miast i ich lepszą integrację.

Agenda terytorialna Unii Europejskiej 20204 (2011 rok)
Należy podkreślić, że ten dokument wiążący dla polityki terytorialnej
(w tym miejskiej) państw członkowskich powstał w ramach Traktatu
z Lizbony w zakresie nowego celu (oprócz spójności gospodarczej i społecznej) – spójności terytorialnej (art. 3 oraz art. 174 i 175 TUE).
W ciągu czterech lat dzielących Kartę Lipską i Agendę Terytorialną UE
2020 bardzo zmieniły się uwarunkowania zewnętrzne. Europa przeżywa
kolejne zmagania związane ze skutkami kryzysu finansowego, a także
z załamaniami i zagrożeniami kolejnych państw (Irlandia, Grecja, Portugalia, Hiszpania). Ambitne cele Strategii Lizbońskiej z 2000 roku uległy
transformacji w strategię Europa 20205 pt.: Strategia na rzecz inteligentnego
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.
We wstępie do tej strategii upublicznionej w 2010 roku, Przewodniczący
Komisji Europejskiej J. M. Barroso użył znamiennych sformułowań: „Rok
2010 musi być rokiem nowego początku…”, „Przyszłość Europy zależy od
tego, co teraz zrobiliśmy…”, „Kryzys był dzwonkiem alarmowym, dzięki
któremu zorientowaliśmy się, że jeśli niczego nie zmienimy, skażemy się
na stopniową utratę znaczenia i spadniemy do drugiej ligi nowego światowego porządku”.
Wygląda to trochę na zaklinanie deszczu, lecz spośród trzech priorytetów jeden wydaje się szczególnie nowy i atrakcyjny. Idzie o:
Priorytet 1. rozwój inteligentny (smart growth) – rozwój gospodarki opar4. Agenda, Gödöllő 2011.
5. Europa 2020, 2010.
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tej na wiedzy i innowacji. Wydaje się on być bardziej innowacyjny od pozostałych dwóch priorytetów.
Priorytet 2. rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywnej
korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej – jest właściwie przedłużeniem priorytetów Strategii Lizbońskiej, która w wyniku kryzysu finansowego uległa głębokiej erozji.
Priorytet 3. rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą – jest wyrazem obaw polityki europejskiej
o spokój społeczny w wyniku tykającej bomby bezrobocia (ponad 10%
w 2009 roku), oraz starzenia się Europy i niskiej produktywności (46%
osób zatrudnionych w przedziale 55-64 lata wobec 62% w USA i Japonii).
Z punktu widzenia terytorializacji wiązanej z priorytetem rozwoju inteligentnego, za kluczowy można uznać skwantyfikowany cel energetyczno-ekologiczny do osiągnięcia w 2020 roku: „emisję dwutlenku węgla należy
ograniczyć co najmniej o 20% w porównaniu z poziomem z 1990 roku
lub, jeśli pozwolą na to warunki, nawet o 30%; należy zwiększyć udział
odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu do 20% oraz zwiększyć efektywność wykorzystania energii o 20%6.
Cel ten wydaje się, także przez swoją kwantyfikowalność, najbardziej
trwały. Pytaniem otwartym pozostaje: czy osiągalnym? Zależy to od podmiotów zaangażowanych: państwa, regionów, miast, ale także sektorów
gospodarczego, transportowego, energetycznego.
Europa 2020 w ogóle nie zauważa terytorializacji jako istotnej struktury
realizacyjnej. W dodatku nie realizuje tego nowego celu Unii Europejskiej. Dominuje podejście tematyczne oraz próba wyższego poziomu koordynacji, zintegrowane wytyczne, zalecenia strategiczne:
• wyzwania energetyczne zagrażające konkurencyjności regionów,
• redukcja różnorodności biologicznej, wrażliwego dziedzictwa przyrodniczego, krajobrazowego i kulturowego.
Deficyt terytorializacji w Strategii Europa 2020 stara się wypełniać
Agenda Terytorialna Unii Europejskiej 20207 zachowująca łączność kontynuacyjną ze Strategią Europa 2020. Wyraża się to już w tytule Agendy:
„W kierunku sprzyjającej społecznemu włączeniu, inteligentnej i zrównoważonej Europy zróżnicowanych regionów”. Oczywiste jest użycie tych
samych słów kluczowych: „społeczne włączenie”, „zrównoważenie”, „in6. Europa 2020, 2010, s. 12.
7. Agenda, 2011.
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teligentna Europa”. Za główne wyzwania i szanse rozwoju terytorialnego
Agenda uznaje:
• coraz większe narażenie na globalizację: zmiany strukturalne po światowym kryzysie gospodarczym,
• wyzwania związane z integracją w UE i coraz większą współzależność
regionów,
• demograficzne i społeczne wyzwania zróżnicowane pod względem terytorialnym, segregacja grup znajdujących się w szczególnie trudnej
sytuacji,
• zmiana klimatu i zagrożenie ekologiczne zróżnicowane geograficznie.

Inteligentny wzrost – hasło polityczne czy nadzieja dla miast?
Nasycenie dokumentów i deklaracji politycznych terminem smart staje się
coraz powszechniejsze i powoli wypiera, czy też raczej uzupełnia sustainable development. Z obydwoma terminami język polski nie radzi sobie.
Sustainable development opisujemy jako rozwój zrównoważony, trwały, odpowiedzialny. Smart growth interpretujemy jako: inteligentny, sprytny, szybko reagujący na zmiany i nowe wyzwania. Stąd wydaje się, że smart („inteligentny”) bardziej odpowiada współczesnym czasom. Jest nadzieją. Przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego
w latach 2004-2009 – europoseł Jan Olbrycht pisze8: „Moim zdaniem
Polska przypatrując się debacie europejskiej w obszarze polityki rozwoju,
może postawić na nowy priorytet: smart growth, czyli inteligentny wzrost.
W rozwoju miast taki termin oznacza nowe podejście do planowania przestrzennego miast – centrów wzrostu. Decyzje o rozwoju muszą być podejmowane tak, by promować osiąganą w długim okresie trwałość wzrostu,
współdziałanie, optymalne wykorzystanie zasobów. Przekładając to na
język polityki rozwoju, Polska powinna pozwolić sobie na uzyskanie optymalnego efektu rozwojowego dzięki zainwestowanym pieniądzom. Takiego, w którym udaje się – dzięki mądrze zaplanowanym inwestycjom – nie
tylko wspierać nowoczesne przedsiębiorstwa czy budować laboratoria,
lecz także tworzyć dzięki nim regionalną, a później europejską sieć, która
będzie przyczyniała się do rozwoju Europy”.
Z pozycji polityka europejskiego ten inteligentny wyznacznik polityki
rozwoju UE wydaje się klarowny. Jednak jak inteligentny wzrost zoperacjonalizować na poziomie regionalnym, miejskim lub szerzej – regional8. J. Olbrycht, 2011, s. 39.
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no-miejskim, bo w tym się mieszczą na przykład metropolie? Interesujące jest występowanie i definiowanie rozwoju systemów inteligentnych na
różnych poziomach, poczynając od mikrostruktury lokalnej do regionu.

Inteligentne budynki (smart buildings)
Stają się coraz powszechniejszą formą architektoniczną i funkcjonalną
opartą na inteligentnych technologiach (cyfrowych, materiałów budowlanych). Istotą tych budynków są rozwiązania dające możliwość szybkiego reagowania i sterowania na skutek stwierdzonej zmiany warunków
zewnętrznych (np. nasłonecznienie, temperatura), jak i wewnętrznych
(ogrzewanie, zagrożenie, oświetlenie). Celem tych działań jest przede
wszystkim energooszczędność, bezpieczeństwo (także energetyczne, ale
ogólne) oraz niezależność (budynek pasywny) poprzez rozwiązanie własnego zasilania źródłami odnawialnymi (energia słoneczna, termalna,
wiatrowa). Podstawą jest inteligentne, automatyczne sterowanie: ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją, instalacją oświetleniową, sygnalizacją
pożaru i oddymiania, sygnalizacją włamania i napadu, kontroli dostępu,
telewizji dozorowej, sieci audiowizualnych, zasilania awaryjnego.

Inteligentne sieci (smart grids)
Polegają na:
• integracji działań wszystkich uczestników procesów generacji, przesyłu,
dystrybucji i użytkowania energii,
• poprawie jakości dostaw energii elektrycznej (stabilizacja napięcia, inteligentne reagowanie odbiorca-producent),
• możliwości produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby przez odbiorców końcowych.
Istotą sieci inteligentnych jest powiązanie producentów i odbiorców
(którzy też mogą być producentami) w jeden system o cechach niezawodności ilościowej i jakościowej. Jest to inteligentna reakcja na sytuacje
katastrof energetycznych (black out) miast o trywialnych przyczynach
(zasada najsłabszego ogniwa), lecz ogromnych skutkach w skali miasta
(w 2011 roku black out ogarnął część Warszawy, w tym Dworzec Centralny). Istotne jest także bezpieczeństwo energetyczne sektorów wrażliwych
(np. laboratoria, szpitale, informatyka), gdzie zakłócenia generują ogromne straty. Stąd szczególna powszechność smart grids w USA. Efektem
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działania sieci inteligentnych jest także energooszczędność i wpływ na
zmiany klimatu poprzez włączanie alternatywnych, rozproszonych źródeł energii oraz kogeneracji. W Polsce nie ma wielu przykładów smart
grids. Na Półwyspie Helskim realizowany jest projekt: „Inteligentny Półwysep” polegający na połączeniu w jeden system użytkowników i wytwórców energii (także odnawialnej). Inteligencja systemu polega na wiedzy,
gdzie aktualnie jest największa podaż energii i tam, gdzie jest największy
popyt, jest ona kierowana. Odbiorca zaś będzie informowany na bieżąco,
ile energii zużywa i ile ona kosztuje w zależności od pory doby. Jest to
więc system idealnie wiążący cele producenta, operatora sieci i odbiorcy.
W programie uczestniczy pięć gmin helskich i nadmorskich, wchodząc
w ten sposób do ekskluzywnego grona smart.

Inteligentne systemy (smart systems)
Polegają na inteligentnym reagowaniu na zmienione warunki oraz informowaniu zainteresowanych o tej zmianie. Systemem, który działa
w stanie permanentnej zmiany jest transport. Szczególnie jest to istotne
w miastach, gdzie transport zbiorowy i indywidualny koegzystuje na tej
samej na ogół sieci. Inteligentne systemy działają jako formy techniczno-organizacyjne zarządzające:
• ruchem miejskim (punkty nadzoru wizyjnego, tablice zmiennej treści), rejestracja natężenia ruchem i inteligentna, zmienna sygnalizacja
świetlna,
• transportem miejskim,
• parkowaniem,
• informacją kierowców i użytkowników.
Efektami systemu są:
• oszczędność energii, środowiska, czasu,
• zarządzanie całą przestrzenią ruchu.

Inteligentne miasta (smart cities)
Prezentowany powyżej jeden z priorytetów strategii UE (Europa 2020),
dotyczący pakietu klimatycznego „3x20”, idealnie łączy się z ideą inteligentnego miasta w ramach szerszego ujęcia inteligentnego rozwoju zdefiniowanego przez J. Olbrychta. Celem tego działania jest przekształcenie europejskich miast w struktury wydajne i zrównoważone w dziedzinie energii, transportu informacji, technologii, redukcji zanieczyszczeń,
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w tym głównie CO2. Realizując taką ścieżkę rozwoju, miasta będą bardziej konkurencyjne.
Koncepcja smart cities rozwija się na podstawie kombinacji zawartych
w sześciu następujących dziedzinach:
• smart economy / inteligentna gospodarka (konkurencyjność),
• smart mobility / inteligentny transport (transport i ICT),
• smart environment / inteligentne środowisko (zasoby naturalne, gospodarka odpadami),
• smart people / inteligentni ludzie (kapitał społeczny i ludzki, wiedza),
• smart living / inteligentne mieszkanie (poziom życia),
• smart governance / inteligentne zarządzanie (uczestnictwo).
Idea „smart” optymalizuje zużycie energii, wykorzystuje przede wszystkim odnawialne źródła energii, redukuje emisję zanieczyszczeń, tworzy
przyjazne środowisko do życia (zieleń, przestrzeń publiczna, infrastruktura komunikacyjna, ciepłownicza, elektryczna, gazownicza, informatyczna, organizacja życia kulturalnego i inne). Miasta mają stać się w pewnym
zakresie samowystarczalne (produkcja żywności, energii, utylizacja odpadów itp.).
Rozwój w tym kierunku wymaga zmian w mentalności mieszkańców,
stworzenia odpowiednich procedur zarządzania miastem, współdziałania
mieszkańców, organizacji miejskich, firm, przemysłu i administracji oraz
tworzenia i wykorzystywania nowych technologii.
Niektóre miasta europejskie podejmują już tę strategię. Przykładem
jest program „Am SMART erdam city” realizowany przez miasto Amsterdam9, oparty na łączeniu innowacyjnych technologii ze zmianami zachowań mieszkańców w celu ograniczenia emisji CO2. Filarami programu
amsterdamskiego są: zrównoważone mieszkalnictwo, gospodarka, transport i przestrzenie publiczne.
Przyjęcie przez polskie miasta inteligentnego wzrostu jako wyznacznika
cywilizacyjnego wydaje się pożądane i nieuchronne.

Podsumowanie
1. Polskie miasta realizują, głównie dzięki środkom UE, ogromny
program modernizacyjny, głównie w zakresie infrastruktury transportowej, energetycznej, wodnej, gospodarki odpadami. Program
ten, oparty głównie na sprawności absorpcyjnej („wydać wszystkie
9. http://amsterdamsmartcity.com/#/en
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możliwe do pozyskania środki”), musi ulec, w nowej perspektywie
finansowej 2014-2020, znacznej transformacji na osiąganie celów
i skwantyfikowanych wyników opartych na strategii UE.
2. Jednym z głównych, trwałych priorytetów UE jest szeroko pojęte bezpieczeństwo energetyczne i klimatyczne. Jest to reakcja na realne zagrożenia, które nie maleją, a wręcz rosną. Jest to proces długotrwały.
3. Jedną z odpowiedzi może być realizacja inteligentnego wzrostu, który ma swoje oparcie w dokumentach programowych UE (Strategia
2020, Agenda Terytorialna 2020). Smart growth daje szansę oraz wymusza rozwój i planowanie zintegrowane miast (np. energia, transport,
środowisko, odpady). Będzie to łamało sektorowe przyzwyczajenia
i zarządzanie branżowe miastami.
4. Inteligentny rozwój jest rozwinięciem idei rozwoju trwałego, zrównoważonego, sustensywnego, wiążąc szczególnie istotnie środowisko
przyrodnicze z gospodarką i przestrzenią. Istota różnicy polega na
wymiernych korzyściach inteligentnego rozwoju o dużym nasyceniu
czynnikiem „zielonym” (green), np. w technologiach, nowych gałęziach gospodarki energetycznej, transportu. Tworzy to nowe wartości
trwałej pozycji konkurencyjnej miast, które podejmą aktywnie, a nie
deklaratywnie programy i projekty inteligentnych miast.

Literatura:
Agenda Terytorialna Unii Europejskiej: W kierunku bardziej konkurencyjnej i zrównoważonej Europy różnych regionów, Nieformalne Spotkanie Ministerialne w sprawie
Spójności Terytorialnej, Lipsk, 25 maja 2007 roku.
Agenda Terytorialna Unii Europejskiej 2020: W kierunku sprzyjającej społecznemu włączeniu, inteligentnej i zrównoważonej Europy zróżnicowanych regionów, Nieformalne
Posiedzenie Ministrów ds. planowania przestrzennego i rozwoju terytorialnego,
Gödöllő (Węgry), 19 maja 2011 roku.
Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego
włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji, Bruksela 2010.
Leipzig Charter on sustainable European Cities, Nieformalne Spotkanie Ministerialne
w sprawie Spójności Terytorialnej, Lipsk, 25 maja 2007 roku.
Olbrycht J., Europa czeka na inteligentny rozwój, w: Strategicznie dla rozwoju. Polityka
rozwoju w zintegrowanym podejściu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011.
http://amsterdamsmartcity.com/#/en
http://europa.eu/energy/technology/initiatives/smart_sities_en.htm
http://www.smart-cities.eu

Jacek Białek

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Jacek Kotrasiński

Fundacja Laboratorium Rozwoju

Polska w megaprzestrzeni
europejskiej1
Badania nad rzeczywistością międzynarodową XXI wieku, ze względu na
jej wysoką złożoność, wymagają odwoływania się do wielowymiarowych
narzędzi umożlwiających zobrazowanie, analizę i interpretację zachodzących wielostronnych zjawisk i interakcji. Profesor Antoni Kukliński
w swym kompleksowym opracowaniu pt.: Megaspaces of the XXI century,
przedstawił koncepcję megaprzestrzeni jako instrumentu interpretacji sceny globalnej XXI wieku.
W myśl przedstawionej definicji, „megaprzestrzeń jest wielkim obszarem geograficznym reprezentującym duży potencjał demograficzny, polityczny, ekonomiczny, naukowy, kulturalny i militarny, uznany bardzo wyraźnie w skali globalnej. Megaprzestrzeń jest zróżnicowanym regionalnie
obszarem bez barier ograniczających swobodny przepływ osób, towarów,
informacji i kapitału. (…) Megaprzestrzeń jest zjawiskiem wyższego rzędu w stosunku do klasycznej przestrzeni makro – państw – przestrzeni
mezzo – regionów i mikroprzestrzeni – obszarów lokalnych”2.
Obszerna i istotna część przywołanego opracowania została poświęcona megaprzestrzeni Europy, jako potencjalnej perspektywy rozwoju Unii
Europejskiej3, będącej obecnie w fazie in statu nascendi, natomiast mogącej
się urzeczywistnić w nowym etapie europejskiej integracji ekonomicznej,
politycznej, społecznej i kulturowej4. Autor formułuje tezę, że silna Unia
Europejska stanowi ramy instytucjonalne tworzenia zjawiska europejskiej wartości dodanej zarówno w jego wewnętrznym jak i zewnętrznym
1. Poglądy wyrażone w niniejszym artykule są opiniami własnymi autorów i nie pozostają w związku
z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w poruszanych kwestiach.
2. A. Kukliński, Megaspaces of the XXI century, Ministry of Regional Development, Chapter III, Warsaw 2011.
3. Por.: A. Kukliński, J. Muszyński et al., Europa Quo Vadis?, Lower Silesian Conference,
Wrocław 2010.
4. A. Kukliński, Megaspaces…, op. cit., Chapter III.
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wymiarze. W tym sensie działalność UE jest nie tylko mechanizmem
sumującym potencjał poszczególnych państw członkowskich. Fenomen
zjawiska europejskiej wartości dodanej odnosi się do „zbioru potencjałów
i korzyści”, powstających w wyniku działalności Unii, które nie byłyby
możliwe do osiągnięcia w rezultacie indywidualnych działań poszczególnych państw członkowskich. Profesor Antoni Kukliński podkreśla, że
„zjawisko to jest otwartym, praktycznie niezbadanym obszarem refleksji
teoretycznej i badań empirycznych”, a tym samym „bardzo trudno jest
nakreślić system pomiaru istoty, zakresu i skali zjawiska”, oraz opracowanie wiarygodnego instrumentu analizy kosztów i korzyści5.
W pracach badawczych na poziomie wspólnotowym wskazuje się na
wymiar wspólnotowej wartości dodanej polegający na korzystnym efekcie, którego wystąpienie „zostało umożliwione” dzięki wsparciu Wspólnoty „lub który nie powstałby bez wsparcia Wspólnoty”6. W tym sensie
podkreśla się, iż „wspólnotowa wartość dodana występuje, gdy regionowi
lub krajowi zostały umożliwione działania, które nie byłyby możliwe bez
wsparcia Wspólnoty i/lub pożytki z takich działań w tym regionie lub
kraju przynoszą (bezpośrednio lub pośrednio) pozytywne efekty (spillovers and externalities) w niektórych lub wszystkich krajach członkowskich
lub regionach Unii”7.
W powyższym kontekście kategoria wspólnotowej wartości dodanej
znajduje odzwierciedlenie przy ocenie realizacji poszczególnych polityk
UE. W odniesieniu do unijnej polityki spójności Komisja Europejska
wskazuje, że wspólnotowa wartość dodana obejmuje wartość powstałą
w wyniku wsparcia wspólnotowego, która jest dodatkowa w stosunku do
interwencji strukturalnych funduszy europejskich, władz krajowych, regionalnych i sektora prywatnego8. Jak podkreśla Komisja, „jest to ocena
ekonomicznych i nieekonomicznych korzyści wynikłych z realizacji całości polityki spójności i z każdego programu zrealizowanego w regionach
kwalifikujących się do wsparcia”9.
5. A. Kukliński, Megaspaces…, op. cit., Chapter X.
6. J. Bachtler, S. Taylor, The Added Value of Structural Funds: A Regional Perspective, IQ-Net Report on
the Reform of the Structural Funds, European Policies Research Center, University of Strathclyde,
2003, p. 7.
7. Thematic evaluation of the Impacts of Structural Funds (1994/1999) on Research, Technology Development
and Innovation in Objective 1 & 6 Regions, CIRCA, University of Athens, PricewaterhouseCoopers,
1999; cyt. za: J. Bachtler, S. Taylor, op. cit., p. 8.
8. Community Added Value: Definition and Evaluation Criteria, Working Paper, DG Regio, Komisja Europejska, 2002; cyt. za: J. Bachtler, S. Taylor, op. cit., p. 7.
9. Ibidem.
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W kontekście rozwoju sytuacji globalnej oraz koncepcji megaprzestrzeni, w przywołanym opracowaniu Profesora Antoniego Kuklińskiego
zawarta została również refleksja na temat pozycji Polski i jej regionów.
Autor podkreśla, że Polska i jej regiony doświadczają transformacji sceny globalnej będąc członkami UE i elementem europejskiej megaprzestrzeni. Zaznacza on również, że „globalne przeznaczenie oraz globalny
sukces Polski i Unii Europejskiej tworzą wspólne pole wzajemnie powiązanych dynamicznych procesów łączących rozwój silnej Polski i rozwój
Unii Europejskiej. W nowym, tworzącym się kształcie sceny globalnej nie
będzie miejsca na współczucie dla słabych. Tylko silna Unia Europejska
oraz silna Polska i jej regiony będą w stanie stawić czoła wyzwaniom XXI
wieku”10.
Profesor Kukliński stwierdza, że w pełni rozwinięta analiza zjawiska
europejskiej wartości dodanej wymaga rozszerzonego, interdyscyplinarnego podejścia, w tym w takich obszarach, jak polityka handlowa, polityka
ekologiczna, polityka spójności i polityka badawczo-rozwojowa11. Autorzy
niniejszego artykułu podzielają powyższy punkt widzenia i zgadzają się
z opinią, że z uwagi na naturę wspomnianego zjawiska trudno jest przedstawić jeden, wspólny instrument pomiaru, uwzględniający powiązania
oraz efekty wzajemnych relacji pomiędzy Unią a państwami członkowskimi, w tym Polską. Jednakże uważamy, że konieczne jest podjęcie takiej
próby, w celu stworzenia punktu wyjścia do dogłębnej oceny obserwowanego zjawiska oraz jego poszczególnych wymiarów ekonomicznych,
w oparciu o wzajemne powiązania gospodarcze poszczególnych państw
(w tym przypadku Polski) z Unią i jej państwami członkowskimi (odpowiednio tzw. „starymi” państwami członkowskimi (UE-15) oraz tzw.
„nowymi” państwami członkowskimi (UE-10 lub UE-12))12.
Autorzy niniejszego opracowania podejmują próbę oceny korzyści
ekonomicznych osiąganych przez Polskę w wyniku członkostwa w Unii
Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści w wymiarze makroekonomicznym, w tym związanych z realizacją w Polsce wspólnotowej polityki spójności. Autorzy dokonują analizy siedmioletniego okresu
członkostwa (2004-2011), uwzględniając przy tym wpływ globalnego kryzysu gospodarczego w latach 2008-2009 na sytuację gospodarki polskiej
10. A. Kukliński, Megaspaces…, op. cit., Chapter XI.
11. Ibidem.
12. Nomenklatura odzwierciedla fakt, że przed 1 maja 2004 roku Unia Europejska obejmowała
15 państw członkowskich (tzw. UE-15, „stare” państwa członkowskie). W ramach procesu rozszerzenia w 2004 roku do Unii dołączyło 10 państw (UE-10, „nowe” państwa członkowskie).
W 2007 roku do UE przystąpiły 2 kolejne kraje, tworząc łącznie wspólnotę 27 państw (UE-27).
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na tle innych nowych państw członkowskich. Ocena wpływu przynależności do UE dokonana została w oparciu o analizę wybranych opracowań
dotyczących omawianego tematu oraz o własne badania przeprowadzone
na bazie dostępnych danych statystycznych. W niniejszej pracy autorzy
odnoszą się również do rezultatów projektów badawczych, prowadzonych
na zlecenie instytucji publicznych, mających na celu ewaluację wpływu
polityki spójności UE na wybrane wskaźniki makroekonomiczne, jak również na korzyści uzyskiwane przez kraje UE-15 z realizacji polityki spójności w Polsce.

1. Wpływ rozszerzenia UE na Polskę i pozostałe
nowe państwa członkowskie – uwagi wstępne
Dnia 1 maja 2011 roku minęła siódma rocznica największego w historii
rozszerzenia Unii Europejskiej, które objęło Polskę oraz dziewięć innych
państw, w większości z Europy Środkowej i Wschodniej. Należy zauważyć, iż moment ten, podobnie jak analogiczne rocznice w poprzednich
latach, stanowi dogodny punkt wyjścia do sformułowania ocen wpływu
członkostwa w UE na sytuację społeczno-gospodarczą zarówno „nowych”
jak i „starych” państw członkowskich.
W 2009 roku, w piątą rocznicę historycznego rozszerzenia UE, oceny
oddziaływania ekonomiczno-społecznego poszerzenia Unii oraz członkostwa w poszerzonej Unii przedstawiły między innymi Komisja Europejska
oraz instytucje krajowe. W Polsce instytucje rządowe oraz ośrodki badawcze przedstawiły wyniki badań stanowiących próbę określenia wpływu
członkostwa (oraz wpływu realizacji europejskiej polityki spójności) na
sytuację gospodarczą kraju, a tym samym na jakość życia jego mieszkańców. Analizy te stanowiły potwierdzenie oczekiwań wyrażanych w okresie
przedakcesyjnym, wskazując na wysoce pozytywny wpływ akcesji zarówno na stabilność makroekonomiczną, jak i rozwój gospodarczy kraju.
Uwagę autorów niniejszego opracowania zwrócił jednak fakt, że
tego typu pogłębionych analiz nie zaprezentowano w siódmą rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, pomimo istotnych zmian,
które miały miejsce w gospodarce światowej i europejskiej w okresie
2009-2011. Niniejszym artykułem chcielibyśmy wypełnić część powstałej
luki, przedstawiając własną ocenę korzyści ekonomicznych członkostwa
w UE w okresie pełnych siedmiu lat, które upłynęły od polskiej akcesji, uwzględniając przy tym wpływ globalnego kryzysu gospodarczego
w latach 2008-2009 na sytuację gospodarki polskiej na tle innych nowych
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państw członkowskich. Naszą analizę chcielibyśmy jednak rozpocząć od
syntetycznego omówienia opracowań przedstawionych w roku 2009 na
poziomie wspólnotowym oraz krajowym.
Opracowanie pt.: Five years of an enlarged EU – Economic achievements
and challenges, przygotowane przez Komisję Europejską i opublikowane
w 2009 roku13, stanowiło przykład wnikliwej oceny korzyści odnoszonych
z rozszerzenia UE zarówno przez „stare” jak i „nowe” państwa członkowskie.
Eksperci Komisji uznali, że przystąpienie dwunastu „nowych” dynamicznych państw członkowskich, przyczyniło się do rozszerzenia potencjału gospodarczego Unii Europejskiej i poprawy jej konkurencyjności na
rynkach światowych (m.in. dzięki przyspieszeniu reform strukturalnych
w „nowych” państwach członkowskich). Rozszerzenie Unii zwiększyło
jednocześnie jej siłę przetargową w sferze międzynarodowych stosunków
politycznych i gospodarczych. Dlatego też można stwierdzić, że rozszerzenie stworzyło możliwość przygotowania się Unii do bardziej efektywnego sprostania wyzwaniom stawianym przez obecny etap globalizacji.
Komisja Europejska skoncentrowała się w swoim dokumencie na gospodarczych aspektach rozszerzenia UE, stwierdzając, że sukces procesu
integracji wynikał w dużej mierze ze sprawnego funkcjonowania zarówno
systemu prawnego i instytucjonalnego Unii, jak i ze skuteczności polityk
wspólnotowych. Równocześnie, stabilność makroekonomiczna, rozwój
instytucjonalny, konwergencja w sferze regulacyjnej, poprawa jakości rządzenia, integracja handlu i liberalizacja przepływu kapitału – jakie miały miejsce w ramach procesu akcesyjnego – przyniosły liczne pozytywne skutki integracji, jeszcze zanim doszło do faktycznego rozszerzenia.
Przystąpienie do UE zwiększyło przewidywalność polityki gospodarczej
nowych państw członkowskich oraz stymulowało inwestycje sektora publicznego w kapitał ludzki i infrastrukturę. Należy podkreślić, że realizacji takich projektów inwestycyjnych zdecydowanie sprzyjała europejska
polityka spójności. Co więcej, wyżej wymienione osiągnięcia stworzyły
bardziej sprzyjający klimat dla inwestycji sektora prywatnego, a migracja
zarobkowa z nowych państw członkowskich do starych państw członkowskich znacznie złagodziła wąskie gardła na rynku pracy tych ostatnich14.
W raporcie Komisja Europejska zwróciła również uwagę na znaczący
wzrost wydajności pracy, któremu towarzyszył spadek bezrobocia i sto13. Zob. Komisja Europejska, Five years of an enlarged EU – Economic achievements and challenges, „European Economy”, no. 1, 2009.
14. Ibidem, p. 2-3.
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sunkowo szybka konwergencja poziomu dochodów w nowych państwach
członkowskich. Według szacunków Komisji, w latach 2003-2007 powstało
w nowych państwach członkowskich trzy miliony miejsc pracy. Jednakże,
jak zauważano, nadal utrzymuje się znaczące niedopasowanie kwalifikacji
pomiędzy podażą i popytem na pracę (sytuacja pod tym względem pogorszyła się w kilku krajach, w tym w Polsce, ze względu na ujemne saldo
migracji). Z drugiej strony, eksperci Komisji wskazywali na fakt, że proces integracji ujawnił problemy strukturalne, utrudniające rozwój nowych
państw członkowskich.
Według szacunków przedstawionych przez Komisję Europejską w cytowanym dokumencie, rozszerzenie UE przyczyniło się do znacznej poprawy jakości życia w nowych państwach członkowskich poprzez stymulowanie spójności społeczno-gospodarczej Unii. Twierdzenie to potwierdza wzrost dochodu narodowego per capita w nowych państwach członkowskich z poziomu 40% średniej „starych” członków UE w 1999 roku
do średnio 51,7%15. Według tego samego dokumentu, sama akcesja, jak
również dostosowania przedakcesyjne po stronie nowych państw członkowskich pozwoliły im na powiększenie, w latach 2000-2008, średniego
rocznego poziomu wzrostu PKB o 1,75% w stosunku do scenariusza,
w którym kraje te pozostałyby poza Unią. Jednocześnie struktura gospodarek tych krajów stała się bardziej spójna ze strukturą „starych” państw
członkowskich (o czym świadczy m.in. znaczący wzrost udziału usług
w PKB), podczas gdy wzrost poziomu wykształcenia nie tylko wskazuje
na dynamiczne tempo modernizacji gospodarki, ale także tworzy podstawy do szybkiej konwergencji gospodarczej w przyszłości16.
Dogłębną analizę odnoszącą się do wpływu członkostwa w UE na sytuację społeczno-gospodarczą Polski zawierał raport 5 lat Polski w Unii Europejskiej, opracowany przez Komitet Integracji Europejskiej i opublikowany
w kwietniu 2009 roku. Podsumowano w nim korzyści z członkostwa, jak
i wyzwania z nim związane, w trzech głównych wymiarach – ekonomicznym, społecznym i politycznym.
W wymiarze ekonomicznym w raporcie przedstawiono zarówno ocenę
ogólnej sytuacji makroekonomicznej, jak też ocenę sytuacji w poszczególnych sektorach gospodarki, podkreślając korzystne zmiany strukturalne
związane między innymi z realizacją wspólnotowej polityki spójności.
W wymiarze społecznym w dokumencie koncentrowano się na takich kwestiach jak: rynek pracy, migracje, bezpieczeństwo wewnętrzne, zdrowie
publiczne i edukacja, ochrona konsumentów, a także ocena członkostwa
15. Ibidem, p. 32.
16. Ibidem, p. 39.
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w UE przez polskie społeczeństwo. W wymiarze politycznym szczególną
uwagę zwrócono na: stosunki ze wschodnimi sąsiadami Polski, współpracę regionalną, wdrażanie i egzekwowanie prawodawstwa UE i efektywność procesu modernizacji jakości polskiej administracji publicznej17.
W dokumencie wskazywano, iż korzyści z przynależności do Unii Europejskiej w istotnej mierze przejawiały się w odczuciach społeczeństwa.
W badaniach opinii publicznej wskazywano na wysokie społeczne poparcie dla integracji europejskiej, niesłabnące zresztą do chwili obecnej.
Badanie Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadzone w maju
2011 roku wykazało, że 83% respondentów było zadowolonych z członkostwa kraju w Unii18.

2. Wpływ rozszerzenia UE na sytuację
makroekonomiczną w Polsce
Dokonując oceny oddziaływania członkostwa Polski w UE w siedem
lat po akcesji skupimy się w głównej mierze na wymiarze makroekonomicznym, w tym związanym z realizacją wspólnotowej polityki spójności. Jako punkt wyjścia do analizy chcielibyśmy podkreślić, że zasadniczą przesłankę realizacji polityki spójności, wynikającą między innymi
z uregulowań traktatowych, stanowi potrzeba wspierania zrównoważonego
i trwałego wzrostu gospodarczego na całym terytorium Unii Europejskiej. Takie podejście do rozwoju zakłada dążenie do zmniejszenia różnic
w rozwoju społeczno-gospodarczym pomiędzy poszczególnymi krajami
i regionami.
W 2010 roku PKB Polski wyniósł 1 415,4 mld zł tj. 354,3 mld euro
(w cenach bieżących), a przy uwzględnieniu parytetu siły nabywczej
582,7 mld euro PPS. Udział Polski w gospodarce UE-27 osiągnął 2,9%
w cenach bieżących (lub 4,7% przy uwzględnieniu różnic w sile nabywczej walut). W porównaniu z okresem przed akcesją do Unii Europejskiej,
udział ten zwiększył się o około 1 pkt proc. W 2010 roku Polska zajmowała – pod względem wartości bezwzględnej PKB (wyrażonej w PPS) – szóste miejsce w UE-27, za Niemcami, Wielką Brytanią, Francją, Włochami
i Hiszpanią.
Na wykresie 1 przedstawiono dane porównawcze dotyczące rozwoju gospodarczego państw członkowskich UE, wyrażonego poziomem produktu krajowego brutto per capita (według parytetu siły nabywczej). W 2010
roku Polska zajmowała pod tym względem 23. miejsce wśród 27 krajów
17. Zob. Pięć lat Polski w Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2009.
18. Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS), Warszawa maj 2011.
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Unii, co wskazuje, że mimo zauważalnych postępów osiągniętych w ostatnich kilku latach, dystans pomiędzy poziomem rozwoju Polski a średnim
poziomem rozwoju krajów UE -27 jest nadal znaczący.
Jednak nadmierna koncentracja na dystansie do „średniego” poziomu
rozwoju jest naszym zdaniem swego rodzaju uproszczeniem, a analizy
powinny w większym stopniu skupić się na dystansie w rozwoju pomiędzy Polską i innymi poszczególnymi państwami członkowskimi (w tym
szczególnie „nowymi państwami członkowskimi”). W celu „oderwania”
dalszej analizy od „paradygmatu” analitycznego „średniej UE-27”, zdecydowaliśmy się odnieść poziom PKB per capita w Polsce (wyrażony
w PPS) do poziomu wszystkich pozostałych państw członkowskich UE
oraz przedstawić zmiany w tym obszarze w latach 2003-2010. Wyniki
wspomnianych obliczeń prezentujemy w tabeli 1.
Porównanie relacji PKB per capita w Polsce zarówno do średniej
UE-27 jak i do poziomu poszczególnych państw członkowskich wskazuje, że
w ciągu pierwszych siedmiu lat członkostwa w UE PKB per capita w Polsce wzrósł z 49% średniej UE-27 w 2003 roku do 62% w 2010 roku.
Wykres 1. PKB per capita w krajach UE-27 w 2010 roku (według parytetu siły 		
nabywczej) – UE-27=100

Źródło: Eurostat, baza danych, dostęp w dniu 06.10.2011.

Gdy spojrzymy na konwergencję średniego poziomu dochodu narodowego w Polsce pomiędzy latami 1997 (PKB per capita według parytetu
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siły nabywczej na poziomie 47% średniej UE-27) a 2003 (49%) i porównamy ją z konwergencją obserwowaną w latach 2003-2010, możemy postawić tezę o wysoce pozytywnym wpływie członkostwa w UE na rozwój
gospodarczy kraju.
Głównym mechanizmem wpływu polityki spójności UE na zmniejszenie różnic w rozwoju poszczególnych regionów jest oddziaływanie alokacji
funduszy Unii Europejskiej na inwestycje w szeroko rozumiany kapitał
(w tym w przemysł przetwórczy, infrastrukturę transportową i komunalną oraz kapitał ludzki). Alokacja ta ma na celu przyspieszenie konwergencji realnej państw-beneficjentów oraz ich regionów z gospodarkami
rozwiniętych krajów Unii.
Odnosząc się do problematyki wzrostu gospodarczego w kontekście
członkostwa Polski w Unii Europejskiej, chcielibyśmy podkreślić, że dynamika wzrostu PKB w naszym kraju potwierdza stymulujący wpływ na
polską gospodarkę zarówno samego przystąpienia do Unii, jak i członkostwa w Unii. W celu zilustrowania wpływu członkostwa w UE na wzrost
gospodarczy Polski, podzieliliśmy okres 1997-2010 na dwa siedmioletnie podokresy. Pierwszy z nich określiliśmy jako okres przedakcesyjny,
a drugi obejmuje pierwsze siedem lat członkostwa naszego kraju w UE.
Na wstępie zauważamy, że pobieżna analiza tempa wzrostu gospodarczego (porównanie minimalnych i maksymalnych wysokości tempa wzrostu w danym okresie) wydaje się nie potwierdzać stymulującego wpływu
członkostwa w UE na polską gospodarkę, ponieważ roczna stopa wzrostu gospodarczego w Polsce w okresie 1997-2003 wahała się między 1,1%
a 7,1%, podczas gdy w latach 2004-2010 zakres tempa wzrostu PKB mieścił się w przedziale od 1,6% (w „kryzysowym” 2009 roku) do 6,8%.
Jednak porównanie „skumulowanego” wzrostu gospodarczego wydaje się potwierdzać hipotezę odnośnie pozytywnego wpływu akcesji na
wzrost gospodarczy w kraju. W latach 1997-2010 polski PKB wzrósł realnie o nieco ponad 79,2%. Jednakże dostrzegalne są wyraźne różnice pomiędzy jego przyrostem w poszczególnych „podokresach” – o ile bowiem
w latach 1997-2003 PKB zwiększył się realnie jedynie o niespełna 30,7%,
to lata 2004-2010 przyniosły jego wzrost o nieznacznie ponad 37,1%.
W tym samym czasie realny PKB w krajach UE-27 wzrósł w okresie
1997-2010 o 29,05% (w latach 1997-2003 o nieco ponad 18,1%, a w latach
2004 -2010 o 9,2%). Średnioroczny wzrost PKB w krajach UE-27 w latach
1997-2010 wyniósł ok. 1,8% (2,4% w latach 1997-2003 i nieco poniżej 1,3%
w okresie 2004-2010), podczas gdy polska gospodarka odnotowała w latach 1997-2010 średnie roczne tempo wzrostu w wysokości niemal 4,3%
(3,9% w latach 1997-2003 i 4,6% w okresie 2004-2010).

191

Jacek Białek, Jacek Kotrasiński

Tabela 1. Zmiana (w punktach procentowych) relacji PKB per capita (według 		
parytetu siły nabywczej) w Polsce do poziomu PKB per capita w UE 		
i jej państwach członkowskich w okresie 2004-2010

Polska
UE-27
Węgry
Włochy
Grecja
Portugalia
Irlandia
Wlk. Brytania
Francja
Słowenia
Malta
Hiszpania
Belgia
Austria
Szwecja
Rep. Czeska
Niemcy
Finlandia
Dania
Niderlandy
Cypr
Estonia
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Bułgaria
Słowacja
Rumunia

62,0
100,0
64,0
100,0
89,0
81,0
127,0
114,0
107,0
86,0
83,0
101,0
119,0
126,0
123,0
82,0
118,0
116,0
125,0
133,0
97,0
64,0
58,0
52,0
274,0
44,0
74,0
45,0

100,0
62,0
96,9
62,0
69,7
76,5
48,8
54,4
57,9
72,1
74,7
61,4
52,1
49,2
50,4
75,6
52,5
53,4
49,6
46,6
63,9
96,9
106,9
119,2
22,6
140,9
83,8
137,8

49,0
100,0
63,0
111,0
93,0
79,0
142,0
122,0
111,0
84,0
80,0
101,0
124,0
128,0
124,0
77,0
116,0
113,0
124,0
129,0
88,0
55,0
49,0
43,0
248,0
34,0
56,0
31,0

Konwergencja
Polski z danym
państwem (w%)

2003-2010
PKB per capita –
Polska (% poziomu
danego państwa)

PKB per capita
UE-27=100

2003
PKB per capita –
Polska (% poziomu
danego państwa)

Wyszczególnienie

PKB per capita
UE-27=100

2010

100,0
49,0
77,8
44,1
52,7
62,0
34,5
40,2
44,1
58,3
61,3
48,5
39,5
38,3
39,5
63,6
42,2
43,4
39,5
38,0
55,7
89,1
100,0
114,0
19,8
144,1
87,5
158,1

Źródło: Obliczenia autorów oparte na bazie danych Eurostatu, dostęp w dniu 06.10.2011.
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&
pcode=tsieb010).
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0,0
13,0
19,1
17,9
17,0
14,5
14,3
14,2
13,8
13,8
13,4
12,9
12,6
10,9
10,9
12,0
10,3
10,1
10,1
8,6
8,2
7,8
6,9
5,3
2,9
-3,2
-3,7
-20,3
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W związku z wyższym przeciętnym tempem wzrostu gospodarki polskiej w analizowanym okresie, w stosunku do przeciętnego tempa wzrostu
w krajach UE-27, doszło do nieznacznego zmniejszenia różnicy w poziomie
rozwoju gospodarczego między Polską a średnim poziomem w Unii. Według Eurostatu, w 1996 roku polski PKB per capita (mierzony parytetem
siły nabywczej) wynosił 45% średniej dla UE-27, w 2003 roku osiągnął 49%,
a w 2010 roku – 62% tej średniej. Innymi słowy, PKB per capita zbliżył się
w okresie 14 lat o 17 pkt. proc. do średniej UE-27.
Wyliczona przez nas przeciętna „roczna stopa konwergencji” w latach 1997-2010 była nieco wyższa niż 1 (1,21 pkt. proc.). Wynik
ten można interpretować dwojako. Z jednej strony może on świadczyć o sukcesie dotychczasowej konwergencji polskiej gospodarki, ale
z drugiej strony może wskazywać na konieczność przyspieszenia procesu
konwergencji. Uproszczona – choć z drugiej strony mocno niepokojąca
– interpretacja powyższych wielkości – zakładając, że średnie tempo konwergencji będzie takie samo jak obserwowane w ciągu ostatnich czternastu lat – wskazuje, że Polska osiągnie średni poziom PKB na mieszkańca
obserwowany w Unii Europejskiej dopiero w 2042 roku. Taki scenariusz
wskazuje bowiem na możliwość wystąpienia sytuacji, w której praktycznie
dwa kolejne pokolenia osiągnęłyby dojrzałość mieszkając w kraju o PKB
per capita niższym od średniego poziomu w Unii Europejskiej.
Z drugiej strony, dużo bardziej optymistyczne wnioski można wyciągnąć z faktu, że w ciągu pierwszych siedmiu lat (2004-2010) członkostwa
w UE średnie roczne tempo tak definiowanej konwergencji wobec średniej
UE-27 wyniosło prawie 1,9 pkt. proc. Zakładając, że takie tempo konwergencji zostanie utrzymane, można przewidywać, że Polska osiągnie
średni poziom PKB per capita UE-27 w roku 2030.
Jak już wspominaliśmy, aby zbytnio nie przywiązywać się do wartości
„średnich”, zaprezentujemy nasze własne obliczenia, które odnoszą poziom PKB na mieszkańca w Polsce do PKB per capita w poszczególnych
krajach UE (patrz tabela 1). Nasze obliczenia pokazują, że w 2010 roku
poziom PKB per capita w Polsce wynosił 22,6% odpowiedniej wartości dla
Luksemburga, 48,8% wartości dla Irlandii, lub 75,6%, poziomu obserwowanego w Republice Czeskiej (w 2003 roku było to odpowiednio: 19,8%,
34,5% i 63,6%). Należy podkreślić, że PKB per capita jest w Polsce nadal
bardzo skromny w porównaniu z głównymi rozwiniętymi krajami Europy
Zachodniej, choć w analizowanym okresie różnica między Polską a rzeczonymi krajami nieznacznie się zmniejszyła (patrz tabela 1).
Interpretacja danych przedstawionych w tabeli 1 wymaga wyjaśnień
metodologicznych. Relacja PKB per capita każdego z państw członkow-
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skich do średniego poziomu w UE-27 została przedstawiona w kolumnach
2. (dla 2010 roku) i 4. (dla 2003 roku). Kolumny 3. i 5. przedstawiają wyniki
autorskich obliczeń relacji wskaźnika PKB Polski per capita w danym państwie do poszczególnych państw członkowskich (odpowiednio dla 2010 roku
i 2003 roku), podczas gdy wartość zaprezentowana w kolumnie 6. oznacza
„skalę konwergencji gospodarki polskiej w stosunku do danego państwa
w okresie 2004-2010” (wyrażoną w punktach procentowych) obliczoną jako różnica pomiędzy wartościami przedstawionymi w kolumnach
3. i 5. Dodatnie wartości w kolumnie 6. wskazują konwergencję Polski pod
względem PKB per capita w stosunku do danego kraju (lub powiększenie
przez Polskę dodatniego dystansu względem państw, które w 2003 roku
charakteryzowały się niższym od naszego kraju poziomem PKB per capita). Z drugiej strony należy podkreślić, że wartości ze znakiem (-) są trudniejsze do interpretacji19, ponieważ mogą one oznaczać zarówno, że Polska traci dystans do danego kraju (tak jak w przypadku np. Słowacji), jak
i że inne kraje – z początkowo niższym PKB na mieszkańca – nadrabiają
dystans w stosunku do Polski (Rumunia, Bułgaria).
Przedstawione powyżej wyniki przeprowadzonych przez autorów obliczeń wskazują, że w okresie 2004-2010 Polska zmniejszyła dystans
pod względem PKB per capita do znacznej większości (21) państw
członkowskich Unii, powiększyła „przewagę” nad 2 krajami (Łotwą
i Litwą), straciła część „przewagi” nad 2 innymi państwami (Rumunia,
Bułgaria) oraz straciła dystans względem Słowacji (o 3,7 pkt. proc.).
Należy również podkreślić, że najbardziej widoczny postęp odnotowano
w zmniejszaniu różnic w PKB per capita względem Węgier (19,1 pkt.
proc), Włoch (17,9 pkt. proc) oraz Grecji (17,0 pkt. proc.).

19. a) Polska powiększyła dodatni dystans w stosunku do Litwy, ponieważ poziom PKB per capita
w Polsce stanowił w 2010 roku 106,9% wartości odnotowanej na Litwie, w porównaniu ze 100,0%
w 2003 roku, a powiększenie „przewagi” względem Łotwy było bardziej wyraźne – w 2003 roku
PKB per capita w Polsce wynosiło 114% poziomu odnotowanego na Łotwie, podczas gdy w 2010 roku
było to już 119,2%, b) pozycja Polski względem Słowacji uległa osłabieniu – relacja PKB per capita
w naszym kraju do poziomu obserwowanego na Słowacji pogorszyła się z 87,5% w 2003 roku do 83,8%
w 2010 roku. c) PKB per capita w Polsce pozostawało znacznie wyższe niż w Rumunii i Bułgarii,
ale kraje te znacząco zredukowały w latach 2003-2010 dystans względem Polski (np. PKB per capita
w Polsce stanowił w 2003 roku 158,1% poziomu obserwowanego w Rumunii, podczas gdy w 2010
roku było to już „tylko” 137,8%).
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3. Wzrost gospodarczy Polski w okresie
2004-2010 na tle innych „nowych” państw
członkowskich UE
Dane przedstawione w tabelach 2 i 3 wskazują, że w latach 2004-2008
polska gospodarka rozwijała się w niższym tempie niż wynosiło średnie
roczne tempo wzrostu gospodarczego siedmiu „nowych” państw członkowskich UE (Słowacji, Litwy, Łotwy, Rumunii, Bułgarii, Estonii i Republiki Czeskiej). Jednakże kolejne obliczenia – obejmujące okres 2004-2010
wskazują, że światowy kryzys gospodarczy miał dużo większy wpływ na
gospodarki innych nowych państw członkowskich niż na gospodarkę
polską. W rezultacie w 2009 roku Polska była jedynym spośród „nowych”
państw, które osiągnęło dodatnie tempo wzrostu gospodarczego. Tym samym w latach 2004-2009 (a także w okresie 2004-2010) skumulowany
wzrost PKB (a także średnie roczne tempo wzrostu) plasował Polskę na
drugim (po Słowacji) miejscu w analizowanej grupie.
Tabela 2. Wzrost PKB w Polsce i pozostałych „nowych” państwach
członkowskich Unii Europejskiej w okresie 2004-2010 (w %)
Wyszczególnienie

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Polska

5,3

3,6

6,2

6,8

5,1

1,6

3,9

Bułgaria

6,7

6,4

6,5

6,4

6,2

-5,5

0,2

Rep. Czeska

4,7

6,8

7,0

5,7

3,1

-4,7

2,7

Estonia

6,3

8,9

10,1

7,5

-3,7

-14,3

2,3

Cypr

4,2

3,9

4,1

5,1

3,6

-1,9

1,1

Łotwa

8,9

10,1

11,2

9,6

-3,3

-17,7

-0,3

Litwa

7,4

7,8

7,8

9,8

2,9

-14,8

1,4

Węgry

4,8

4,0

3,9

0,1

0,9

-6,8

1,3

Malta

-0,5

3,7

2,2

4,3

4,4

-2,7

2,7

Rumunia

8,5

4,2

7,9

6,3

7,3

-6.6

-1,9

Słowenia

4,4

4,0

5,8

6,9

3,6

-8,0

1,4

Słowacja

5,1

6,7

8,5

10,5

5,8

-4,8

4,0

Źródło: Baza danych Eurostatu, dostęp 06.10.2011.
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Wyniki te mogą być interpretowane jako wskazujące na bardziej zrównoważony charakter wzrostu w Polsce, niż w większości nowych państw
członkowskich lub – jak wykażemy w toku dalszej analizy – również na
mniej otwarty charakter gospodarki narodowej niż w przypadku większości tych państw.

Średnie roczne tempo wzrostu
w latach 2004-2010

Skumulowany wzrost PKB
(w %) w latach 2004-2010

Średnie, roczne tempo wzrostu
w latach 2004-2009

Skumulowany wzrost PKB
(w %) w latach 2004-2009

Średnie roczne tempo wzrostu
w latach 2004-2008

Wyszczególnienie

Skumulowany wzrost PKB
(w %) w latach 2004-2008

Tabela 3. Szacunkowy wzrost PKB (skumulowany wzrost i średnie, roczne tempo
wzrostu) w Polsce i pozostałych „nowych” państwach członkowskich
w okresie 2004-2010 (w %)

Polska

30,0

5,4

32,1

4,8

37,3

4,6

Bułgaria

36,6

6,4

29,1

4,3

29,4

3,7

Rep. Czeska

30,4

5,5

24,3

3,7

27,6

3,5

Estonia

31,9

5,7

13,1

2,1

15,7

2,1

Cypr

22,7

4,2

20,4

3,1

21,7

2,8

Łotwa

41,3

7,2

16,3

2,5

15,9

2,1

Litwa

41,0

7,1

20,1

3,1

21,8

2,9

Węgry

14,4

2,7

6,6

1,1

8,0

1,1

Malta

14,8

2,8

11,7

1,9

14,7

2,0

Rumunia

39,1

6,8

30,0

4,5

27,5

3,5

Słowenia

27,2

4,9

17,0

2,7

18,7

2,5

Słowacja

42,2

7,3

35,4

5,2

40,8

5,0

Źródło: Obliczenia własne autorów, w oparciu o dane Eurostatu (patrz tabela 2).

W celu rozszerzenia naszej analizy porównawczej polskiej gospodarki
na inne kategorie makroekonomiczne (tj. poza „syntetyczną” miarę, jaką
jest produkt krajowy brutto), przejdziemy do omówienia wielu innych,
bardziej „strukturalnych” aspektów rozwoju tych gospodarek.
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Jeśli chodzi o stopień otwartości gospodarki – wyrażony udziałem eksportu i importu towarów i usług w produkcie krajowym brutto – Polska
zdecydowanie odstaje od większości krajów analizowanej grupy. Średni
udział eksportu towarów i usług w PKB w okresie 2004-2010 wynosił
w Polsce poniżej 40% (wobec 79,5% na Słowacji, 76,3% na Węgrzech,
czy też 64,9% w Czechach). Należy również podkreślić, że w okresie
2004-2010 ww. udział wzrósł w Polsce o 9 pkt. proc. w porównaniu do
np. 25,1 pkt. proc. wzrostu odnotowanego w przypadku Węgier, czy też
17,4 pkt. proc. na Litwie. Należy ponadto podkreślić, że w ostatnim poddanym analizie roku – tj. 2010 – eksport towarów i usług wyniósł 42,3%
polskiego PKB, a jego udział w PKB był około dwa razy niższy niż na
Węgrzech (86,5%) i Słowacji (80,9%).
Względną „zamkniętość” polskiej gospodarki wyrażoną eksportem,
można przypisywać relatywnie dużej wielkości rynku wewnętrznego, ale
naszym zdaniem wskazuje ona również, że gospodarka polska nie odnosi
pełnych korzyści z integracji z globalnym rynkiem oraz łańcuchami produkcyjnymi, które mogłyby przynieść potencjalny wzrost konkurencyjności gospodarki.
Na uwagę zasługuje również fakt, że w okresie 2004-2010 Polska odnotowywała średnioroczny deficyt w handlu towarami i usługami na poziomie 1,8% PKB, podczas gdy Czechy i Węgry generowały w tym samym
okresie – średnio odpowiednio 2,7% i 0,9% PKB nadwyżki (w 2010 r. wyniosła ona odpowiednio – 3,2% i 6,5% PKB). Wielkość ta – jeśli odniesiemy ją do relacji wartości ich eksportu i importu do PKB – wskazuje
wyraźnie na większy stopień integracji gospodarki czeskiej i węgierskiej
z rynkami międzynarodowymi oraz większą konkurencyjność tych krajów
w wymianie międzynarodowej.

2010

UE-27

34,5

40,6

Polska

33,3

42,3

2003

2010

38,7

33,3

39,7

39,6

36,0

43,5

Bilans obrotów
towarami
i usługami

2003

2010

średnio
2004-2010

2003

Import towarów
i usług
średnio
2004-2010

Eksport towarów
i usług
średnio
2004-2010

Wyszczególnienie

Tabela 4. Handel zagraniczny w relacji do PKB (w %)

38,0

1,2

0,9

0,7

41,5

-2,7

-1,2

-1,8
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2003

2010

53,8

58,9

59,7

67,9

64,9

60,3

69,2

79,4

72,2

Cypr

47,5

40,4

Łotwa

42,2

Litwa

Bilans obrotów
towarami
i usługami

2003

2010

średnio
2004-2010

Import towarów
i usług
średnio
2004-2010

Eksport towarów
i usług
średnio
2004-2010

Wyszczególnienie
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67,4

-10,3

-1,9

-13,6

64,7

62,3

-1,2

3,2

2,7

76,7

72,5

75,7

-7,5

6,9

-3,5

45,7

48,7

46,9

51,1

-1,3

-6,5

-5,4

53,8

45,8

54,8

55,2

58,4

-12,6

-1,4

-12,6

50,9

68,3

57,7

56,8

69,5

65,2

-5,9

-1,3

-7,5

Węgry

61,4

86,5

76,3

65,2

80,0

75,4

-3,8

6,5

0,9

Malta

78,8

88,2

83,7

78,5

84,8

85,2

0,3

3,4

-1,5

Rumunia

34,8

35,8

32,5

42,3

41,2

42,4

-7,5

-5,4

-9,9

Słowenia

53,8

65,4

63,9

54,0

64,9

64,6

-0,2

0,6

-0.7

Słowacja

75,8

80,9

79,5

77,8

81,9

81,8

-1,9

-1,0

-2,3

2003

2010

Bułgaria

48,5

57,8

Rep. Czeska

59,1

Estonia

Źródło: Baza danych Eurostatu, dostęp w dniu 10.10.2011. Obliczenia własne autorów.

Ciekawe obserwacje można również sformułować w oparciu o dane dotyczące wydatków na konsumpcję finalną w nowych państwach członkowskich i ich nakładów brutto na środki trwałe (stopy inwestycji) – tabela 5. Jeśli chodzi o średnią relację wydatków konsumpcyjnych do PKB
w latach 2004-2010, była ona wyższa w Polsce o ponad 10 pkt. proc. niż
w Republice Czeskiej oraz o 3,7 pkt. proc. niż na Węgrzech. Jednocześnie
analizowany wskaźnik był wyższy również niż w przypadku Estonii, Słowenii i Słowacji oraz niższy niż w Bułgarii, na Cyprze, Łotwie, Litwie oraz
na Malcie i w Rumunii. Polska znalazła się również w grupie ośmiu nowych
państw członkowskich, w których wartość analizowanego wskaźnika spadała pomiędzy rokiem 2003 a 2010 (jego wzrost odnotowano natomiast
w przypadku Cypru, Litwy, Słowenii i Słowacji).
Należy jednak podkreślić, że w analizowanym okresie Polska odnotowała wzrost „stopy inwestycji” (stosunek nakładów brutto na środki trwałe do PKB) – z 18,2% do 19,9% (średnio w całym okresie wynosiła ona
20,1%) i była jednym z czterech nowych państw członkowskich, w których odnotowano jej przyrost. Jednakże stopa inwestycji w Polsce była

198

Polska w megaprzestrzeni europejskiej

w 2010 roku nadal znacznie niższa niż w krajach odnotowujących jej
najwyższy poziom spośród nowych państw członkowskich (w Republice
Czeskiej – 24,4% oraz Bułgarii – 23,5%).

Nakłady na
konsumpcję finalną
sektora finansów
publicznych

Nakłady brutto na
środki trwałe

2010

21,2

19,4

18,4

19,9

18,9

18,2

18,2

19,9

20,1

19,9

15,8

17,3

19,0

23,5

26,9

70,3

22,7

21,4

20,9

26,8

24,4

25,8

73,0

73,0

18,3

20,9

18,5

31,6

18,8

29,2

84,2

86,7

84,7

20,0

19,8

18,6

17,8

18,6

20,5

Łotwa

84,2

80,5

81,5

21,8

17,5

18,5

24,7

19,5

28,1

Litwa

84,4

84,9

85,0

19,7

20,5

19,5

21,2

16,3

22,5

Węgry

80,2

75,1

76,7

23,5

21,8

22,3

22,4

18,0

21,3

Malta

84,0

82,7

84,3

20,0

21,0

20,3

19,3

16,9

19,1

Rumunia

85,5

78,9

83,2

19,3

16,4

16,9

21,5

22,7

25,8

Słowenia

74,8

76,8

73,2

19,0

20,8

19,0

24,1

21,6

25,5

Słowacja

77,3

77,9

76,5

20,4

19,3

18,6

24,7

20,3

24,1

średnio
2004-2010

2003

średnio
2004-2010

Nakłady na
konsumpcję finalną

średnio
2004-10

Wyszczególnienie

Tabela 5. Wydatki finalne na konsumpcję w relacji do PKB oraz relacja nakładów 		
brutto na środki trwałe do PKB (w %)

2003

2010

79,0

20,8

22,2

80,3

80,4

18,1

89,2

77,0

83,8

Rep. Czeska

74,2

71,7

Estonia

74,3

Cypr

2003

2010

UE-27

79,1

80,5

Polska

83,9

Bułgaria

Źródło: Baza danych Eurostatu, dostęp w dniu 10.10.2011. Obliczenia własne autorów.

Podjęliśmy również próbę zbadania udziału sektora finansów publicznych w nakładach na konsumpcję finalną w nowych państwach członkowskich oraz relacji nakładów brutto na środki trwałe do finalnych nakładów konsumpcyjnych (tabela 5).
Nasze obliczenia wykazują, że w latach 2004-2010 wydatki konsumpcyjne sektora finansów publicznych stanowiły średnio 22,7% wydatków na
konsumpcję finalną w Polsce. Relacja ta była jedną z najniższych w grupie
nowych państw członkowskich. Natomiast analiza relacji nakładów brutto na środki trwałe do finalnych nakładów konsumpcyjnych wykazuje, że
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w latach 2004-2010 nakłady brutto na środki trwałe były w Polsce średnio
cztery razy niższe niż wydatki na konsumpcję finalną – omawiana relacja
była niższa niż niemal we wszystkich (poza Cyprem i Maltą) nowych
państwach członkowskich. Wynik ten można interpretować jako oznakę,
że struktura polskiej gospodarki nie jest wystarczająco zorientowana –
pomimo znaczących środków uzyskiwanych z funduszy UE w ramach
polityki spójności – na sprostanie przyszłym wyzwaniom.

Nakłady brutto na środki
trwałe w relacji do wydatków
na konsumpcję finalną

2003

2010

średnio
2004-2010

Wydatki sektora finansów
publicznych na konsumpcję
finalną do wydatków na
konsumpcję finalną ogółem
średnio
2004-2010

Wyszczególnienie

Tabela 6. Wydatki sektora finansów publicznych na konsumpcję finalną jako
odsetek nakładów na konsumpcję finalną w kraju oraz relacja nakładów 		
brutto na środki trwałe do nakładów na konsumpcję finalną (w %)

26,8

24,5

22,9

25,2

23,5

22,7

21,7

24,8

25,0

22,3

20,5

20,6

21,3

30,5

32,1

Rep. Czeska

30,6

29,8

29,7

36,1

34,0

36,7

Estonia

24,6

28,6

25,3

42,5

25,8

40,0

Cypr

23,8

22,8

22,0

21,1

21,5

24,2

Łotwa

25,9

21,7

22,7

29,3

24,2

34,5

Litwa

23,3

24,1

22,9

25,1

19,2

26,5

Węgry

29,3

29,0

29,1

27,9

24,0

27,8

Malta

23,8

25,4

24,1

23,0

20,4

22,7

Rumunia

22,6

20,8

20,3

25,1

28,8

31,0

Słowenia

25,4

27,1

26,0

32,2

28,1

34,8

Słowacja

26,4

24,8

24,3

32,0

26,1

31,5

2003

2010

UE-27

26,3

27,6

Polska

21,6

Bułgaria

Źródło: Baza danych Eurostatu, dostęp w dniu 10.10.2011. Obliczenia własne autorów.

Nawet pobieżne spojrzenie na sytuację sektora finansów publicznych
w Polsce na tle pozostałych nowych członków UE świadczy o dość trud-
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nej sytuacji w tej dziedzinie (tabela 7). W okresie 2004-2010 średnia relacja tego deficytu do PKB wyniosła 4,8%, podczas gdy w 2010 roku –
7,9%. Wartości te dają Polsce wątpliwe pierwsze (w 2010 roku wspólnie
ze Słowacją) miejsce jeśli chodzi o najwyższy poziom analizowanej relacji
w grupie nowych państw członkowskich UE.

Dług sektora finansów
publicznych

2003

2010

średnio
2004-2010

Deficyt/nadwyżka sektora
finansów publicznych
średnio
2004-2010

Wyszczególnienie

Tabela 7. Relacja wyniku sektora finansów publicznych oraz długu sektora
finansów publicznych do PKB

-3,3

61,8

80,0

66,0

-7,9

-4,8

47,1

55,0

48,4

-0,4

-3,2

-0,1

44,4

16,2

21,1

Rep. Czeska

-6,6

-4,7

-3,3

29,8

38,5

31,7

Estonia

1,7

0,1

0,5

5,6

6,6

5,2

Cypr

-6,5

-5,3

-2,1

68,9

60,8

61,3

Łotwa

-1,6

-7,7

-3,4

14,6

44,7

21,2

Litwa

-1,3

-7,1

-3,3

21,1

38,2

22,3

Węgry

-7,2

-4,2

-5,9

58,3

80,2

69,1

Malta

-9,9

-3,6

-3,5

69,3

68,0

66,5

Rumunia

-1,5

-6,4

-4,0

21,5

30,8

18,2

Słowenia

-2,7

-5,6

-2,7

27,3

38,0

28,4

Słowacja

-2,8

-7,9

-4,0

42,4

41,0

34,3

2003

2010

UE-27

-3,1

-6,4

Polska

-6,2

Bułgaria

Źródło: Baza danych Eurostatu, dostęp w dniu 10.10.2011. Obliczenia własne autorów.

W 2011 roku Polska była nadal objęta procedurą nadmiernego deficytu
(którą została objęta przez Radę Europejską w dniu 7 lipca 2009 roku),
a tym samym była zobowiązana do obniżenia – do 2012 roku – deficytu sektora finansów publicznych do poziomu poniżej 3% PKB. Na podkreślenie zasługuje przy tym fakt, że spośród nowych państw członkowskich jedynie Estonia nie była objęta wspomnianą procedurą (w okresie
2004-2010 osiągała ona bowiem, średnio, nadwyżkę budżetową w wysokości 0,5% PKB). Według opracowania European Economic Forecast Autumn
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2011, opublikowanego przez Komisję Europejską jesienią 2011 roku, Polska
miała obniżyć relację deficytu do PKB z 7,9% w 2010 roku do 5,6% w 2011
roku oraz 4,0% w 2012 roku (co oznacza, że będzie kształtować się ona nadal
powyżej wymaganego progu). Według Komisji Europejskiej omawiana redukcja deficytu miała być dokonana dzięki ambitnej konsolidacji budżetowej wprowadzonej w 2011 roku. Według danych Eurostatu (patrz tabela 7)
w 2010 roku relacja długu publicznego do PKB wynosiła 55% (wobec 47,1%
w 2003 roku), a średnia jej wielkość w okresie 2004-2010 wynosiła 48,4%.
Komisja Europejska prognozowała w cytowanym dokumencie, że wskaźnik zadłużenia nieznacznie wzrośnie – do 56,7% w 2011 roku oraz do 57,1%
w 2012 roku, głównie z uwagi na deprecjację złotego. Jednak eksperci
KE zaznaczali, że prognozy dotyczące długu publicznego są obarczone
„znaczną niepewnością związaną z wysoką zmiennością kursu walutowego i wynikającą z niej wyceną komponentu długu zdenominowanego
w walutach obcych”20.
Po przedstawieniu kilku problematycznych aspektów obecnej sytuacji
gospodarczej Polski, poddamy analizie wpływ akcesji na strukturę wzrostu gospodarczego obserwowany w okresie pierwszych siedmiu lat członkostwa kraju w Unii Europejskiej.
Analiza struktury wzrostu gospodarczego w Polsce wskazuje, że
w okresie 2004-2008 – a więc przed ujawnieniem się pełnego wpływu kryzysu, wskazuje, że wraz ze spowolnieniem tempa wzrostu (rozpoczętym
w czwartym kwartale 2008 roku), wzrost opierał się (szczególnie w latach
2005-2006), głównie na popycie inwestycyjnym i konsumpcyjnym. Wysoka dynamika nakładów brutto na środki trwałe wynikała – w znacznym
stopniu – z wysokiego napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych,
co z kolei było pochodną wzrostu zaufania inwestorów zagranicznych do
gospodarki polskiej w wyniku członkostwa kraju w UE.
Jednakże chcielibyśmy w tym miejscu podkreślić fakt, iż poziom rozwoju gospodarczego i tempo wzrostu gospodarczego w Polsce są uzależnione przede wszystkim od popytu wewnętrznego – głównie konsumpcji,
która stanowiła w ostatnich latach około 80% PKB. W poszczególnych
latach okresu 2007-2010 zaobserwowano istotne zmiany w strukturze
tego popytu (tj. zmianę relacji między spożyciem i akumulacją), wynikające ze szczególnie wysokiej wrażliwości akumulacji na zmiany warunków
gospodarowania. W efekcie, w kolejnych latach różne składniki popytu
determinowały charakter wzrostu gospodarczego. W 2007 roku to akumulacja stanowiła decydujący czynnik wzrostu (a jej wkład we wzrost
20. Komisja Europejska, European Economic Forecast – Autumn 2011, „European Economy”, no. 6, 2011.
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PKB wynosił 5,1 pkt. proc. – w tym wkład nakładów brutto na środki
trwałe – 3,4 pkt. proc.).
Jednakże już w 2008 roku udział akumulacji we wzroście PKB był
znacznie mniejszy (wyniósł zaledwie 1 pkt. proc.), co wynikało ze znacznego spadku tempa wzrostu nakładów brutto na środki trwałe (z 17,6%
w 2007 roku do 9,6% w 2008 roku). Następnie w 2009 roku, doszło do
zasadniczej zmiany struktury wzrostu gospodarczego w Polsce. Głęboki
spadek tempa wzrostu akumulacji (o 11,5% w stosunku rocznym) – związany zarówno ze spadkiem wartości nakładów brutto na środki trwałe
(o 1,2%), jak również z redukcją zapasów w jednostkach gospodarczych
– skutkował negatywnym wpływem akumulacji na wzrost gospodarczy.
Równocześnie utrzymujący się wówczas dodatni wkład konsumpcji we
wzrost był zbyt mały, aby zrównoważyć negatywny wpływ akumulacji.
W rezultacie, wzrost PKB na poziomie 1,6% został osiągnięty przede
wszystkim dzięki pozytywnemu wkładowi eksportu netto.
W 2010 roku skala spadku nakładów brutto na środki trwałe była podobna (1,0%) do obserwowanej w 2009 roku, ale uzupełnianie zapasów
w przedsiębiorstwach doprowadziło do wzrostu akumulacji o 8,5% i jej
pozytywnego wpływu na wzrost PKB. Należy jednak zauważyć, że odbudowa zapasów jest czynnikiem jednorazowym, a tym samym jej pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy będzie wygasał.
Według obliczeń autorów, w latach 1997-2010 nakłady brutto na środki trwałe wzrosły łącznie o 110,9% (ich „średnioroczny” wzrost wynosił
w tym okresie 5,5%)21. Należy przy tym podkreślić, że w okresie przedakcesyjnym (lata 1997-2003) ich łączny wzrost wyniósł niespełna 28,5%
(średniorocznie rosły one w tempie ok. 3,65%), natomiast w latach
2004-2010 skumulowany wzrost tych wydatków wyniósł 64,1% (przy
średniorocznym tempie wzrostu przekraczającym 7,3%). Wydaje się to
potwierdzać ogromny wzrost dynamiki inwestycji obserwowany po akcesji do UE, który – w dużej mierze – był stymulowany napływem funduszy
unijnych. Choć, jak wykażemy poniżej na podstawie dostępnych badań
ewaluacyjnych, oddziaływanie tych funduszy nie ujawniło się w sposób
wyraźny przed okresem 2009-2010, kiedy pomogły one w istotny sposób
ograniczyć spowolnienie gospodarcze spowodowane przez czynniki zewnętrzne.
W okresie 1997-2010 skumulowany przyrost konsumpcji wyniósł 70,8%
(przy średnim rocznym jej wzroście o 3,9%). W latach 1997-2003 przyrost
konsumpcji osiągnął 29,6% (średnioroczne tempo wzrostu nieznacznie
21. Należy podkreślić, że w 2009 roku przedmiotowe wydatki zmniejszyły się o 1,2%, a w 2010 roku
o dalszy 1%.
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niższe od 3,8%), natomiast w okresie 2004-2010 spożycie indywidualne
wzrosło ogółem o prawie 31,8% (przy średnim rocznym tempie wzrostu
około 4,0%). Naszym zdaniem, porównanie skali przyrostu inwestycji
oraz przyrostu konsumpcji w omawianym okresie może świadczyć o tym,
że Polska efektywnie wykorzystuje możliwości wynikające z członkostwa
w UE do wzmocnienia podstaw rozwojowych gospodarki narodowej.
Tabela 8. Obroty towarowe w handlu zagranicznym w latach 1998-2010 		
(w mln euro)
Lata

Eksport F.O.B.

Import F.O.B.

Bilans obrotów towarowych

1996

22 005

27 823

-5 818

1997

27 194

35 885

-8 691

1998

28 951

40 397

-11 446

1999

28 215

42 361

-14 146

2000

39 022

52 349

-13 327

2001

46 537

55 094

-8 557

2002

49 338

57 039

-7 701

2003

53 836

58 913

-5 077

2004

65 847

70 399

-4 552

2005

77 562

79 804

-2 242

2006

93 406

98 945

-5 539

2007

105 893

118 262

-12 369

2008

120 890

138 614

-17 724

2009

101 760

104 862

-3 102

2010

122 411

128 413

-6 002

Źródło: Narodowy Bank Polski.

Analiza danych dotyczących handlu zagranicznego wskazuje, że wartości eksportu i importu rosły w okresie 1997-2010 niemal corocznie
(z wyjątkiem 1999 roku oraz „kryzysowego” roku 2009). Widoczny wzrost
nastąpił po akcesji Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku (patrz tabela 8). Analizę wskaźników dotyczących handlu zagranicznego przedstawiono w tabeli 9. Choć wartość eksportu i importu znacznie wzrosła
w latach 1997-2010 (odpowiednio o ponad 456% i 361%), znaczne pogłębienie różnicy pomiędzy nominalną wartością importu i eksportu
(tabela 8) zasługuje na szczególną uwagę. Ponadto, należy podkreślić, że o ile
w 1997 roku wartość eksportu stanowiła około 75,8% wartości importu, to
w 2010 roku odpowiednia relacja przekroczyła 95,3%.
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Dane dotyczące bilansu obrotów towarowych w analizowanym okresie
nie są jednoznaczne. Należy zwrócić uwagę na fakt, że w latach 2000-2005 obserwowano nieprzerwane zmniejszenie poziomu deficytu handlowego, podczas gdy w latach 2006-2008 nastąpił znaczny jego wzrost,
po czym w 2009 roku miało miejsce znaczne zmniejszenie deficytu,
a następnie jego niemal podwojenie w 2010 roku.

Relacja wartość eksportu
do wartości importu (%)

Import dynamika,
poprzedni rok=100

Bilans obrotów towarowych, dynamika,
poprzedni rok=100

Export – dynamika,
poprzedni rok=100

Bilans obrotów towarowych
skumulowany przyrost
(w %) (1996 rok=100)

Import skumulowany
przyrost (w %)
(1996 rok=100)

Export – skumulowany
przyrost (w %)
(1996 rok=100)

Tabela 9. Zmiany w bilansie handlu towarami w okresie 1999-2010 (w euro)

1997

123,6

129,0

149,4

123,6

129,0

149,4

75,8

1998

131,6

145,2

196,7

106,5

112,6

131,7

71,7

1999

128,2

152,3

243,1

97,5

104,9

123,6

66,6

2000

177,3

188,2

229,1

138,3

123,6

94,2

74,5

2001

211,5

198,0

147,1

119,3

105,2

64,2

84,5

2002

224,2

205,0

132,4

106,0

103,5

90,0

86,5

2003

244,7

211,7

87,3

109,1

103,3

65,9

91,4

2004

299,2

253,0

78,2

122,3

119,5

89,7

93,5

2005

352,5

286,8

38,5

117,8

113,4

49,3

97,2

2006

424,5

355,6

95,2

120,4

124,0

247,1

94,4

2007

481,2

425,1

212,6

113,4

119,5

223,3

89,5

2008

549,4

498,2

304,6

114,2

117,2

143,3

87,2

2009

462,4

376,9

53,3

84,2

75,7

17,5

97,0

2010

556,3

461,5

103,2

120,3

122,5

193,5

95,3

Lata

Źródło: Obliczenia autorów na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego.

Dwa inne czynniki przyczyniły się również istotnie do znacznego wzrostu PKB per capita w Polsce w latach 2004-2010. Pierwszym z nich był
wzrost wydajności pracy (mierzonej jako wartość produkcji przypadająca
średnio na jednego pracownika). Według Instytutu Badań Strukturalnych
jej poziom zwiększył się z ok. 61% średniej UE-27 w 2004 roku do ok.
65,6% w 2010 roku. Drugim czynnikiem był zauważalny wzrost zatrud-
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nienia po akcesji Polski do UE. W 2010 roku wskaźnik zatrudnienia osób
w wieku 15-64 lat osiągnął 59,2% średniej dla UE-27 (podczas gdy
w 2003 roku stanowił on zaledwie 51,2% tej średniej). Niemniej jednak
stopa zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym (15-64 lat) odnotowuje
w Polsce jeden z najniższych poziomów w UE.
W ostatnich latach struktura sektorowa polskiej gospodarki podlega
systematycznej transformacji. Struktura zatrudnienia i – w mniejszym
stopniu – wartości dodanej brutto wskazuje na spadek znaczenia rolnictwa w krajowej gospodarce i rosnącą rolę sektora usług. Jednakże, zmiany aktywności gospodarczej w kierunku rozwoju nowoczesnych sektorów
przebiegają stosunkowo powoli, a w sektorze rolnictwa – nadal zatrudniającym ponad 13% siły roboczej (prawie trzykrotnie więcej niż średnio
w UE-27) – nadal utrzymuje się niski poziom wydajności pracy.

4. Polityka spójności – transfery i kierunek
interwencji
Wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej rozpoczął się proces realizacji celów polityki spójności w Polsce. Akcesja do UE doprowadziła do
rozpoczęcia wdrażania instrumentów polityki spójności, co prowadziło
do znaczącego napływu środków unijnych i równoczesnego wydatkowania środków krajowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach polityki spójności. W ostatnich latach transfery
z UE systematycznie rosną, zarówno w wartościach bezwzględnych (do
ponad 9 mld euro w 2010 roku) oraz w relacji do PKB (2,60% w 2010 roku
oraz ponad 1,77% średnio w okresie 2004-2010). Średnio w okresie 2004-2010 transfery z UE na realizację polityki spójności odpowiadały 4,45%
wartości dochodów sektora finansów publicznych oraz 11,55% całości
wydatków inwestycyjnych.
Należy podkreślić, że znaczące przyspieszenie realizacji projektów rozwojowych nastąpiło dopiero w latach 2007-2010. W tym okresie instytucje sektora finansów publicznych ponad dwukrotnie zwiększyły – w stosunku do wydatków poniesionych w latach 2003-2006 – wydatki strukturalne (finansowane zarówno ze środków krajowych jak i unijnych)22.
22. Wydatki strukturalne obejmują wszystkie wydatki publiczne poniesione na finansowanie celów rozwojowych, które mogą być finansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz Funduszu
Spójności. W celu zaliczenia danego wydatku do kategorii wydatków strukturalnych nie jest istotne,
czy dane zadanie jest finansowane ze środków EU, czy też w pełni finansowane ze źródeł krajowych
– ważne jest bowiem, czy dopuszczalne jest wykorzystanie w ich finansowaniu środków unijnych
przeznaczonych na politykę strukturalną. Tym samym wydatki strukturalne obejmują zarówno wydatki na zadania w pełni finansowane ze źródeł krajowych, jak i zadania współfinansowane ze środków krajowych oraz funduszy UE przeznaczonych na wydatki strukturalne oraz Fundusz Spójności.
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13 703,00

3 518,00

2006

23 802,00

6 292,00

2007

21 278,90

6 051,00

2008

31 124,10

7 193,00

2009

36841,90

9 222,00

2010

7,18

32 557,00

131 055,00

2,46

95 020,80

382 496,80

0,96

244 274,00

8,85

39 762,80

154 880,00

3,26

107 933,30

420 411,10

1,29

272 145,00

12,42

50 679,10

191 714,00

4,91

128 169,70

484 853,30

2,02

311 067,00

9,79

61 781,30

217 260,00

4,13

146 506,50

515 204,60

1,67

362 689,00

14,24

50 515,60

218 581,00

5,76

124 772,40

539 890,20

2,32

310 461,00

17,06

54 066,80

215 997,00

6,69

137 947,10

551 098,50

2,60

354 289,00

983 302,00 1 060 031,00 1 176 737,00 1 275 432,00 1 343 366,00 1 415 385,00

9 415,40

2 339,00

2005

Źródło: Iata 2004-2009 – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Wpływ funduszy europejskich na gospodarkę polskich regionów i konwergencję z krajami UE, s. 31;
rok 2010 – obliczenia autorów na podstawie danych Ministerstwa Finansów i Głównego Urzędu Statystycznego.

6,85

26 569,70

Nakłady inwestycyjne ogółem
(w mln euro, ceny bieżące)

Transfery z budżetu UE jako % nakładów
inwestycyjnych ogółem

120 467,00

Nakłady inwestycyjne ogółem
(w mln zł, ceny bieżące)

2,39

76 297,70

Dochody sektora finansów publicznych
ogółem (w mln euro)

Transfery z budżetu UE jako % dochodów
sektora finansów publicznych ogółem

345 933,70

Dochody sektora finansów publicznych
ogółem (w mln zł)

0,89

203 912,00

PKB (w mln euro, ceny bieżące)

% PKB

924 538,00

8 251,90

Transfery z budżetu EU łacznie (w mln zł)

PKB (w mln zł, ceny bieżące)

1 820,00

2004

Transfery z budżetu EU łacznie (w mln euro)

Wyszczeglninie

Tabela 10. Transfery z budżetu UE na realizację polityki spójności w Polsce – latach 2004-2010 (w mln euro)
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W 2009 roku łączna wartość wydatków strukturalnych odpowiadała
5,6% PKB, a według naszych szacunków w 2010 roku wzrosła ona do 6,5%
PKB – przy czym wzrost ten wynikał głównie ze zwiększonego napływu
środków unijnych.
W odniesieniu do perspektywy finansowej 2004-2006 kierunek wydatkowania dostępnych funduszy unijnych został określony w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2004-2006 (NPR 2004-2006). Dokument ten
sankcjonował realizację siedmiu programów operacyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych UE (na łączną kwotę dofinansowania –
8,2 mld euro) i współfinansowanie dwóch Inicjatyw Wspólnotowych
(0,4 mld euro), a także wdrażanie Funduszu Spójności (4,2 mld euro).
Realizacja tych programów operacyjnych i inicjatyw wspólnotowych była
kontynuowana w latach 2007-2009, podczas gdy realizacja niezakończonej dotychczas części projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności będzie trwała do 2012 roku.
W ramach NPR 2004-2006 zrealizowano do końca 2010 roku 88 tys.
projektów. Zdecydowaną większość środków przeznaczono na inwestycje
w infrastrukturę podstawową (transport, energia i ochrona środowiska).
Pozostałą część środków przeznaczono na projekty wspierające rozwój zarówno sektora produkcyjnego (B+R, innowacje, rozwój przedsiębiorstw
sektora prywatnego), jak i zasobów ludzkich (polityka rynku pracy, szkolenia, integracja społeczna).
Zasady realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy
finansowej 2007-2013 zostały określone w Narodowych Strategicznych
Ramach Odniesienia 2007-2013 (NSRO 2007-2013). Dokument ten (znany także jako Narodowa Strategia Spójności) jest realizowany w ramach
pięciu krajowych i szesnastu regionalnych programów operacyjnych.
W okresie programowania 2007-2013 Polska jest największym beneficjentem europejskiej polityki spójności – 67,3 mld euro z budżetu UE (około
20% całego budżetu polityki spójności w tym okresie) zostało przeznaczone na realizację NSRO 2007-2013.
Wstępne wymagania realizacji NSRO 2007-2013 obejmowały ustanowienie odpowiednich ram instytucjonalnych. Konieczne było opracowanie i zatwierdzenie programów operacyjnych, jak również innych dokumentów umożliwiających realizację tych programów. Przedłużające się
uruchomienie interwencji sprawiło, że polscy beneficjenci polityki spójności realizowanej w latach 2007-2013 otrzymali pierwsze wypłaty środków
dopiero w drugiej połowie 2008 roku. Według stanu na dzień 20 listopada 2011 roku, zostały podpisane umowy na realizację 62 965 projektów,
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o łącznej wartości wydatków kwalifikowanych 275,7 mld złotych (w tym
wartość wysokości współfinansowania ze środków UE – 190,8 mld zł)23.

Struktura wsparcia
ze środków UE (w %)

Struktura wartości (w %)

Relacja (w %) wartości
dofinansowania do całkowitej
wartości projektów

Wartość dofinansowania
ze środków UE (w mln zł)

Wyszczególnienie

Wartość projektów
(w mln zł)

Tabela 11. Wartość i struktura realizowanych projektów według głównych kategorii klasyfikacji wydatków strukturalnych w ramach NPR 2004-2006

Sektor
produkcyjny

30 530,70

10 700,90

35,05

29,90

18,38

Zasoby
ludzkie

11 342,00

8 098,40

71,40

11,11

13,91

Infrastruktura
techniczna

58 947,90

38 519,50

65,34

57,74

66,16

Inne – pomoc
techniczna

1 274,90

899,10

70,53

1,25

1,54

102 095,50

58 217,90

57,02

100,00

100,00

Łącznie

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Wpływ funduszy europejskich na gospodarkę polskich regionów i konwergencję z krajami UE, s. 31; rok 2010 – obliczenia własne autorów w oparciu o bazę danych
MRR.

Struktura projektów NSRO realizowanych do końca 2010 roku (pod
względem całości dofinansowania) różni się znacząco od struktury kategorii interwencji NPR 2004-2006. Należy podkreślić, że różnica ta stanowi wynik szybszego napływu dofinansowania możliwego w przypadku pewnego typu projektów (np. służących wsparciu zasobów ludzkich).
Równie szybka realizacja projektów nie jest bowiem możliwa w przypadku inwestycji infrastrukturalnych, których faza przygotowawcza jest
znacznie dłuższa. W całym okresie realizacji NSRO 2007-2013 stosunkowo więcej środków zostanie przeznaczonych na rozwój zasobów ludzkich,
niż to miało miejsce w ramach NPR 2004-2006, a mniejszy będzie udział
23. Dane MRR. W okresie 2007-2010 średnia wartość kursu walutowego złotego wynosiła około
3,9 zł za 1 euro.
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środków przeznaczonych na wsparcie rozwoju infrastruktury podstawowej, która pozostanie jednak główną kategorią interwencji.
Patrząc na proces akcesji poprzez pryzmat przepływów finansowych,
możemy wyróżnić trzy kategorie przepływów, które mogą wystąpić lub
ulec intensyfikacji w procesie integracji z UE. Pierwsza dotyczy przepływu środków w ramach mechanizmu redystrybucji dochodów z bogatszych
do biedniejszych krajów UE. Druga grupa obejmuje przepływy środków
wynikających z silniejszej integracji rynków produktów (zwiększony przepływ handlu towarami oraz transfery od pracowników migrujących na
skutek otwarcia rynku pracy). Wreszcie, trzecia grupa środków wiąże się
z inwestycjami, które mogą być podzielone na odrębne kategorie przepływów kapitałowych (tj. bezpośrednie inwestycje zagraniczne i inwestycje portfelowe). Pierwsza z wyżej wymienionych kategorii przepływów
finansowych wywiera wpływ na gospodarkę bezpośrednio poprzez stymulowanie popytu inwestycyjnego przedsiębiorstw realizujących projekty inwestycyjne współfinansowane ze źródeł publicznych oraz poprzez
stymulowanie popytu konsumpcyjnego bezpośrednich i pośrednich beneficjentów pomocy UE. Ponadto wymogi prawne związane z wykorzystaniem funduszy UE odgrywają stabilizującą rolę, jeśli chodzi o funkcjonowanie przewidywalnego środowiska regulacyjno-ekonomicznego,
a zatem przyczyniają się do poprawy warunków prowadzenia działalności
gospodarczej w danym kraju.
Działania przewidziane do realizacji w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, można podzielić – w zależności od charakteru ich wpływu na gospodarkę – na trzy główne kategorie:
• działania istotne dla rozwoju potencjału produkcyjnego gospodarki,
• działania generujące dodatkowy popyt,
• działania wpływające na ceny niektórych produktów.
Wpływ funduszy unijnych na stronę podażową gospodarki jest bardzo
istotny, ponieważ jednym z celów polityki gospodarczej jest doprowadzenie do trwałych i korzystnych zmian w gospodarce, które są możliwe
jedynie poprzez oddziaływanie na jej potencjał produkcyjny. Wpływ na
stronę popytową, choć ujawnia się stosunkowo szybko, ma w dużej mierze
charakter przejściowy i odgrywa znacznie mniejszą rolę w realizacji celów
strategicznych. Dlatego autorzy wielu badań ewaluacyjnych dotyczących
interwencji współfinansowanej ze środków UE ograniczają analizę do
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oceny trzech wymiarów, obejmujących odpowiednio: wsparcie dla firm,
rozwój kapitału ludzkiego i rozwój infrastruktury24.
Środki mające na celu wsparcie przedsiębiorstw nie powinny być postrzegane wyłącznie jako bezpośredni zastrzyk finansowy, pozwalający
rozszerzyć – w stopniu równym wartości transferowanych funduszy – zasoby finansowe przedsiębiorstwa. Należy również podkreślić, że wspomniane przepływy finansowe stanowią zachętę do inwestycji przedsiębiorstw. Środki tego rodzaju podnoszą bowiem rentowności projektów
inwestycyjnych, a tym samym mogą mieć pozytywny wpływ na skłonność przedsiębiorstw do inwestowania. Wzrost zasobów fizycznego kapitału wynika również z wyższej stopy zwrotu z tytułu inwestycji podejmowanych przez przedsiębiorców w oparciu o ich własne zasoby finansowe.
Z drugiej strony należy zauważyć, że zastrzyk środków publicznych (podobnie jak w przypadku funduszy prywatnych) nie w pełni przekłada się
na powiększenie zasobów kapitału przedsiębiorstwa, ponieważ znaczna
część tych środków musi być przeznaczona na instalację zakupionego
sprzętu lub szkolenie pracowników w zakresie jego wykorzystania.
Jednakże, podczas gdy pierwszy z dwóch wyżej wymienionych strumieni środków finansowych (przeznaczonych na bezpośrednie wsparcie
przedsiębiorstw i mających na celu wsparcie rozwoju kapitału ludzkiego)
prowadzi bezpośrednio do zwiększenia czynników produkcji, to fundusze
przeznaczone na rozwój infrastruktury podstawowej nie prowadzą bezpośrednio do tworzenia czynników produkcji (tego rodzaju przepływy
finansowe mają na celu podniesienie produktywności innych czynników).
Innymi słowy, fundusze przeznaczone na infrastrukturę prowadzą do
zwiększenia zdolności produkcyjnych gospodarki poprzez podnoszenie
efektywności wykorzystania czynników produkcji. Należy również dodać, że wszystkie trzy opisane powyżej rodzaje przepływów finansowych
z Unii Europejskiej tworzą dodatkowy popyt w gospodarce.
Mimo że główne cele i priorytety w Polsce w odniesieniu do wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w perspektywie
finansowej 2007-2013 zostały już określone w Narodowych Strategicznych
Ramach Odniesienia oraz w poszczególnych programach operacyjnych,
nadal pozostaje istotne, aby dostępne zasoby były alokowane w sposób
pozwalający na osiągnięcie celów określonych w NSRO 2007-2013 oraz
w Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015. Doświadczenia związane ze współfinansowaniem przez UE projektów realizowanych w ramach Narodowego
24. Por. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową/Prevision, Wpływ realizacji Polityki Spójności na podstawowe wskaźniki dokumentów strategicznych – NPR 2004-2006 oraz NSRO 2007-2013. Raport półroczny, luty 2011, s. 18.
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Planu Rozwoju 2004-2006 wskazują na nadmierne rozdrobnienie projektów pod względem ich wartości. Z punktu widzenia gospodarki narodowej jako całości, istnieje wyraźna potrzeba zintensyfikowania wysiłków
na rzecz modernizacji jej potencjału wytwórczego, poprzez rozszerzenie
działań mających na celu budowę gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa informacyjnego. Do osiągnięcia tych celów niezbędna jest poprawa warunków do bardziej efektywnego wsparcia współpracy pomiędzy
przedsiębiorstwami a światem nauki, jak również poprawa warunków do
stymulowania potencjału wzrostu na poziomie regionalnym (przy równoczesnym wsparciu oferowanym głównym biegunom wzrostu). Szczególną uwagę należy zwrócić na poprawę warunków absorpcji funduszy UE
w sferze infrastruktury, ponieważ sprawna infrastruktura jest niezbędna
– wraz z poprawą w sferze regulacyjnej – dla przyciągnięcia inwestorów
prywatnych do określonego regionu.

5. Wpływ polityki spójności UE na główne
wskaźniki makroekonomiczne
Po przedstawieniu ww. danych chcielibyśmy podkreślić, że badania ekonometryczne prowadzone przez krajowe ośrodki badawcze na zlecenie
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wskazują, iż wpływ funduszy unijnych na gospodarkę nie był w początkowym okresie członkostwa Polski
w UE (2004-2006) znaczący. Jednakże, począwszy od 2007 roku, następował wzrost wpływu współfinansowanych (z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności) przez UE projektów na podstawowe wskaźniki
makroekonomiczne. W oparciu o szacunki Instytutu Badań Strukturalnych można stwierdzić, że wyraźny wpływ funduszy UE na tempo wzrostu gospodarczego był obserwowany już w 2009 roku, a największą skalę
oddziaływania będziemy odnotowywać w okresie 2012-2013. Wyniki opracowań Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową wskazują, że największy wpływ polityki spójności na wzrost PKB będzie można zaobserwować
w latach 2013-2015. Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego szacuje z kolei, że rzeczony wpływ był dotychczas najsilniejszy w 2009 roku
i będzie również bardzo istotny w latach 2012-2013. Wyniki cytowanych
badań jednoznacznie potwierdzają, że wdrażanie polityki spójności pomogło Polsce uniknąć kryzysu gospodarczego w 2009 roku, a następnie
powrócić na ścieżkę szybkiego wzrostu w 2010 roku.
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Skumulowana wartość funduszy europejskich na realizację polityki
spójności w Polsce w okresie 2004-2015 wyniesie ponad 80 mld euro. Tak
znaczący napływ funduszy będzie wywierać głęboki wpływ na podstawowe agregaty makroekonomiczne. Dwa czynniki określają kierunek
tego oddziaływania: podział na główne kategorie interwencji (dominująca rola wydatków na infrastrukturę podstawową) oraz rozkład alokacji
w czasie (np. znaczny wzrost wydatków na NSRO 2007-2013 odnotowany
w 2009 roku). Choć wartość środków uzyskanych w okresie 2004-2009 była
znacząca, to największa część środków UE napłynie do polskiej gospodarki
w nadchodzących latach, przy czym najwyższych płatności można oczekiwać w 2013 roku, czemu powinien towarzyszyć najwyraźniejszy wpływ
polityki spójności w sferze makroekonomicznej.
W okresie 2008-2009 zaczął ujawniać się istotny wpływ wsparcia finansowego UE na konwergencję poziomu PKB per capita w Polsce
do średniego poziomu tego wskaźnika w UE-27. Zdaniem cytowanych
uprzednio instytutów naukowych roku w 2009. Polska zdołała zmniejszyć
istniejącą lukę w tej sferze o ok. 0,9-2,0 pkt. proc. Przewiduje się, że wpływ
funduszy unijnych na analizowaną kategorię będzie się zwiększać w kolejnych latach wraz z rosnącym napływem tych środków. W rezultacie
dynamicznego rozwoju polskiej gospodarki możliwa będzie poprawa analizowanego wskaźnika w 2015 roku do poziomu około 66,9%-68,7% średniej unijnej (odpowiednio wg Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
i Instytutu Badań Strukturalnych).
Tabela 12. Wpływ polityki spójności na tempo wzrostu PKB w Polsce
w latach 2004-2015 (w pkt. proc.)
Autor badania

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Instytut Badań nad Gospodarką
Rynkową/Prevision

0,1

0,1

0,2

0,4

0,4

0,3

Instytut Badań Strukturalnych

0,1

0,4

0,8

0,4

-0,3

2,0

Wrocławska Agencja Rozwoju
Regionalnego

0,1

0,3

0,8

0,5

-0,1

1,1

Źródło: Badania ewaluacyjne: a) Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, b) Instytutu Badań
Strukturalnych, c) Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (zob. „Literatura”).
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Autor badania

2010

2011

2012

2007

2014

2015

Instytut Badań nad Gospodarką
Rynkową/Prevision

0,6

0,7

0,6

0,8

0,9

0,8

Instytut Badań Strukturalnych

1,0

0,6

1,1

1,2

-0,2

-0,5

Wrocławska Agencja Rozwoju
Regionalnego

0,7

0,7

0,8

0,9

-0,1

-0,2

Źródło: badania ewaluacyjne: a) Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, b) Instytutu Badań
Strukturalnych, c) Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (zob. „Literatura”).

Tabela 13. Wpływ polityki spójności na poziom PKB per capita (w PPS)
w odniesieniu do UE-27 w latach 2004-2015 (w pkt. proc.)
Autor badania

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Instytut Badań nad Gospodarką
Rynkową/Prevision

0,0

0,1

0,2

0,4

0,7

0,9

Instytut Badań Strukturalnych

0,1

0,3

0,6

0,9

0,8

2,0

Wrocławska Agencja Rozwoju
Regionalnego

0,1

0,2

0,6

0,8

0,8

1,5

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Instytut Badań nad Gospodarką
Rynkową/Prevision

1,3

1,7

2,2

2,7

3,2

3,7

Instytut Badań Strukturalnych

2,6

3,0

3,7

4,5

4,4

4,2

Wrocławska Agencja Rozwoju
Regionalnego

1,9

2,4

2,9

3,5

3,6

3,6

Autor badania

Źródło: badania ewaluacyjne: a) Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, b) Instytutu Badań
Strukturalnych, c) Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (zob. „Literatura”).

Fundusze UE dostępne w ramach realizacji polityki spójności przyczyniają się również do zwiększenia poziomu stopy zatrudnienia oraz obniżenia stopy bezrobocia. W 2010 roku stopa zatrudnienia była o 0,4-1,0
pkt. proc. wyższa niż w przypadku scenariusza bazowego (który zakłada
brak środków dostępnych w ramach polityki spójności), a stopa bezrobocia była niższa o 1,0-1,8 pkt. proc. Według cytowanych badań ekonometrycznych najsilniejszy wpływ polityki spójności na rynek pracy jest prognozowany na lata 2013-2015, kiedy to stopa zatrudnienia będzie wyższa
o 1,3-2,0 pkt. proc. od poziomu w przypadku scenariusza zakładającego
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brak środków UE, a liczba pracujących będzie od 395 tys. osób do 523 tys.
osób wyższa.
Tabela 14. Wpływ polityki spójności na wskaźnik zatrudnienia ludności
w wieku 15-64 lat (w pkt. proc.) w Polsce w latach 2004-2015
Autor badania
Instytut Badań nad Gospodarką
Rynkową/Prevision
Wrocławska Agencja Rozwoju
Regionalnego
Autor badania
Instytut Badań nad Gospodarką
Rynkową/Prevision
Wrocławska Agencja Rozwoju
Regionalnego

2004

2005

2006

2007

2008

2009

0,0

0,0

0,1

0,3

0,4

0,4

0,1

0,2

0,5

0,6

0,5

1,0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0,7

0,9

1,0

1,3

1,4

1,6

1,2

1,4

1,7

2,0

1,9

1,7

Źródło: badania ewaluacyjne: a) Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, b) Instytutu Badań
Strukturalnych, c) Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (zob. „Literatura”).

Tabela 15. Wpływ polityki spójności na poziom stopy bezrobocia ludności
w wieku 15-64 lat (w pkt. proc.) w Polsce w latach 2004-2015
Autor badania
Instytut Badań nad Gospodarką
Rynkową/Prevision
Wrocławska Agencja Rozwoju
Regionalnego
Autor badania
Instytut Badań nad Gospodarką
Rynkową/Prevision
Wrocławska Agencja Rozwoju
Regionalnego

2004

2005

2006

2007

2008

2009

0,1

0,0

-0,2

-0,5

-0,6

-0,6

-0,1

-0,3

-0,7

-1,0

-0,8

-1,5

2010

2011

2012

2013

2014

2015

-1,0

-1,3

-1,5

-1,8

-2,1

-2,2

-1,8

-2,2

-2,6

-3,1

-2,9

-2,7

Źródło: badania ewaluacyjne: a) Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, b) Instytutu Badań
Strukturalnych, c) Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (zob. „Literatura”).

Ponieważ fundusze UE przeznaczone na finansowanie dużych projektów inwestycyjnych w dziedzinie infrastruktury stwarzają bezpośrednie
wsparcie dla przedsiębiorstw, w znaczącym stopniu przyczyniają się one
do ożywienia działalności inwestycyjnej w Polsce. Znajduje to wyraz
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w przyspieszeniu tempa wzrostu nakładów brutto na środki trwałe oraz
wzrostu poziomu stopy inwestycji. Badania wykonane na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wskazują, że wdrażanie polityki spójności spowodowało dotychczas wzrost stopy inwestycji (relacja nakładów
brutto na środki trwałe do PKB) od 1,3 do 3,9 pkt. proc. w stosunku do
scenariusza bazowego, a maksymalny wpływ tej polityki na analizowaną
kategorię uwidoczni się w okresie 2013-2014 (kiedy to stopa inwestycji
będzie o 1,6-5,9 pkt. proc. wyższa od scenariusza zakładającego brak napływu środków UE).
Tabela 16. Wpływ polityki spójności na poziom stopy inwestycji
w Polsce (w pkt. proc.) w latach 2004-2015
Autor badania

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Instytut Badań nad Gospodarką
Rynkową/Prevision

-0,1

0,6

0,9

0,7

1,0

1,2

Instytut Badań Strukturalnych

0,1

0,6

1,2

1,6

1,3

3,0

Wrocławska Agencja Rozwoju
Regionalnego

0,4

0,8

1,9

2,4

1,5

3,0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Instytut Badań nad Gospodarką
Rynkową/Prevision

1,3

1,4

1,7

1,6

1,7

0,8

Instytut Badań Strukturalnych

3,5

3,8

4,4

5,9

5,1

4,1

Wrocławska Agencja Rozwoju
Regionalnego

3,9

4,0

4,6

5,2

4,5

3,5

Autor badania

Źródło: badania ewaluacyjne: a) Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, b) Instytutu Badań
Strukturalnych, c) Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (zob. „Literatura”).

W pierwszych latach członkostwa Polski w UE środki dostępne w ramach polityki spójności nie wywierały znaczącego wpływu na wzrost wydajności pracy – głównie ze względu na fakt, że znaczna ich część została
przeznaczona na tworzenie nowych miejsc pracy. Jednak w kolejnych latach, zwiększone inwestycje w kapitał ludzki i kapitał fizyczny prowadzić
powinny do coraz wyraźniejszej poprawy w ramach analizowanej kategorii. Przykładowo, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową prognozuje,
że w 2015 roku relacja poziomu wydajności pracy w Polsce do średniego
poziomu tej wydajności w UE-27 poprawi się dzięki wpływowi polityki
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spójności o 2,3 pkt. proc., osiągając 72,9% średniego poziomu unijnego
(w 2010 roku wpływ funduszy unijnych wynosił 0,9 pkt. proc., a relacja
wydajności pracy w Polsce do średniego poziomu UE – 67,4%).
Tabela 17. Wpływ polityki spójności na relację wyniku sektora finansów
publicznych do PKB (w pkt. proc.) w latach 2004-2015
Autor badania

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Instytut Badań nad Gospodarką
Rynkową/Prevision

-0,4

-0,5

-0,7

-0,7

-0,4

-0,6

Instytut Badań Strukturalnych

0,0

0,1

0,2

0,3

0,3

0,3

Wrocławska Agencja Rozwoju
Regionalnego

0,0

0,0

0,0

0,1

0,3

0,6

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Instytut Badań nad Gospodarką
Rynkową/Prevision

-0,5

-0,1

0,2

0,3

0,8

1,2

Instytut Badań Strukturalnych

0,6

0,7

0,8

1,0

1,0

0,8

Wrocławska Agencja Rozwoju
Regionalnego

0,8

1,1

1,4

1,7

1,7

1,6

Autor badania

Źródło: badania ewaluacyjne: a) Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, b) Instytutu Badań
Strukturalnych, c) Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (zob. „Literatura”).

W perspektywie długookresowej fundusze unijne prowadzą do trwałej
i znaczącej poprawy w zakresie równowagi finansów publicznych, mierzonej relacją deficytu sektora finansów publicznych do PKB. Jednakże
w krótszym okresie realizacja projektów współfinansowanych z tych środków może prowadzić do pogorszenia wartości tego wskaźnika.
Charakter oddziaływania funduszy unijnych na analizowaną kategorię
jest pochodną „kanałów” tego oddziaływania. Po pierwsze, pozytywny
wpływ napływu środków UE na nominalną wysokość PKB sprawia, że
przy danym poziomie deficytu jego relacja do PKB maleje. Po drugie,
wzrost PKB oraz innych przepływów w gospodarce (np. przychodów
przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, czy też konsumpcji) powoduje
powiększenie bazy podatkowej, a w rezultacie wzrost przychodów sektora
finansów publicznych i niższy deficyt. Po trzecie, konieczność zapewnienia współfinansowania projektów ze źródeł krajowych prowadzi do wzrostu deficytu25.
25. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, p. 56.
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Eksperci Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową twierdzą, że wzajemne oddziaływanie trzech wyżej wymienionych „kanałów” wpływu
sprawia, że kierunek oddziaływania funduszy UE na sektor finansów
publicznych ulega zmianie wraz z upływem czasu. W pierwszych latach
analizowanego okresu wpływ funduszy jest negatywny (albowiem do
2010 roku konieczność współfinansowania projektów z krajowych źródeł
oznacza wyższe koszty od ich pozytywnych finansowych efektów, a tym
samym wynikowa wartość deficytu jest wyższa niż w sytuacji braku tych
funduszy). Jednakże, w kolejnych latach będziemy obserwować stopniowy
wzrost pozytywnego wpływu środków na sektor finansów publicznych –
w 2015 roku obecność tych środków doprowadzi do poprawy relacji deficytu sektora do PKB o 1,2 pkt. proc. (przy równoczesnej poprawie relacji
długu sektora do PKB o 2,1 pkt. proc.).
Tabela 18. Wpływ polityki spójności na relację długu sektora finansów
publicznych do PKB (w pkt. proc.) w latach 2004-2015
Autor badania

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Instytut Badań nad Gospodarką
Rynkową/Prevision

0,3

0,8

1,3

1,7

1,7

2,2

Instytut Badań Strukturalnych

0,0

-0,2

-0,6

-0,8

-0,7

-1,8

Wrocławska Agencja Rozwoju
Regionalnego

-0,1

-0,3

-0,8

-1,4

-1,6

-2,1

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Instytut Badań nad Gospodarką
Rynkową/Prevision

2,3

2,0

1,4

0,6

-0,6

-2,1

Instytut Badań Strukturalnych

-2,4

-2,8

-3,4

-3,8

-3,4

-3,1

Wrocławska Agencja Rozwoju
Regionalnego

-2,6

-3,1

-3,6

-4,2

-4,3

-4,1

Autor badania

Źródło: badania ewaluacyjne: a) Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, b) Instytutu Badań
Strukturalnych, c) Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (zob. „Literatura”).

Według prognozy przedstawionej w oparciu o model EuImpact (opracowany przez Instytut Badań Strukturalnych), którego autorzy zakładają
brak zmian strukturalnych w sferze budżetowej w wyniku wydatków na
politykę spójności, wpływ funduszy UE na sytuację sektora publicznego pozostaje ograniczony w całym okresie analizy. Jednakże instrumen-
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ty tej polityki przyczyniają się w pewnym stopniu do poprawy wyników
analizowanego sektora, prowadząc – w okresie 2010-2015 – do obniżenia relacji omawianego deficytu do PKB o 0,8 pkt. proc. Zgodnie z uzyskanymi wynikami najwyższe nasilenie pozytywnego wpływu funduszy
w tej sferze zostanie odnotowane w okresie 2013-2014, kiedy to relacja deficytu sektora finansów publicznych do PKB będzie o 1,0 pkt proc. niższa
(przy obniżeniu relacji długu publicznego do PKB o 3,4-3,8 pkt. proc.)
w porównaniu do scenariusza zakładającego brak dostępu do finansowania unijnego.
Jak już wspominaliśmy, fundusze UE przyczyniają się do zmniejszenia
różnic międzyregionalnych w poziomie rozwoju gospodarczego. Najbardziej wyraźny napływ środków i ich wpływ na konwergencję regionalnych
gospodarek można zaobserwować w odniesieniu do biedniejszych regionów Polski Wschodniej. Dostępne badania ewaluacyjne potwierdzają
wpływ funduszy – szczególnie w dłuższym horyzoncie czasowym – na
analizowane wskaźniki na poziomie regionalnym. Skala środków finansowych dostępnych w ramach polityki spójności stanowi główny czynnik
określający wpływ interwencji podejmowanych w ramach tej polityki –
choć istnieją liczne wyjątki od tej „uniwersalnej reguły” (np. wynikające
z międzyregionalnych różnic w strukturze podziału funduszy na główne
kategorie ekonomiczne interwencji). Podsumowując, należy podkreślić,
że dostępne badania jednoznacznie potwierdzają pozytywny wpływ realizacji celów polityki spójności zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym.

6. Korzyści państw UE-15 z realizacji polityki
spójności w Polsce
Kwestia korzyści z tytułu polityki spójności dla krajów UE-15 (tj. bogatych, „starych” państw członkowskich) również zasługuje na uwagę.
Wpływ polityki spójności na sytuację gospodarczą tych państw członkowskich został obszernie zanalizowany w opracowaniu przygotowanym
przez Instytut Badań Strukturalnych na zlecenie Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego. Choć autorzy przywołanego opracowania stwierdzają, że
nie objęli badaniem pełnego wpływu przystąpienia Polski do UE na sytuację gospodarczą państw UE-15 (który jest prawdopodobnie dużo większy niż efekty realizacji polityki spójności), to przedstawiona przez nich
ocena stanowi interesującą próbą analizy pierwszych lat członkostwa Polski z perspektywy korzyści odnoszonych przez „stare” państwa członkowskie. Autorzy cytowanego badania dzielą przy tym wspomniane korzyści
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na dwie kategorie – korzyści bezpośrednie i pośrednie. Pierwsza grupa
korzyści dotyczy sytuacji, w których firmy ze „starej Unii” osiągają korzyści ze współfinansowania przez UE projektów realizowanych przez siebie
w Polsce – w rezultacie pewna część środków finansowych dostarczanych
przez kraje będące płatnikami netto do unijnego budżetu wraca do nich
w formie płatności za towary i usługi sprzedawane w Polsce. Według
Instytutu Badań Strukturalnych, w latach 2000-2008 „odzyskane” kwoty tego typu stanowiły około 5% wartości funduszy strukturalnych UE
przekazanych Polsce. Innymi słowy, bezpośrednie korzyści uzyskiwane
przez kraje UE-15 z realizacji polityki spójności w Polsce w ramach Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 wyniosły 4,6 mld zł (czyli około
1,18 mld euro). Według cytowanych ekspertów połowa tego typu korzyści
„trafiła” do Niemiec, 12% do Danii, a 11% do Austrii26.
Jednakże Instytut szacuje również pośrednie korzyści związane ze
zwiększonym – w wyniku realizacji polityki spójności UE w Polsce – zapotrzebowaniem polskiej gospodarki na importowane towary i usługi (import dóbr zaopatrzeniowych, konsumpcyjnych oraz inwestycyjnych). Ów
zwiększony popyt wynika zarówno z faktu, że interwencje współfinansowane z funduszy unijnych wymagają nie tylko prac podwykonawczych
lub realizacji dostaw towarów i usług niezbędnych do realizacji projektów
(przepływy tego typu są odzwierciedlone w korzyściach bezpośrednich
osiąganych przez kraje UE-15), ale równocześnie prowadzą do długotrwałej modernizacji polskiej gospodarki, której efektem jest wzrost jej
potencjału produkcyjnego oraz dalszy wzrost popytu na różnego rodzaju
towary i usługi.
Według oceny Instytutu Badań Strukturalnych, łączne korzyści (bezpośrednie i pośrednie), jakie kraje UE-15 uzyskały z tytułu realizacji
polityki spójności w Polsce w latach 2004-2009, wyniosły 17,8 mld zł
(4,5 mld euro, w cenach bieżących z 2008 roku), czyli 27,0% całkowitej
wartości napływu środków finansowych, jakie Polska otrzymała w tym
okresie27.
Jednak eksperci wskazują również na nierównomierny rozkład czasowy
ww. korzyści – środki przeznaczone dla Polski na lata 2004-2006 były bowiem znacznie niższe niż alokacja na lata 2007-2013 – oraz podkreślają,
że pośrednie skutki tej polityki (zwłaszcza związane ze wzrostem popytu w gospodarce polskiej są nieco „opóźnione w czasie”. IBS szacuje, że
26. Instytut Badań Strukturalnych, Ocena korzyści uzyskiwanych przez państwa UE-15 w wyniku realizacji
polityki spójności w Polsce. Aktualizacja 2010, badanie zrealizowane na zlecenie Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego, Warszawa 2010, s. 3.
27. Ibidem, s. 5.
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w latach 2004-2015 korzyści państw UE-15 z tytułu realizacji polityki
spójności wyniosą w sumie około 151 mld zł (37,8 mld euro w cenach stałych z 2008 roku). Cytowane wyniki zdecydowanie potwierdzają wysoką
skalę korzyści, jakie z realizacji polityki spójności w Polsce przynosi nie
tylko „beneficjentom netto” tej polityki, ale również płatnikom netto do
budżetu Unii Europejskiej28.

7. Wnioski końcowe
Analiza zmian sytuacji makroekonomicznej Polski w ramach członkostwa w Unii Europejskiej, w tym wpływu realizacji wspólnotowej polityki
spójności, pozwala na zobrazowanie elementów zjawiska europejskiej wartości dodanej wynikającej z integracji ekonomicznej, politycznej, społecznej i kulturowej, która w przypadku dalszego pogłębienia może doprowadzić do urzeczywistnienia się megaprzestrzeni Europy, istotnej dla sceny
globalnej XXI wieku.
Pierwsze siedem lat członkostwa Polska w Unii Europejskiej przyniosło korzystne zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, o czym
świadczy przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego w porównaniu
do sytuacji w latach 1998-2003 (tj. przed przystąpieniem do UE). Owa
„transformacja poakcesyjna” spowodowała przyspieszenie procesu konwergencji – mierzonej poziomem PKB per capita. Jednakże w przypadku
Polski, proces ten nie przebiegał szybciej niż w większości krajów, które
przystąpiły do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku lub po tym terminie.
Powyższa obserwacja wskazuje na zdecydowaną potrzebę podjęcia działań mających na celu poprawę efektywności i zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki.
Polityka spójności UE może stanowić istotny bodziec i wsparcie dla
działań strukturalnych zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Należy również podkreślić, że polityka ta przynosi istotne – bezpośrednie i pośrednie korzyści – nie tylko regionom i krajom-beneficjentom
pomocy, ale również państwom będącym płatnikami netto do budżetu
UE. Dotychczasowe wdrażanie polityki spójności w Polsce pozwoliło na
dodatkową poprawę kluczowych parametrów makroekonomicznych. Dostępne badania wskazują, że pozytywny wpływ tej polityki będzie wzrastał z upływem czasu i stanie się najbardziej widoczny w latach 2012-2014.
Ze względu na niski poziom innowacyjności polskiej gospodarki, ważne
jest, aby znaczna część środków polityki spójności była przeznaczona na
28. Ibidem, s. 5.
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projekty innowacyjne, gdyż taki właśnie podział dostępnych środków będzie prowadzić do modernizacji gospodarki, a poprzez efekt mnożnikowy
do zwiększonego popytu na dobra i usługi wytworzone w kraju. Jednocześnie celem polityki gospodarczej powinno być przeprowadzenie niezbędnych reform strukturalnych i tworzenie korzystnego klimatu dla sektora
prywatnego.
Należy również zauważyć, że dotychczasowe wdrażanie polityki spójności przyczyniło się do modernizacji infrastruktury podstawowej w Polsce.
Dostępne badania wskazują, że obecność środków UE oraz obowiązek
stosowania określonych procedur w prowadzeniu projektów, pozwoliły na
zidentyfikowanie wielu barier w rozwoju infrastruktury (takich jak m.in.
słabości systemu zarządzania strategicznego, planowania przestrzennego, prawa administracyjnego, budowlanego i zamówień publicznych, niskiej efektywności podmiotów odpowiedzialnych za prowadzenie inwestycji infrastrukturalnych). Usunięcie tych barier i umożliwienie realizacji
dużych projektów infrastrukturalnych powinno być kwestią o kluczowym
znaczeniu dla rozwoju kraju i regionów w ramach obecnej i kolejnej perspektywy finansowej UE.
Sukcesy (lub ich brak) Polski w wykorzystaniu, w najbliższych latach,
możliwości wynikających ze swobodnego dostępu do rynków innych krajów UE, jak również znaczne środki finansowe przydzielone w ramach polityki spójności będą w najbliższym czasie determinować zakres korzyści
z tytułu członkostwa w UE.
Zapewnienie głębszej integracji gospodarczej nowych państw członkowskich oraz konwergencji poziomu dochodów wymaga zakończenia
wprowadzania zasad jednolitego rynku i będzie uzależnione od dalszej
integracji rynków towarów i usług. Pogłębiona powinna również zostać
integracja sektora finansowego w UE (w szczególności z uwzględnieniem
słabości instrumentów regulacyjnych jaką ujawnił kryzys gospodarczy).
Widmo negatywnego wpływu kryzysu na konwergencję wewnątrz Unii
Europejskiej musi zostać przezwyciężone. Jednocześnie należy zauważyć,
że działania podejmowane przez Unię (np. Strategia UE 2020) wskazują, że kryzys może stać się ważnym bodźcem dla reform prowadzących
do głębokich przekształceń strukturalnych niezbędnych do odbudowy
fundamentów wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej w perspektywie
średnioterminowej.
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Część III

Małopolska wobec
wyzwań XXI wieku

dr hab. prof. UJ Aleksander Noworól
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Spraw Publicznych

Korzyści z europeizacji Małopolski –
konsekwencje i wyzwania
Europeizacja Małopolski stanowi element globalizacji. K. Wach podkreśla, że europeizacja to proces: wielopłaszczyznowy, skutkujący zróżnicowanymi efektami i odmiennie interpretowany (Wach, 2010). Można go
analizować w wielu znaczeniach: geograficznym, socjologicznym, politycznym, prawnym, instytucjonalnym, makroekonomicznym i mikroekonomicznym (Wach, 2011).
Europeizacja może być postrzegana i analizowana w dwóch głównych
kontekstach. Pierwszy z nich dotyczy wpływu europeizacji na rozwój
i funkcjonowanie jednostek terytorialnych. Analizując ten wpływ, nie
można abstrahować od dwóch głównych elementów: wiążącej państwo
polskie sytuacji prawnej oraz polityki spójności. Tak więc, acquis communautaire, czyli dorobek prawny Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej
stabilizują w naszym prawodawstwie główne zasady demokracji, praw
człowieka i wolnego rynku. Z kolei polityka strukturalna Unii Europejskiej pobudza procesy rozwojowe, przy czym nasz kraj jest tejże polityki
największym spośród 27 krajów członkowskich beneficjentem. Oba te zjawiska posiadają szeroką bibliografię i pozwalają pozycjonować Małopolskę
na tle procesów krajowych i europejskich. Inny – zdaniem autora bardziej
interesujący – kontekst europeizacji regionu ma wymiar prospektywny
i wiąże się z tym, jakie wyzwania stoją dziś przed Małopolską. Postawić
można zatem pytanie o to, co powinno się stać, by nasz region w pełni
uczestniczył w procesach rozwojowych obserwowanych w Unii Europejskiej oraz w skali globalnej. Dobrze skonstruowany zestaw tego rodzaju
wyzwań zawarto w – dyskutowanym aktualnie – projekcie nowej Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020. W refleksji
naukowej warto jednak iść nieco dalej. Wymaga to zwrócenia uwagi na
ujawniający się ostatnio paradygmat współczesnego rozwoju regionalnego
w Polsce. Stanowi on – niejako – głębszą warstwę warunkującą inne prorozwojowe decyzje i działania. Istotą owego paradygmatu jest konieczność
uwzględniania roli kapitału społecznego w tworzeniu przesłanek, zasad,
celów i instrumentów polityki rozwoju.
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W Polsce osiągnięto już wysoki poziom operowania tzw. „twardymi instrumentami” rozwoju. W ciągu dwudziestu lat transformacji ustrojowej
nauczyliśmy się w Polsce opracowywać plany i programy oraz tworzyć
i dezagregować publiczne struktury organizacyjne, zdolne do zarządzania takimi zasobami, jak: ludzie, przestrzeń, finanse, informacja. Ujawniliśmy ogromny potencjał przedsiębiorczości. Instytucje administracji publicznej wykazały wysoki poziom zdolności do adaptowania się w nowym
otoczeniu organizacyjnym. Dotyczy to m.in.: trwałości państwa w relacji
do sytuacji kryzysowych, umiejętności funkcjonowania w warunkach nowych reguł, szczególnie związanych z akcesją do UE. Dowodem tego są
choćby, udowodnione już przez polską administrację publiczną, zdolności absorbowania środków polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Wciąż
jednak pozostają aktualne, formułowane przez autora już przed laty, opinie dotyczące słabości społeczeństwa polskiego w stosowaniu tzw. „miękkich narzędzi” rozwoju. Ich istotą jest tworzenie spójnych i zgodnych
z europejskimi wartościami, endogenicznych wizji rozwojowych (Noworól, 1998). Polska staje dziś przed starym wyzwaniem, które nabiera nowego, nieoczekiwanego wymiaru i polega na konieczności wykreowania
przez nas samych pomysłu na to, kim lub czym chcemy być w zmieniających się Europie i świecie. Skoro posiadamy ogromny potencjał proaktywności, skoro znamy zasady obowiązujące w Unii Europejskiej i odpowiadające im narzędzia zarządzania publicznego, to dlaczego wciąż
nie potrafimy otrząsnąć się z – na ogół – fatalnego dziedzictwa ostatnich
dwustu lat: narodowych kompleksów, deficytu zaufania do władzy, zaściankowości, upraszczania wizji otaczającego świata, braku umiejętności
współpracy. Analizując procesy europeizacji w Polsce, T. Grosse zauważa,
że Polacy posiadają poczucie niedosytu i połowicznie osiągniętych celów
związanych z integracją europejską. W sferze reform politycznych wiąże
się to z dostrzeganiem ułomności naszej demokracji, często polegającej
na powierzchownej debacie publicznej i niskim zaufaniu obywateli do polityki wyborczej (Grosse, 2009).

Zmiana paradygmatu zarządzania publicznego
Żyjemy w dynamicznie zmieniającym się społeczeństwie, które
M. Castels określa jako „społeczeństwo sieci” (Castels, 2011). W istocie,
obserwujemy wokół siebie, jak hierarchiczny porządek, w którym było –
i ciągle często jest – miejsce na odrębne domeny: „władzy”, „administracji” i „społeczeństwa”, zmienia się w wielowymiarową strukturę, w której
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przenikają się międzyorganizacyjne oddziaływania podmiotów z różnych
szczebli zarządzania terytorialnego (krajowych, regionalnych, lokalnych)
i różnych sektorów (publicznego, gospodarczego, społecznego). Bardzo
dobrze tę nową sytuację opisuje koncepcja tzw. zarządzania wielopasmowego – Multilevel Governance. Zarządzanie takie „opisuje zmieniające się
relacje między aktorami funkcjonującymi w ramach określonego systemu politycznego, usytuowanymi na jego różnych poziomach i w różnych
sektorach” (Szczerski, 2005; Sroka, 2010). Współczesne wyzwania planistyczne wymagają nowych, oddolnych strategii opartych na większej
spójności, zgodzie społecznej i wzajemnej akceptacji. Chodzi przy tym
o otwarcie się na szersze horyzonty związane z globalizacją i wynikającą
z niej koniecznością uwzględnienia różnych aspektów wielokulturowości.
Zmiany społeczne i kulturowe dotyczą nas w coraz większym stopniu
i wymagają nowych postaw w sferze wzajemnej akceptacji różnorodności. Zarządzanie wielopasmowe, szczególnie w związku z uczestnictwem
Polski w Unii Europejskiej, staje się więc podstawowym paradygmatem
zarządzania terytorialnego. Oznacza to, że – związane z akcesją do Unii
Europejskiej – pogłębienie procesu transformacji sektora publicznego
w Polsce uwarunkowane jest wspólną, społeczną akceptacją takich zarządczych wzorców i praktyk, jak: uczestnictwo publiczne, przejrzystość
i zaufanie do środowiska powiązanych sieciowo, wielopoziomowych (wielopasmowych), publicznych lub prywatnych organizacji. Dobrze opisuje
to A. Agh, wskazując, że – z jednej strony – na poziomie wszystkich
państw członkowskich istnieje potrzeba tworzenia nowych ponadnarodowych instytucji regulacyjnych i wdrażania nowych wspólnych polityk.
Z drugiej strony – rozszerzanie zarządzania wielopasmowego i wielopodmiotowej demokracji partycypacyjnej powinno być kontynuowane,
zwłaszcza że struktury zarządzania wielopasmowego są jeszcze słabe
w nowych dziesięciu krajach członkowskich. Te nowe kraje, m.in. Polska,
powinny doganiać we wdrażaniu tych procesów stare kraje Unii, dostosowując strukturalnie swoje możliwości zarządzania publicznego (Agh,
2010).
A. Agh zarysowuje trzy trójkąty partnerskie w UE. Pierwszy, tzw. „makro-trójkąt” obejmuje: transnarodowe instytucje Unii, instytucje krajowe (państwowe) oraz wewnątrzkrajowych aktorów (instytucje i agencje).
W tym makro-trójkącie poziom krajowy pośredniczy pomiędzy UE i poziomem regionalnym i przekazuje efekt „europeizacji” w dół do poziomu
krajowych i wewnątrzkrajowych aktorów, a także reprezentuje interesy
lokalne i krajowe w górę (układ pionowy). Drugi, tzw. „mezo-trójkąt” po-
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jawia się na poziomie kraju członkowskiego pomiędzy: poziomem krajowym, aktorami społecznymi (w relacji poziomej) i aktorami terytorialnymi (w układzie pionowym). W tym mezo-trójkącie zarówno terytorialni,
jak i społeczni aktorzy mają swoje wzajemne pola oddziaływań. Wreszcie
– trzeci partnerski tzw. „mikro-trójkąt” występuje na poziomie wewnątrzkrajowym i dotyczy aktorów społecznych i terytorialnych. Mikro-trójkąt
posiada największy poziom złożoności, gdyż występują tu zarówno relacje pionowe, jak i poziome, lub – zarówno branżowe, jak i terytorialne. W konsekwencji te mikro-trójkąty tworzą liczne, zróżnicowane sieci,
w których administracja publiczna i zależne od niej jednostki organizacyjne angażują się w pełną współpracę z lokalnymi podmiotami: społecznymi / pozarządowymi i przedsiębiorcami. Wdrożenie zarządzania wielopasmowego powoduje więc rewolucję partycypacyjną na niespotykaną,
także w naszym kraju, skalę (Agh, 2010). Takie właśnie „administrowanie
przez sieć” determinuje nowy sposób organizacji administracji publicznej
i nowy sposób realizacji przez nią zadań publicznych z udziałem partnerów prywatnych i organizacji pozarządowych. J. Supernat zauważa, że
„administrowanie przez sieć jest dzisiaj efektem jednoczesnego wpływu
czterech czynników czy tendencji, które zmieniają kształt sektora publicznego na świecie, a mianowicie: 1) administrowania za pośrednictwem
podmiotów trzecich – third-party government, 2) wspólnego administrowania – joined-up government/holistic governance, 3) rewolucji cyfrowej – digital
revolution i 4) oczekiwań obywateli-klientów – consumer demand (Supernat,
2010). Aż trzy z wymienionych czynników zarządzania publicznego wiążą się bezpośrednio z problematyką kapitału społecznego.

Niski poziom kapitału społecznego w Polsce
F. Fukuyama określa kapitał społeczny jako zbiór nieformalnych reguł lub
norm podzielanych przez członków grupy, które zezwalają na ich wzajemną kooperację. Normy tworzące kapitał społeczny muszą w znacznym
stopniu zawierać takie pozytywne cechy, jak: prawdomówność, dotrzymywanie zobowiązań, wzajemność (Fukuyama, 2001, 2002). Kapitał społeczny jest wielowymiarowy. T. Claridge wskazuje, na podstawie szerokiej
literatury, cztery główne jego wymiary. Są nimi: zaufanie, reguły i normy
sterujące sferą publiczną, wzajemność w interakcji społecznej oraz sieciowy system powiązań społecznych (Claridge, 2011). Interesująco zarysowuje problematykę kapitału społecznego S. Franke, wskazując trzy główne podejścia: mikro-podejście, podkreślające charakter i formy zachowań
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kooperatywnych, makro-podejście, skupione na warunkach (sprzyjających
i niesprzyjających) współpracy i mezo-podejście, podkreślające struktury
organizacyjne wspierające kooperację (Franke, 2005).
Wśród procesów hamujących rozwój kapitału społecznego w Polsce
J. Wygnański i J. Herbst wymieniają: niski poziom debaty publicznej,
brak protokołów społecznych współdziałania, głęboki brak zaufania do
instytucji, pochwałę zaradności i sprytu, nawet jeśli narusza to interesy
innych i interes publiczny, powszechne przekonanie o przewagach konkurencji nad kooperacją, wreszcie – brak przestrzeni publicznej, w której dochodzić mogłoby do wzajemnej komunikacji i koordynacji działań
(Wygnański, Herbst, 2010). Poważny deficyt kapitału społecznego w Polsce ujawnia Diagnoza Społeczna 2009. Zarówno badania własne autorów
Diagnozy, jak i cytowane w niej badania European Social Survey wskazują,
że pod względem odsetka osób ufających innym ludziom, czy też odsetka
osób przekonanych, że ludzie najczęściej starają się być pomocni, nasz
kraj sytuuje się na przedostatnim miejscu wśród krajów Unii Europejskiej.
J. Czapiński zauważa, że „żyjemy w kraju coraz bardziej efektywnych jednostek i niezmiennie nieefektywnej wspólnoty” (Czapiński, Panek, 2009).
Ten niski poziom kapitału społecznego wiąże się też z pewnymi cechami
kulturowymi naszego społeczeństwa. Z badań G. Hofstede, który analizował kultury organizacyjne także w ujęciu narodowym, wynika, że Polacy charakteryzują się bardzo wysokim wskaźnikiem unikania niepewności (Uncertainty Avoidance Index), który także nie sprzyja otwartości na
współpracę (Hofstede, 2010).
Należy podkreślić, że badania wskaźników kapitału społecznego w Małopolsce nie różnicują istotnie naszego regionu od reszty społeczeństwa
polskiego. Pod względem liczby organizacji pozarządowych, województwo małopolskie zajmowało w 2008 roku – z liczbą 18 na 10 tys. mieszkańców – 6. miejsce. Najwięcej takich organizacji było w województwie
mazowieckim (22), a najmniej w świętokrzyskim (13). Diagnoza Społeczna
2009 ujawnia w Małopolsce najwyższy w skali kraju odsetek osób o orientacji eudajmonistycznej. Społeczeństwo Małopolski należy do najbardziej
religijnych w Polsce (z 3. miejscem pod względem częstości praktyk religijnych w miesiącu) i najbezpieczniejszych (zajmując 2. miejsce na liście województw o najniższych wskaźnikach przestępczości). (Czapiński,
Panek, 2009). Inne wskaźniki społeczne nie wyróżniają Małopolski na
tle kraju w kontekście analizowanej problematyki. Oznacza to, że obserwowane w życiu codziennym i mediach zachowania społeczne, a raczej
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często – aspołeczne, oraz relatywnie słaby poziom debaty o sprawach publicznych w Małopolsce, nie odbiegają od niskich krajowych standardów.

Współpraca jako wyzwanie procesu europeizacji
Powyższe rozważania prowadzą do konkluzji, że włączenie się społeczeństwa polskiego – i wspólnoty mieszkańców Małopolski – w procesy europeizacji wymaga nowego spojrzenia i refleksji związanej w szczególności
z poziomem kapitału społecznego. Warto tu przywołać cytowaną wcześniej koncepcję S. Franke trzech podejść do kapitału społecznego. (Franke, 2005). W opinii autora, najtrudniejszym wyzwaniem dla naszego
społeczeństwa jest mikro-podejście, czyli zmiana charakteru i formy zachowań kooperatywnych. Zachowania tego typu kształtują się w procesie
socjalizacji, który winien być przede wszystkim troską szkoły i rodziny.
Dokonanie takiej zmiany behawioralnej jest zadaniem, które może udać
się w perspektywie pokolenia i nie wydaje się skuteczną strategią w okresie
średniookresowym. Autor uważa, że działania ukierunkowane na wzmocnienie kapitału społecznego w Polsce powinny skupić się na tworzeniu
i poprawie warunków sprzyjających współpracy (makro-podejściu) lub
przynajmniej na wspieraniu struktur organizacyjnych umożliwiających
i promujących kooperację (mezo-podejściu). Sprostanie wyzwaniu, jakim
jest europeizacja (mało)polskiego społeczeństwa, wymaga od władz i administracji publicznej w Polsce opracowania nowych strategii działania.
Konsultowany jest projekt Krajowej Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego,
opracowanej przez Ministerstwo Kultury. W kontekście europeizacji Małopolski, warto też zastanowić się nad tym, jak wypracowywać odpowiednie strategie na poziomie regionalnym i lokalnym, koncentrując się na
budowaniu we wspólnotach terytorialnych większej zdolności do współpracy. Takie rozumienie wyzwań stojących przed administracją publiczną
uwzględniać powinno następującą sekwencję logiczną:
1. Europeizacja życia politycznego i gospodarczego wymusza nowe podejście do zarządzania rozwojem – podejście uwzględniające nowe
paradygmaty zarządzania publicznego, a w szczególności konieczność zarządzania wielopasmowego, wymagającego szerokiego uczestnictwa podmiotów społecznych i gospodarczych w życiu publicznym.
2. Zarządzanie wielopasmowe i terytorializacja polityki rozwoju podnoszą znaczenie regionalnych i lokalnych scen, na których mogą „zaistnieć” wspólnoty (i ich grupy społeczne), wyrażając swoje potrzeby,
aspiracje, ale także – praktykując i wchodząc w rzeczywiste relacje
międzyorganizacyjne, także – na poziomie interpersonalnym.
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3. Owe regionalne i lokalne sceny dialogu publicznego są konieczne do
ujawnienia, a potem – animowania, elementów endogenicznych rozwoju – te zaś stają się dzisiaj podstawowym motorem oczekiwanej
zmiany jednostki terytorialnej.
4. Warunkiem funkcjonowania owych scen dialogu publicznego jest
stworzenie przez administrację publiczną obszaru i protokołów
współpracy. Wymaga to przede wszystkim znacznie wyższego poziomu wzajemnego zrozumienia w kategoriach oczekiwanych korzyści
dla wszystkich podmiotów pozostających w interakcji.
Powyższe rozważania podnoszą znaczenie animowania przez administrację publiczną współpracy międzysektorowej, jako jednego
z narzędzi rozwoju regionalnego i lokalnego (Noworól, 2009, 2011).
W opisywanym ujęciu, animacja współpracy to prorozwojowa aktywność
zarządcza polegająca na pomocy wszelkiego typu interesariuszom w konstruktywnym spotkaniu się i wyzwoleniu synergii, tak ważnej dla rozwoju
terytorialnego w dobie globalizacji. Animowanie współpracy prowadzone
jest w dwóch celach:
• by pomóc w nawiązaniu współpracy tym, którzy nie posiadają odpowiednich zdolności organizacyjnych (zasobów o masie krytycznej, kultury organizacyjnej, wiedzy o kanałach współpracy),
• by ukierunkować działalność interesariuszy na realizację celów zgodnych ze strategią rozwoju terytoriów, zapisaną (lub nie) w dokumentach
władz publicznych.
W celu operacjonalizacji stymulowania współpracy warto zrozumieć
relacje, w jakie wchodzą organizacje z różnych sektorów. Szczególnie
przydatny jest tu klasyczny tzw. model 4C A. Najama, charakteryzujący
relacje pomiędzy organizacjami publicznymi i niepublicznymi. (Najam,
2000). G. Wood i J. Newton, analizując model 4C zaproponowali swoisty
schemat strategii i celów, przedstawiony poniżej.
Schemat 1. Współpraca z (samo)rządem: podejście 4C
Cele (rozstrzygnięcia)
Podobne
Niepodobne
Preferowane Podobne
strategie
(środki
Niepodobne
realizacji)

Kooperacja
(typ spotykany)

Kooptacja
(produkt uboczny sukcesu)

Komplementarność Konfrontacja
(typ dominujący)
(unikana, jeśli możliwe)

Źródło: Wood & Newton, 2005, s. 24.
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Według G. Wood i J. Newton, główną determinantą elementów modelu 4C są funkcje podobieństwa lub niepodobieństwa strategii (środków) i celów (rozstrzygnięć) organizacji uczestniczących we współpracy.
W każdym przypadku lub problemie, występującym pomiędzy organizacją publiczną (zwłaszcza władzą publiczną) a organizacją niepubliczną,
cele będą wspólne (podobne) lub nie. Z drugiej strony, każdy zbiór aktorów (organizacji) będzie preferował pewne – podobne lub nie – strategie
(środki) do realizacji owych celów. To, jak twierdzą G. Wood i J. Newton,
za A. Najamem, prowadzi właśnie do jednej z czterech kombinacji:
• kooperacji, gdy szukamy podobnych celów podobnymi środkami,
• komplementarności, gdy szukamy wspólnych rozstrzygnięć, ale stosując
inne strategie,
• kooptacji, gdy szukamy niepodobnych celów, stosując podobne strategie,
• konfrontacji, gdy różnią nas zarówno same ostateczne rozstrzygnięcia,
jak i strategie doprowadzenia do nich.
W kontekście niniejszej wypowiedzi, kiedy analizujemy oddziaływanie
władzy publicznej na animację procesów rozwojowych, model 4C wydaje się dobrym narzędziem analitycznym. Zawsze bowiem, cytowany
powyżej schemat celów (rozstrzygnięć) i strategii (środków) odpowiada
realnym zależnościom międzyorganizacyjnym. Jest to widoczne wtedy,
gdy prorozwojowe działania władz zderzają się z innym ich rozumieniem, lub po prostu – niezrozumieniem, przez partnerów społecznych
i gospodarczych. Poniżej przedstawiono przykładowe obszary animowania współpracy przez podmioty publiczne wobec różnego typu organizacji z wszystkich trzech sektorów:
• sektora publicznego, poprzez mobilizację potencjału innych
(samo)rządowych struktur organizacyjnych, niezależnie od umiejscowienia w hierarchii zarządzania terytorialnego. Chodzi o wyjście z ofertą, pomysłem czy programem działania wobec tych wszystkich, których
konkretna idea może zainteresować. Bardziej swobodna struktura stosunków międzyorganizacyjnych w sektorze publicznym możliwa jest
właśnie dzięki „miękkiej” formie dialogu, niekoniecznie wiążącego, lecz
animującego pomysły, idee i koncepcje. Taki dialog ma szansę umykać
ograniczeniom instytucjonalnym, sekciarskiej logice politycznej czy
sztywnej pragmatyce urzędniczej;
• sektora gospodarczego, poprzez działania związane z:
– pomocą małej i średniej przedsiębiorczości, poprzez promocję –
zwłaszcza wobec początkujących biznesmenów – nowych instrumentów
zarządzania, szkoleń, dostępnych form wsparcia i pomocy publicznej,
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– ułatwianiem promocji gospodarczej przedsiębiorców na rynkach eksportowych,
– wsparciem w pozyskiwaniu inwestorów zewnętrznych: krajowych i zagranicznych,
– zachęcaniem do tworzenia sieci gospodarczych, tam gdzie taka działalność wesprzeć może lokalne podmioty, nie zawsze dość silne, by konkurować na globalnych i „glokalnych” rynkach,
– zachęcaniem do tworzenia struktur partnerstwa publiczno-prywatnego;
• sektora pozarządowego, poprzez ułatwienia w kontaktach i udostępnienie informacji o:
– wymienionych wyżej instrumentach animowania współpracy z sektorem publicznym i gospodarczym,
– lokalnych celach strategicznych i wyzwaniach rozwojowych, w których
realizację winien wpisać się sektor obywatelski,
– potrzebach społecznych w sferze zadań z zakresu działalności pożytku publicznego,
– dostępnych programach krajowych i zagranicznych, do których można
aplikować o środki finansowe i inne aktywa,
– zasadach i kryteriach alokacji środków publicznych i udzielanej pomocy publicznej.

Wnioski – propozycje
Stojące przed władzami regionalnymi wyzwania związane z europeizacją
środowiska organizacyjnego wymuszają uwzględnianie narzędzi zarządzania wielopasmowego. W Unii Europejskiej demokracja wielopodmiotowa wymaga modyfikacji stylów zarządzania w sposób spójny z meta-,
mezo- i mikro-poziomami organizacji społeczno-politycznych. Zjawiska
te są szczególnie ważne w Polsce, gdzie identyfikuje się relatywnie niski
poziom kapitału społecznego. Uwzględniając wymienione podejścia do
kapitału społecznego, wydaje się, że makro-podejście (modyfikowanie warunków współpracy), a przynajmniej – mezo-podejście (tworzenie struktur organizacyjnych, ułatwiające współpracę) – to właściwe drogi interwencji ukierunkowanej na poprawę sytuacji. W tym kontekście, głównym
wyzwaniem dla administracji publicznej jest tworzenie właściwych relacji
pomiędzy organizacjami różnych sektorów. Zachęcanie do współpracy
musi być jednak zróżnicowane w zależności od rodzaju stosunków pomiędzy włączanymi organizacjami. Należy więc – na poziomie regionalnych władz samorządowych – dostosowywać formy animacji współpracy
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do odmiennych układów zależności pomiędzy celami i środkami stosowanymi przez różne organizacje. Oznacza to najpierw tworzenie, w ramach
obserwatoriów rozwoju, własnych komórek organizacyjnych, zdolnych do
analizy potencjalnych partnerów społecznych i gospodarczych. W dalszej
kolejności, istnieje potrzeba dokonania przez te komórki analizy potencjalnych „pól organizacyjnych”, na których winny „ucierać” się koncepcje
i formy działania organizacji. Dopiero wtedy, uwzględniając wyniki analiz
i oczekiwane rezultaty animacji międzysektorowej, zarząd województwa
może podjąć decyzję o zaproszeniu do współpracy wybranych podmiotów. To realna i skuteczna ścieżka, którą może podążyć Małopolska, by
odnieść większe korzyści z procesu europeizacji.
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Małopolska – perspektywy skoku
cywilizacyjnego.
Dwa dwudziestolecia

Małopolska staje się ważnym ośrodkiem polskiej i europejskiej myśli
strategicznej. Konferencje krakowskie oraz tomy postkonferencyjne są
innowacyjnym dokumentem polskiej myśli strategicznej XXI wieku.
Ta trylogia krakowska1 otwiera nowe perspektywy tworzenia polskiej
futurologii* jako systemu wiedzy i wyobraźni organizującego nasze myślenie o przyszłości. Utrzymanie i rozszerzenie pionierskiej roli Małopolski na scenie polskiej i europejskiej wymaga rozszerzenia i pogłębienia
niegasnącego strumienia pomysłów, inicjatyw i programów, które w nowy
sposób potrafią zmierzyć się z enigmą rozwoju regionalnego XXI wieku2.
Mam nadzieję, że moje studium programowe Małopolska – perspektywy
skoku cywilizacyjnego. Dwa dwudziestolecia będzie skromnym przyczynkiem, użytecznym w procesie realizacji tej ambitnej wizji Małopolski XXI
wieku.
Studium programowe przedkładane krytycznemu osądowi zainteresowanych Czytelników jest dokumentem otwartym, który szkicuje drogi
i bezdroża mego myślenia organizowanego przez megahistoryczne
i megageograficzne pytania XXI wieku:
Mundus quo vadis?
Europa quo vadis?
Polonia quo vadis?
Malopolska quo vadis?
* Niniejsze studium programowe nie jest dokumentem konwencjonalnej myśli naukowej. Opracowanie to reprezentuje wyłącznie indywidualne poglądy autora wyrażone w stylu otwartej, czasem
kontrowersyjnej dyskusji.
1. Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, trzy tomy pod redakcją A. Kuklińskiego, K. Pawłowskiego i J. Woźniaka: Tom I Kreatywna i innowacyjna Europa wobec wyzwań XXI wieku,
Kraków 2009; Tom II Polska wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku, Kraków 2009; Tom III Polonia quo
vadis?, Kraków 2010.
2. Por. A. Kukliński, Program przyszłość regionów XXI wieku – doświadczenia i perspektywy. Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego, Warszawa, wrzesień 2010. Lektura tego dokumentu jest użytecznym wstępem do Studium Małopolska – perspektywy skoku cywilizacyjnego. Dwa dwudziestolecia.
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Tysiąc stron trylogii krakowskiej zawiera niekonwencjonalne, inspirujące odpowiedzi na te wielkie pytania XXI wieku3. Na takim fundamencie
poznawczym i pragmatycznym chciałbym zbudować studium programowe o następującej tematyce:
I.
Polonia quo vadis?
II. Małopolska – doświadczenia i perspektywy. Dwa dwudziestolecia
III. Hipoteza skoku cywilizacyjnego Małopolski XXI wieku
IV. Diagnoza i ocena procesów transformacji Małopolski w latach
1990-2010
V.
Doświadczenia Małopolski jako laboratorium tworzenia dynamicznego systemu mierników rozwoju regionalnego
VI. Bibliografia publikacji o Małopolsce i konkursy na najlepszą pracę o Małopolsce
VII. Bank danych strategicznych rozwoju Małopolski w latach
1990-2030
VIII. Projekt konferencji krajowej. Hipoteza skoku cywilizacyjnego
jako inspiracja dla III generacji strategii regionów
IX. Projekt międzynarodowej konferencji dziesięciu regionów organizowanej w Krakowie przez urząd marszałkowski oraz przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Kraków wrzesień 2011
X.
Małopolska jako przestrzeń długiego trwania i punktów zwrotnych. Zarys wieloletniego programu badań
XI. Zarys wieloletniego programu publikacji
XII. Wstępny projekt tomu Małopolska. Doświadczenia i perspektywy
rozwoju regionu. Dwa dwudziestolecia
XIII. Unionizacja i globalizacja krakowskiej myśli strategicznej
Przewiduje się dwa stadia przygotowania mego studium programowego:
• pierwsze stadium – przygotowanie wersji polskiej – listopad 2010,
• drugie stadium – grudzień 2010, przygotowanie wersji angielskiej jako
podstawy tworzenia konsorcjum dziesięciu regionów, które podejmą
wyzwania myślenia diagnostycznego i futurologicznego w kategoriach
dwóch dwudziestoleci 1990-2010 oraz 2010-2030.
***

3. Por. również: Europa quo vadis?, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląska Fundacja Rozwoju, Wrocław 2010.
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Chciałbym przewidywać, że w styczniu 2011 powstaną elementy innowacyjnego programu badań międzynarodowych inspirowanych dyskusją na
tle mego studium programowego.
***

I. Polonia quo vadis?
Rok 2010 jest okresem tworzenia całej serii publikacji i dokumentów,
które otwierają nową kartę w historii polskiej myśli strategicznej. W tej
panoramie na uwagę zasługuje tom Polonia quo vadis?, będący pokłosiem
Trzeciej Konferencji Krakowskiej4.
Wielkie charyzmatyczne pytanie Polonia quo vadis? uzyskuje innowacyjną, wielopłaszczyznową, otwartą i inspirującą interpretację, łączącą
wiedzę, wyobraźnię oraz wolę myślenia o przyszłości Polski.
Ta otwarta i wielopłaszczyznowa interpretacja zawiera zadziwiający ładunek dyscypliny poznawczej i pragmatycznej, która pozwoliła budować
treść konferencji i tomu postkonferencyjnego wokół centralnej hipotezy
skoku cywilizacyjnego Polski w latach 2010-2030.
Kilkanaście znakomitych wypowiedzi autorskich jest wnikliwą, a jednocześnie błyskotliwą analizą siły i słabości tej hipotezy, jako instrumentu
organizującego nasze futurologiczne myślenie.
Nie będę próbował przedstawiać treści tych inspirujących artykułów.
Powiem tylko, że lektura tych artykułów nakłoni nasze umysły do głębokiej refleksji nad losami Polski XXI wieku. W tym miejscu chciałbym
zwrócić uwagę na trzy opinie zawarte w tomie Polonia quo vadis?: opinię
Witolda Orłowskiego5, Krzysztofa Rybińskiego6 i Jana Olbrychta7.
Opinia Witolda Orłowskiego:
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...?

4. Polonia quo vadis?, op. cit.
5. Polonia quo vadis?, op. cit., s. 90.
6. Polonia quo vadis?, op. cit., s. 66.
7. Polonia quo vadis?, op. cit., s. 144.
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Opinia Krzysztofa Rybińskiego:
Główny wniosek jest następujący: mamy przed sobą ostatnie dziesięć lat, podczas których możemy dogonić Zachód. Jeżeli nie wykorzystamy tej dekady, zostaniemy małym krajem starych łudzi. Nadchodzi czas próby dla elit intelektualnych Polski.
Opinia Jana Olbrychta:
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.
Na tle tych trzech opinii oraz pełnego tekstu tomu Polonia quo vadis?
chciałbym sformułować dwa wnioski.
Pierwszy wniosek jest próbą identyfikacji głównej bariery, którą trzeba
przezwyciężyć w procesie, który zadecyduje o sukcesie lub klęsce skoku
cywilizacyjnego. Tą barierą jest mentalność polskiego społeczeństwa, które nie zaakceptuje konieczności przeprowadzenia hinc et nunc głębokich
reform otwierających nowe trajektorie rozwoju Polski XXI wieku. Określenie „mentalność polskiego społeczeństwa” jest jednak nieścisłe. De facto Polska jest krajem dualnym, składającym się z dwóch społeczeństw.
Społeczeństwa proinnowacyjnego, które chciałoby być podmiotem skoku cywilizacyjnego i społeczeństwa antyinnowacyjnego, które per facta
i pacta concludentia wyklucza możliwość takiego skoku w polskich realiach XXI wieku.
Sytuacja jest tragicznie jasna. Jeśli społeczeństwo antyinnowacyjne
potrafi przytłumić wolę strategicznego działania społeczeństwa proinnowacyjnego, to w Polsce nie dokona się skok cywilizacyjny. Nie można
jednak wykluczyć scenariusza optymistycznego, że społeczeństwo proinnowacyjne stanie się dominującą formacją polskiego społeczeństwa
in toto. Ta dominująca formacja będzie podmiotem rzeczywistego sko-
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ku cywilizacyjnego Polski. Trzeba jednak zredefiniować istotę tego skoku
w warunkach XXI wieku.
Istotą tego skoku nie będzie „doganianie Zachodu”, który w scenariuszu pesymistycznym może stać się fragmentem nowej globalnej peryferii. Istotą tego skoku jest wejście Polski w nowe układy zrekonfigurowanego centrum XXI wieku8.

II. Małopolska – doświadczenia i perspektywy.
Dwa dwudziestolecia
Program przyszłości regionów XXI wieku proponuje, aby konsorcjum
dziesięciu regionów opracowało monografie problemowe, analizujące diagnostyczne i prospektywne doświadczenia danego regionu w układzie
dwóch dwudziestoleci – dwudziestolecia diagnostycznego lat 1990-2010
i dwudziestolecia prospektywnego lat 2010-20309. Podejmując tę inicjatywę, Małopolska stanie się pierwszym regionem europejskim kreującym
nowe ujęcia analizy rozwoju regionalnego. Można podjąć próbę odpowiedzi na proste a jednak dramatyczne pytanie: Jak zbudować porównanie
blasków i cieni transformacji lat 1990-2010 z potencjalnymi blaskami
i cieniami skoku cywilizacyjnego Małopolski w latach 2010-2030?
Tego rodzaju porównanie jest bardzo inspirujące w świecie procesów
poznawczych, analizujących rozwój regionalny w kategoriach studiów
empirycznych (1990-2010) oraz w kategoriach studiów prospektywnych
obejmujących dwudziestolecie lat 2010-203010.
Tego rodzaju porównanie wprowadzi nowe elementy do dyskusji pragmatycznych związanych z procesami przygotowania III generacji strategii
rozwoju regionów11.
Dokumenty I i II generacji charakteryzują się dość niskim stopniem
wzajemnej porównywalności. Przyjęcie rygoru świata dwóch dwudziestoleci zmieni zbiór strategii I i II generacji w system strategii generacji III.

8. A. Kukliński, K. Pawłowski (eds), The Atlantic Community. The Titanic of the XXI century?, WBS-NLU, Nowy Sącz 2010.
9. A. Kukliński, Program Przyszłość Regionów XXI wieku. Doświadczenia i perspektywy, Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
10. A. Kukliński, ibidem; por. w szczególności uwagi na temat metodologii, empirii i futurologii programu.
11. A. Kukliński, Procesy tworzenia polskiego systemu regionalnej myśli strategicznej. Przyczynek do dyskusji,
Warszawa 2010.
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Proponowana problematyka monografii Małopolski powinna być obszerną i zwartą publikacją w języku polskim i angielskim12.
Jestem przekonany, że pionierski przykład Małopolski zainspiruje
inne regiony w skali polskiej, europejskiej i globalnej do podjęcia analogicznego działania w sferze zintegrowanych studiów diagnostycznych
i prospektywnych.
Mam nadzieję, że w tym kontekście wyłoni się konsorcjum dziesięciu
współpracujących regionów Polski, Europy i świata. W dalszych częściach
studium powrócę do tej myśli.

III. Hipoteza skoku cywilizacyjnego Małopolski
XXI wieku
Tom Polonia quo vadis?13 jest istotną innowacją w dziejach polskiej myśli
strategicznej. W tym tomie zanalizowano hipotezę skoku cywilizacyjnego
Polski. Dobrze sformułowana i uzasadniona hipoteza może stać się ważnym instrumentem myślenia o przyszłości Polski.
Wielu eminentnych autorów na łamach tomu Polonia quo vadis?
wyraziła poglądy, w jakim stopniu skok cywilizacyjny Polski w latach
2010-2030 jest realną szansą, a w jakim stopniu tylko iluzją14.
Dylemat „szansa” versus „iluzja” powinien być przedmiotem odrębnej,
pogłębionej refleksji futurologicznej. W dalszym toku tego studium programowego przyjmujemy scenariusz „szansy”.
W tym kontekście trzeba sformułować wstępne pytanie, czy region –
w tym przypadku Małopolska – może być podmiotem skoku cywilizacyjnego. Można bowiem reprezentować pogląd, że prawdziwym podmiotem skoku cywilizacyjnego może być tylko kraj jako całość. Poszczególne
regiony jako fragmenty sceny polskiej nie mogą samodzielnie dokonać
skoku cywilizacyjnego. W tej sprawie chciałbym przedstawić następujące
stanowisko:
1. Nie ulega wątpliwości, że waga sceny krajowej jest ogromna. Czy
znaczy to, że krajowy klimat dla „skoku” jest głównym, decydującym
czynnikiem jego powodzenia?
2. Wydaje się jednak, że regiony mogą być ważnymi, a może nawet
współdecydującymi autorami skoku krajowego. Proinnowacyjne stanowisko grupy polskich regionów może przeważyć szalę szans i iluzji
12. Monografia ta będzie pionierskim wkładem do Programu Przyszłość Regionów, przypis 9.
13. Polonia quo vadis? Trzecia Konferencja Krakowska, op. cit.
14. W. Orłowskiego, Skok cywilizacyjny 2010-2030: realna szansa czy iluzja?, w: Polonia quo vadis?, op. cit.,
s. 85.
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skoku cywilizacyjnego Polski.
3. Można wyrazić pogląd, że Małopolska organizując konferencję
i wydając tom postkonferencyjny Polonia quo vadis? już wkroczyła na
drogę czynnego udziału regionu w tworzeniu krajowej sceny skoku
cywilizacyjnego.
4. W dalszym toku tego studium będę proponował, aby Małopolska
sformułowała wyzwanie poznawcze i pragmatyczne, aby przekształcić III generację strategii w potężny instrument formowania skoku
cywilizacyjnego Polski.
***
Hipoteza skoku cywilizacyjnego Małopolski jest wielkim wyzwaniem dla
naszej wiedzy i wyobraźni. Hinc et nunc nie potrafimy jeszcze zarysować
pełnej skali złożonej i trudnej problematyki tego skoku.
W nawiązaniu do cytowanych już poglądów Witolda Orłowskiego
i Jana Olbrychta możemy jednak szukać centralnego ogniwa tego procesu, głównej bariery na drodze realizacji skoku. Tą barierą jest mentalność społeczeństwa Małopolski, które nie jest gotowe do przyjęcia zmian
w skali potrzebnej do wykorzystania szansy skoku cywilizacyjnego. Trzeba jednak tę samą myśl sformułować w kontekście myślenia pozytywnego,
promującego procesy wzmacniania proinnowacyjnej świadomości społeczeństwa Małopolski.
Są dwie trajektorie wzmocnienia proinnowacyjnej świadomości społeczeństwa Małopolski.
Pierwsza trajektoria to studia identyfikacji i mobilizacji dynamicznych
społeczności innowacyjnych działających na obszarze Małopolski. Trzeba odkryć i uruchomić potencjał tych społeczności innowacyjnych. To
jest pasjonujące wyzwanie dla twórczej socjologii empirycznej. Jak wygląda status quo społeczności proinnowacyjnych, jak wyglądają szanse, że
społeczności te staną się dynamicznym nurtem w społeczeństwie małopolskim, który utoruje drogę dla skoku cywilizacyjnego Małopolski?
Druga trajektoria to skok cywilizacyjny całego systemu małopolskiej
edukacji. Jak zmienić system edukacji, aby system ten zaczął zmieniać
mentalność całego społeczeństwa w kierunku proinnowacyjnym?
Chciałbym przedstawić prostą, rewolucyjną odpowiedź na to pytanie.
Trzeba w ciągu dwudziestu lat zglobalizować małopolski system edukacji, aby system ten tworzył indywidualności innowacyjne, zdolne do
podejmowania wyzwań konkurencji globalnej. W tym kontekście chciałbym sformułować trzy tezy:
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A. Całe społeczeństwo Małopolski powinno przyjąć pogląd, że język
angielski ma status równorzędny z językiem polskim w zakresie procesów komunikacji indywidualnej i społecznej. To jest rewolucyjny
postulat przekształcenia społeczeństwa Małopolski w społeczeństwo
dwujęzyczne. Nie jest to pomysł zupełnie oryginalny. Społeczeństwa
Holandii i Szwajcarii już dawno funkcjonują jako społeczeństwa co
najmniej dwujęzyczne.
B. Kilka wielkich uczelni małopolskich z Uniwersytetem Jagiellońskim
na czele powinno przekształcić się w instytucje funkcjonujące w całości w języku angielskim. Dla Uniwersytetu Jagiellońskiego będzie to
nawiązanie do tradycji wczesnojagiellońskich, okresu, w którym Uniwersytet Jagielloński funkcjonował w całości po łacinie. Ta rewolucja
lingwistyczna na Uniwersytecie Jagiellońskim otworzy trzy trajektorie15:
1. Ułatwi Uniwersytetowi Jagiellońskiemu podjęcie wyzwania przejścia
z pozycji 400. na pozycję 100. w globalnym rankingu uniwersytetów.
2. Przekształci Uniwersytet Jagielloński w uczelnię zglobalizowaną,
otwartą na studentów z całego świata, co ma ogromne znaczenie
w obliczu kryzysu demograficznego Polski XXI wieku.
3. Zglobalizuje świat profesury UJ, wchłaniając wybitne talenty ze sceny globalnej. Powstanie konkurencyjne grono profesorskie, w którym
Polacy nie będą mieli żadnego naturalnego monopolu. Ważnym elementem tego procesu jest likwidacja habilitacji jako instytucji hamującej globalizację grona profesorskiego.
C. Chodzi jednak nie tylko o świat edukacji akademickiej. Chodzi o cały
system małopolskiej edukacji. W tym kontekście trzeba również widzieć postulat przekształcenia w instytucje anglojęzyczne kilkudziesięciu szkół licealnych na obszarze Małopolski.
***
To jest zaledwie początek dyskusji nad hipotezą skoku cywilizacyjnego małopolskiego systemu edukacji. Jest to przykład dobrze dobrany
z dwóch powodów:
• primo – z powodu znaczenia systemu edukacji w procesie tworzenia nowej mentalności społeczeństwa,
• secundo – z powodu siły autonomicznej woli regionu w procesie przekształcenia systemu edukacji.
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15. Rewolucja lingwistyczna na wiodących uczelniach wyższych w Polsce została zarysowana w:
A. Kukliński, Ekspertyza. Wizje i strategie rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce, Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa, marzec 2010.
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Problem transformacji systemu edukacji ma ogromną światową literaturę przedmiotu, obejmującą inter alia wybitne publikacje OECD i Komisji
Europejskiej. W tym świetle można zaprezentować małopolski eksperyment ujmowania procesów transformacji systemów edukacji jako instrumentu cywilizacyjnego skoku. Będzie to nowość w światowej literaturze
przedmiotu. Warto wykazać się wyobraźnią i odwagą, aby taki problem
przedstawić na forum międzynarodowym.
***
Dyskusję nad cywilizacyjnym skokiem Małopolski XXI wieku trzeba
wmontować w szerszy nurt badań i studiów podejmujących ogólną problematykę futurologii Małopolski jako systemu wiedzy i wyobraźni organizującego nasze myślenie o przyszłości16.

IV. Diagnoza i ocena procesów transformacji
Małopolski w latach 1990-2010
Cytowany już wielokrotnie tom Polonia quo vadis? zawiera dwa opracowania, które w sposób innowacyjny podejmują problematykę transformacji
Małopolski. Myślę tutaj o opracowaniu J. Woźniaka17 oraz zespołu B. Domańskiego18.
Oba opracowania są ujęciami problemowymi, które potrafiły uniknąć
konwencjonalnego stylu klasycznej monografii rozwoju regionu. Zespół
B. Domańskiego identyfikuje cztery filary regionalnej trajektorii rozwojowej współczesnej Małopolski:
1. Dywersyfikacja regionalna
2. Powiązania zewnętrzne
3. Spójność wewnętrzna
4. Wizerunek regionu
To jest w moim przekonaniu najlepsza diagnoza transformacji regionu
w polskiej literaturze przedmiotu. Nie znaczy to oczywiście, że dyskusja
nad problematyką transformacji Małopolski jest już zamkniętym przedmiotem analizy naukowej. Odwrotnie, jest to otwarcie nowego nurtu stu16. A. Kukliński, program, op. cit.; por. również: B. Domański, Miejsce Małopolski na mapie ekonomicznej
Europy XXI wieku, w: A. Kukliński, K. Pawłowski (red.), Przyszłość Europy – Wyzwania globalne – Wybory strategiczne, Nowy Sącz 2007.
17. J. Woźniak, Aspiracje i awans cywilizacyjny regionu – przypadek Małopolski, w: Polonia quo vadis?,
op. cit. s. 255.
18. B. Domański et al., Rozwój i struktura regionu w perspektywie długiego trwania. Przykład Małopolski, w:
Polonia quo vadis?, op. cit. s. 181.
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diów analitycznych poświęconych transformacji Małopolski. Chciałbym
nakreślić następującą wizję tych studiów.
1. Rozbudowanie analizy empirycznej procesów transformacji Małopolski. Trzeba rozbudować dokumentacyjne zaplecze tej analizy.
2. Opracowanie odważnego bilansu wykorzystanych i zmarnowanych
szans w procesie transformacji Małopolski.
3. Podjęcie próby oceny transformacji Małopolski w kontekście doświadczeń wybranych regionów europejskich. Powinniśmy wkroczyć
na drogę tworzenia typologii transformacji regionów europejskich.
Pierwszym krokiem na tej drodze jest tom IV Serii REDEFO19.
Chciałbym podkreślić szczególną wagę mojej propozycji opracowania
bilansu wykorzystanych i straconych szans. Ten bilans jest niezbędną
kulminacją studiów diagnostycznych.

V. Doświadczenia Małopolski jako laboratorium
tworzenia dynamicznego systemu mierników
rozwoju regionalnego
Wydaje się, że można rozpatrzyć cztery inicjatywy:
1. Inicjatywę przeniesienia na scenę małopolską wielkiej dyskusji na
temat mierników rozwoju in toto i mierników rozwoju regionalnego
w szczególności. Ta dyskusja może być zanurzona w refleksji na temat
modernistycznej i postmodernistycznej filozofii rozwoju regionalnego20.
2. Inicjatywę przeprowadzenia wnikliwej oceny polskiej statystyki regionalnej, która nie jest dobrym instrumentem strategicznej analizy
procesów rozwoju regionalnego. Statystyka ta w pewnym stopniu zajmuje się zjawiskami mierzalnymi, które nie są ważne w kategoriach
poznawczych i pragmatycznych. Statystyka ta nie zajmuje się wieloma
istotnymi zjawiskami niemierzalnymi, które są ważne dla nauki i polityki regionalnej. Potrzebna jest wielka operacja w polskiej statystyce
regionalnej. Trzeba wyrzucić mierniki zbędne i trzeba stworzyć nową
serię wskaźników „chwytających” nowe zjawiska. To jest oczywiście
operacja bardzo kosztowna w kategoriach finansowych oraz w kategoriach walki z inercją rutyny, która tak bardzo obciąża funkcjonowanie
wszystkich urzędów statystycznych świata.
19. P. Jakubowska, A. Kukliński, P. Żuber (eds), The future of Regions in the perspective of global change,
Ministry of Regional Development, Warsaw 2008.
20. Por. artykuły B. Domańskiego i A. Gąsior-Niemiec w tomie: P. Jakubowska, A. Kukliński, P. Żuber
(eds), Problematyka przyszłości regionów. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego 2008.
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3. Inicjatywę umiędzynarodowienia proponowanej operacji. Chodzi
o ocenę Eurostatu oraz o ocenę publikacji OECD.
4. Inicjatywę zamknięcia luki w zakresie mierników rozwoju województwa małopolskiego w obecnych granicach administracyjnych. Trzeba
stworzyć pełną serię mierników dla lat 1990-2010.
Jest rzeczą smutną, że po reformie samorządowej roku 1999 GUS nie
stworzył dla nowych województw i powiatów historycznej serii danych dla
lat 1990-2000. Brak minimalnej perspektywy historycznej zaciąży nad
strategiami I generacji, które w części diagnostycznej ograniczyły się do
danych jednego roku.
***
W moim przekonaniu Małopolska powinna stać się laboratorium tworzenia nowego sytemu mierników rozwoju regionalnego.

VI. Biblioteka publikacji o Małopolsce i konkursy
na najlepszą pracę o Małopolsce
Trzeba stworzyć system informacji bibliograficznej obejmującej publikacje, których przedmiotem jest przeszłość i przyszłość Małopolski.
Cała trudność polega na tym, jak wyselekcjonować publikacje „ważne”
i nie utonąć w morzu drugorzędnych przyczynków. Nie mam w tej chwili
odpowiedzi na to pytanie. Wiem tylko, że trzeba uruchomić proponowany system informacji bibliograficznej. Trzeba uruchomić również system
corocznych konkursów, które wyłonią najlepsze publikacje o Małopolsce
– najlepsze prace magisterskie, doktorskie i habilitacyjne.
Trzeba znaleźć mecenasa lub mecenasów, którzy ufundują nagrody konkursowe. Proponowany system konkursów może stać się istotnym bodźcem promującym procesy poznania przeszłości i przyszłości Małopolski.

VII. Bank danych strategicznych rozwoju
Małopolski w latach 1990-2030
Jedna z uczelni krakowskich pod auspicjami urzędu marszałkowskiego
powinna stworzyć strategiczny bank danych, otwarty dla wszystkich osób
i instytucji, które są zainteresowane refleksją na temat przeszłości i przyszłości Małopolski. Trzeba stworzyć teoretyczną koncepcję tego banku
jako banku danych strategicznych nie będącego bezmyślną kumulacją
zbędnej informacji.
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Bank ten powinien być inicjatorem tworzenia nowych mierników rozwoju regionalnego oraz tworzenia mechanizmów permanentnego nacisku
innowacyjnego na instytucjonalny aparat polskiej i unijnej statystyki regionalnej. Bank ten powinien stworzyć wspólne podstawy faktograficzne
dla wszystkich studiów nad przeszłością i przyszłością Małopolski w latach 1990-2030.

VIII. Projekt konferencji krajowej. Hipoteza
skoku cywilizacyjnego jako inspiracja dla
III generacji strategii regionów
Strategie I i II generacji grosso modo nie były wielkimi, ożywczymi strumieniami innowacyjnej myśli strategicznej. Warto podjąć wysiłek, aby
strategie III generacji znalazły iskrę bożą charyzmatycznego myślenia.
Powstaje pytanie, czy tom Polonia quo vadis? nie powinien stać się
bodźcem dla regionalnych testów hipotezy cywilizacyjnego skoku. Ważny jest proces dyskusji nad tą hipotezą cywilizacyjnego skoku. Ważny jest
proces dyskusji nad hipotezą, proces przyjęcia tej hipotezy bądź jej odrzucenia.
Chodzi tylko o to, aby świat tomu Polonia quo vadis? wkroczył w kręgi myśli i wyobraźni wszystkich osób i instytucji, które zajmują się strategiami III generacji. Chciałbym proponować, aby w Krakowie w roku
2011 odbyła się konferencja kilku regionów, które wejdą na drogę myślenia
o hipotezie skoku cywilizacyjnego.

IX. Projekt międzynarodowej konferencji
dziesięciu regionów organizowanej w Krakowie
przez urząd marszałkowski oraz przez
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Kraków
wrzesień 2011
Jako tytuł konferencji proponuję sformułowanie „Regiony w wielocywilizacyjnym świecie XXI wieku”21. Będzie to kilkudziesięcioosobowa konferencja dziesięciu regionów: sześć regionów europejskich, dwa regiony
21. Pewnym wstępem do tej konferencji jest pięciotomowa seria anglojęzyczna REDEFO opublikowana
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2010. Ważnym i twórczym spojrzeniem
na problematykę programu konferencji jest tom: A. Kukliński, K. Pawłowski (eds), The Atlantic
Community. The Titanic of the XXI century?, WBS-NLU, Nowy Sącz 2010. W tym tomie można znaleźć trzy inspirujące artykuły na temat regionów Chin i Indii.
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chińskie, dwa regiony indyjskie. W rozszerzonej wersji konferencji można
dodać dwa regiony USA, dwa regiony Rosji i dwa regiony Brazylii. Uczestnicy konferencji przyjmą formułę metodologiczną 2 x 20 lat, formułując
spotkania myśli diagnostycznej i prospektywnej.
Jestem przekonany, że tak zaprojektowana konferencja wywoła żywe
zainteresowanie Komisji Europejskiej, OECD i Banku Światowego22.
W takim kontekście konferencja ta będzie z wielkim zadowoleniem przyjęta jako inicjatywa wzmocnienia perspektywy intelektualnej Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej Anno Domini 2011.
W organizacji konferencji musimy szukać nowych, nieodkrytych dróg,
szukać nowego globalnego paradygmatu przełamywania naszej rutyny
intelektualnej i ciągłego oglądania tej samej grupy autorów konferencyjnych. Trzeba odnowić scenariusz konferencji, zespołu autorów oraz skład
potencjalnej widowni.

X. Małopolska jako przestrzeń długiego trwania
i punktów zwrotnych. Zarys wieloletniego
programu badań
Na kartach trylogii krakowskiej wielokrotnie pojawia się myśl – nie wystarczy organizować prezentację wiedzy istniejącej. Trzeba tworzyć wiedzę nową, posługującą się instrumentem wieloletniego programu badań,
który będzie permanentnym źródłem nowych treści konferencyjnych
i publikacyjnych.
Wieloletni program badań nie powstanie jako wynik jednej inicjatywy i jednego pomysłu. To musi być proces twórczej dyskusji szerokiego
grona osób, które są skłonne poświęcić swoją uwagę procesowi myślenia
o przeszłości i przyszłości Małopolski. W tym studium programowym
chciałbym tylko zainicjować pierwszy krok na drodze formułowania takiego Programu. W nawiązaniu do trylogii krakowskiej proponuję opracowanie programu badań obejmującego dwanaście pozycji.
I.
II.
III.

Metodologia badań transdyscyplinarnych nad przeszłością i przyszłością Małopolski
Małopolska jako przestrzeń długiego trwania
Małopolska jako przestrzeń punktów zwrotnych
***

22. Por. II tom trylogii krakowskiej, s. 191-237.
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IV.
V.

Diagnozy transformacji Małopolski w latach 1990-2010
Transformacja Małopolski. Dramat wykorzystanych i zmarnowanych szans
***

VI.
VII.
VIII.
IX.

Futurologia Małopolski
Hipoteza skoku cywilizacyjnego Małopolski 2010-2030
Scenariusze rozwoju Małopolski w latach 2010-2030
Wizje i strategie rozwoju Małopolski 2010-2030
***

X.
Małopolska w kontekście Polonia quo vadis?
XI. Małopolska w kontekście Europa quo vadis?
XII. Małopolska w kontekście Mundus quo vadis?
Autorzy trylogii konferencji krakowskich są znakomitym i kompetentnym gronem, które może ocenić moje studium programowe oraz moją
wstępną propozycję szkicowej listy problemów badawczych.

XI. Zarys wieloletniego programu publikacji
Z przyjemnością podkreślam, że Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju legitymuje się dorobkiem trzech tomów, które
mają trwałą pozycję w polskiej literatury przedmiotu.
Inicjatywy zarysowane w niniejszym studium programowym przyniosą
szybki rozwój tej Biblioteki, która w przyszłości wchłonie nie tylko rezultaty kolejnych Konferencji Krakowskich, lecz także kolejne tomy generowane przez proponowany program badań.
W moim przekonaniu trzeba jednak obok serii w języku polskim, stworzyć serię w języku angielskim. W tym ujęciu tom Małopolska – doświadczenia i perspektywy. Dwa dwudziestolecia będzie czwartym tomem serii
polskiej oraz pierwszym tomem serii angielskiej.
W ten sposób treść tomu Małopolska – doświadczenia i perspektywy.
Dwa dwudziestolecia stanie się twórczym podmiotem łączącym trylogię
krakowską z perspektywą wieloletniego programu badań zarysowanych
w tym opracowaniu.
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XII. Wstępny projekt tomu Małopolska –
doświadczenia i perspektywy rozwoju regionu.
Dwa dwudziestolecia
Projekt tego tomu przyjmuje założenie, że lepsze jest wrogiem dobrego.
Przyjmujemy, że naszym celem jest przygotowanie tomu w wersji polskiej
i angielskiej przed 1 lipca 2011.
W takim ujęciu trzeba elastycznie i realistycznie interpretować potencjalną treść i objętość tego tomu. Nie będzie to tom jednolity w sensie
prezentacji wyników badań empirycznych oraz wyników studiów prospektywnych. Niektóre artykuły tomu będą prezentacją prac o wysokim
stopniu zaawansowania, np. artykuł zespołu B. Domańskiego. Zostaną
zawarte również artykuły programowe szkicujące zamierzenia badawcze,
które będą realizowane w następnych miesiącach lub nawet latach.
Proponuję jednak, aby podjąć trud znalezienia zespołu autorów, którzy zechcą podjąć problematykę zarysowaną w jednej z dwunastu pozycji
wstępnego programu badań lub też jedną z myśli zarysowanych w krakowskiej trylogii.

XIII. Unionizacja i globalizacja krakowskiej myśli
strategicznej
Małopolska stanie się ważnym ośrodkiem polskiej i europejskiej myśli
strategicznej. Trylogia krakowska jest już widoczną pozycją polskiej literatury przedmiotu. Na kartach tej trylogii dokonuje się proces dyfuzji
koncepcji i poglądów, które wykrystalizowały się na scenie europejskiej
i globalnej. W tym studium programowym proponuję dwa przedsięwzięcia, które zglobalizują osiągnięcia krakowskiej myśli strategicznej.
Pierwszym przedsięwzięciem jest uruchomienie nowej serii publikacji
w języku angielskim. Drugim przedsięwzięciem jest istotny udział Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zorganizowaniu
w Krakowie konferencji międzynarodowej w wielkim stylu pt.: Regiony
w wielocywilizacyjnym świecie XXI wieku.
W roku 2011 na scenie krakowskiej będziemy dyskutować nad megahistorycznymi i megageograficznymi pytaniami XXI wieku:
Mundus quo vadis?
Europa quo vadis?
Polonia quo vadis?
Malopolska quo vadis?
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Refleksje końcowe
Małopolska jest najbardziej ustabilizowanym regionem sceny polskiej,
jest regionem o największej sile długiego trwania. Jednocześnie z inicjatywy tego regionu, w tomie Polonia quo vadis? rozwija się ważna hipoteza cywilizacyjnego skoku Małopolski. Ten pozorny paradoks tworzy kreatywny
klimat dla nowego spojrzenia na losy Polski i Małopolski w perspektywie
enigmy XXI wieku.
Warszawa – Kraków, 22 listopada 2010

Aneks

Modus operandi
Z opracowania Małopolska – perspektywy skoku cywilizacyjnego. Dwa dwudziestolecia wynikają cztery propozycje, które mogą uzyskać uznanie
i realizację Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
Pierwszą propozycją jest przygotowanie i publikacja tomu w języku polskim pt.: Małopolska – doświadczenia i perspektywy. Dwa dwudziestolecia.
Tekst niniejszego opracowania jest pierwszą wersją artykułu projektującego ten tom.
***
Drugą propozycją jest przygotowanie i publikacja w języku angielskim
tomu pt.: Małopolska quo vadis? Tom ten tylko w pewnym stopniu będzie
repliką materiałów zamieszczonych w tomie polskim. Ten tom musi być
redagowany jako tekst skierowany do niepolskiego czytelnika. Pierwszym
krokiem w tym kierunku będzie mój grudniowy tekst – Małopolska quo
vadis? Tom Małopolska quo vadis? trzeba redagować jako fragment sceny
europejskiej i globalnej, która kształtuje się inną logiką niż scena polska.
***
Propozycja trzecia to mała konferencja krajowa w Krakowie testująca hipotezę skoku cywilizacyjnego w III generacji strategii polskich regionów.
***
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Propozycja czwarta to konferencja międzynarodowa Regiony w wielocywilizacyjnym świecie XXI wieku, organizowana wspólnie w Krakowie przez
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego.
***
Te cztery propozycje nie naruszają już istniejących tradycji Trzech Konferencji Krakowskich. Problem Czwartej Konferencji jest dobrze sformułowany na stronie 39. tomu Polonia quo vadis? i w moim przekonaniu nie
trzeba tego zmieniać.

prof. dr hab. Bolesław Domański
Uniwersytet Jagielloński
Dyrektor Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Refleksje na marginesie studium
programowego Małopolska
– perspektywy skoku cywilizacyjnego.
Dwa dwudziestolecia
Antoniego Kuklińskiego1
Antoni Kukliński stawia tezę, że niezbędny jest kolejny „skok cywilizacyjny” wobec wyzwań gwałtowanie zmieniającej się przestrzeni globalnej
w wymiarze politycznym i ekonomicznym, trendów demograficznych
oraz problemów środowiskowych i energetycznych. Wiele wskazuje na
to, że mamy do czynienia z punktem zwrotnym w rozwoju współczesnego świata, którego konsekwencje ocenić będzie można w pełni dopiero
w przyszłości. Teza A. Kuklińskiego skłania do dyskusji w szerszym kontekście innych inspirujących tekstów zamieszczonych w tomie Polonia quo
vadis?
Postawić trzeba na wstępie pytanie, czym ma być „skok cywilizacyjny”
Polski i polskich regionów w latach 2010-2030. W domniemaniu chodzi
zapewne przede wszystkim o sukces gospodarczy w znaczeniu wzrostu
konkurencyjności gospodarki i standardu życia zbliżający polskie regiony
do regionów Europy Zachodniej. Polska dokonała niewątpliwie pod tym
względem skoku cywilizacyjnego w minionych dwóch dekadach. Przedmiotem refleksji powinno stać się to, co chcemy osiągnąć w następnym
dwudziestoleciu. „W jakim kierunku powinien rozwijać się nasz kraj? Co
chcemy pozostawić przyszłym pokoleniom?” jak ujął to K. Baumann2.
Debata powinna dotyczyć więc przede wszystkim celów rozwoju, a dopiero w drugiej kolejności sposobów ich osiągnięcia (instrumentów), chyba
że zadowala nas naśladownictwo tego co inne kraje i regiony osiągnęły
wcześniej. W dobie punktu zwrotnego strategia naśladownictwa może
okazać się jednak wyjątkowo zawodna. Słabości dominującego modelu

1. A. Kukliński, Małopolska – perspektywy skoku cywilizacyjnego. Dwa dwudziestolecia, 2011.
2. K. Baumann, Polonia quo vadis?, w: A. Kukliński, K. Pawłowski, J. Woźniak (red.), Polonia quo vadis?,
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2010, s. 213.
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społeczno-gospodarczego i politycznego3 rodzą pytania o możliwe i pożądane kierunki jego ewolucji oraz społeczne i kulturowe cele rozwoju
gospodarczego.
Istotnym zagadnieniem jest identyfikacja głównej bariery „skoku cywilizacyjnego”. Muszę przyznać, że bliższa mi jest w tej kwestii diagnoza zarysowana przez K. Rybińskiego4 i J. Olbrychta5 niż W. Orłowskiego6. To
elity a nie mentalność społeczeństwa stanowią najpoważniejszą barierę
przyszłego rozwoju. Uznanie za głównego winowajcę społeczeństwa rozgrzesza polityków i pozostałe elity z braku odważnych działań na rzecz
przełomu w rozwoju Polski i jej regionów („skoku cywilizacyjnego”). Tymczasem to elity polityczne różnego szczebla, gospodarcze, opiniotwórcze
(ludzie kultury i nauki) oraz media odpowiedzialne są za jasne wytyczenie
celów, pokazanie związanych z nimi kosztów oraz za kształtowanie warunków sprzyjających ich realizacji. Ocena ich działań w okresie minionej
dekady musi być bardzo krytyczna, paradoksalnie stosunkowo najmniej
wobec przedsiębiorców, których aktywności zawdzięczają polskie regiony
skok cywilizacyjny w dwóch poprzednich dekadach, pomimo niesprzyjających pod wieloma względami warunków politycznych. Dla dokonania
„skoku cywilizacyjnego” polskich regionów w latach 2010-2030 niezbędna jest strategiczna wizja ich rozwoju oraz polityczna wola jej realizacji.
Towarzyszyć temu musi przebudowa sposobu funkcjonowania instytucji
publicznych i politycznych7.
Do podstawowych warunków „skoku cywilizacyjnego” polskich regionów należy niewątpliwie kształtowanie społecznej aktywności oraz budowanie poczucia odpowiedzialności za społeczność (zbiorowość) lokalną,
regionalną i państwową. Wizja rozwoju kraju, regionów oraz miast i gmin
musi stwarzać warunki dla realizacji aspiracji różnych grup społecznych,
aby mogła stać się podstawą ich aktywności społecznej i gospodarczej.
Nie należy tego rozumieć jako rozwoju prowadzącego do równego społecznego rozkładu kosztów i korzyści, co byłoby iluzją, ale rozwoju stwarzającego szanse włączenia różnych grup społecznych. Odpowiedzialność
członków społeczeństwa jako obywateli jest szczególnie ważna w dobie
3. Zob. R. Galar, Homo oeconomicus versus homo sapiens, ibidem, s. 43-58.
4. K. Rybiński, Złota polska dekada, ibidem, s. 65-82.
5. J. Olbrycht, Czy Polsce jest potrzebny skok cywilizacyjny?, ibidem, s. 139-144.
6. W. Orłowski, Skok cywilizacyjny 2010-2030: realna szansa czy iluzja?, ibidem, s. 85-91.
7. Zob. T. Grosse, Bariery dla skoku cywilizacyjnego Polski 2010-2030, ibidem, s. 93-115; K. Krzysztofiak, Bardzo proszę: żadnych rewolucji!, ibidem, s. 117-123; K. Szczerski, Model państwa a skok cywilizacyjny, ibidem, s. 155-168; E. Wnuk-Lipiński, Hipoteza skoku cywilizacyjnego 2020-2030, ibidem,
s. 169-177.
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powszechnego stymulowania nieodpowiedzialności8. Zgadzam się z opinią J. Olbrychta9, że kluczem jest edukacja, która od najmłodszych lat nie tylko uczy np. przedsiębiorczości, ale przede wszystkim ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Niezbędne jest więc społeczeństwo obywatelskie, którego cechą jest
solidarność ponad podziałami politycznymi, społecznymi i ekonomicznymi. Jak pisze J. Olbrycht10, wielkim wkładem Polski było pokazanie
solidarnego społeczeństwa w okresie poprzedzającym wielką przemianę
oraz, mimo różnych zawirowań i konfliktów, w pierwszej kluczowej fazie
przemian, co było podstawowym warunkiem dokonania ogromnego skoku cywilizacyjnego. Odmienność poglądów w społeczeństwie jest czymś
naturalnym, może być ona twórcza, ale i destrukcyjna. W ostatnich latach
w znacznym stopniu realizuje się niestety ten drugi scenariusz. Uznanie,
że Polska jest krajem o dualnym społeczeństwie służy wąsko rozumianym
interesom politycznym, posługującym się narracją walki i etosem wroga,
oraz maskuje istniejące realnie zróżnicowanie interesów wielu różnych
grup, o czym pisze E. Wnuk-Lipiński11. Przenoszenie z poziomu krajowego na poziom regionalny i lokalny konfliktów politycznych, paraliżuje
działania społeczne i gospodarcze tworzące rozwój lokalny i regionalny
oraz niszczy społeczeństwo obywatelskie. Towarzyszy temu brak poważnej debaty publicznej na temat wizji długofalowego rozwoju. Sformułowanie i realizacja takiej wizji opierać się musi na dialogu ludzi o różnych
poglądach oraz elementarnym zaufaniu do tych, którzy myślą inaczej12.
Innymi słowy niezbędnym warunkiem rozwoju jest kapitał społeczny,
w tym zwłaszcza tzw. kapitał pomostowy (włączający) i związane z nim
zaufanie do ludzi spoza własnego środowiska.
W tym kontekście sformułować można pytanie, czy Małopolska jest regionem, gdzie wykreowana może zostać strategiczna wizja rozwoju odpowiadająca współczesnym wyzwaniom oraz kształtować się może społeczna aktywność i odpowiedzialność obywatelska, które są warunkami tego
rozwoju. Warto byłoby dokonać diagnozy jakie cechy społeczne, kulturowe i gospodarcze Małopolski mogą sprzyjać skokowi cywilizacyjnemu
w takim rozumieniu. W tym miejscu wyrazić można jedynie kilka refleksji na ten temat.
8. R. Galar, Homo oeconomicus versus homo sapiens, ibidem, s. 48.
9. J. Olbrycht, Czy Polsce jest potrzebny skok cywilizacyjny?, ibidem, s. 144.
10. J. Olbrycht, ibidem, s. 143-144.
11. E. Wnuk-Lipiński, Hipoteza skoku cywilizacyjnego 2020-2030, ibidem, op. cit., s. 176.
12. K. Baumann, Polonia quo vadis?, ibidem, s. 216-217.
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Ze szczegółowych badań zróżnicowania kapitału społecznego w Polsce
przeprowadzonych przez J. Działka13 wynika, że Małopolska należy do
nielicznych regionów kraju o ponadprzeciętnych zasobach zarówno tzw.
kapitału społecznego wiążącego, jak i kapitału społecznego pomostowego.
Podobnie jak cały obszar dawnej Galicji wyróżniają ją typowe dla obszarów o dużej zasiedziałości mieszkańców bardzo silne powiązania wspólnotowe (kapitał społeczny wiążący), gdzie kontakty społeczne dotyczą
małych grup o charakterze wspólnot (sąsiedzkich, przyjacielskich, religijnych, hobbystycznych), czemu towarzyszyć może nieufność i zamknięcie
na powiązania wychodzące na zewnątrz, poza owe wspólnoty. W przypadku Małopolski obserwujemy jednak równocześnie stosunkowo dużą
aktywność stowarzyszeniową oraz zaufanie społeczne wykraczające poza
najbliższe kręgi wspólnotowe (kapitał społeczny pomostowy). W sytuacji
generalnie niskich zasobów kapitału społecznego w Polsce Małopolska
może okazać się regionem wyróżniającym się sieciami powiązań społecznych różnego rodzaju, łączących jednostki lub grupy z tych samych
(powiązania wiążące) lub różnych środowisk (powiązania pomostowe),
którym towarzyszą normy zaufania i wzajemności.
Istotne znaczenie ma potencjał ludnościowy oraz atrakcyjność kulturowa i przyrodnicza regionu jako miejsca zamieszkania. Społeczeństwo Małopolski należy do najmłodszych w kraju, co w połączeniu z silną tożsamością regionalną i lokalną oraz napływem aktywnych i wykształconych
ludzi z kraju i z zagranicy tworzy warunki dla rozwoju sieci różnorodnych
powiązań społecznych (kapitału społecznego). „Konserwatywny” region
z metropolią budującą swoją pozycję w kraju i Europie na połączeniu tradycji i kreatywności stanowić może zróżnicowane środowisko społeczne
i instytucjonalne sprzyjające aktywności społecznej i kulturalnej, przedsiębiorczości lokalnej oraz działalności wielkich korporacji14. Nie musi to
oznaczać zaniku solidarności społecznej (kapitału społecznego wiążącego) w skali lokalnej i regionalnej.
Jeśli przyjąć, że „skok cywilizacyjny” zależał będzie w znacznym stopniu od zachowania elit politycznych, gospodarczych i opiniotwórczych
– ich zdolności do sformułowania strategicznej wizji rozwoju i dążenia
do jej realizacji, to pojawia się pytanie o potencjał elit regionalnych i lo13. J. Działek, Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju gospodarczego w skali regionalnej i lokalnej w Polsce,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
14. Wiąże się to z takimi cechami regionu jak jego pozytywny wizerunek, spójność wewnętrzna, rozbudowane powiązania zewnętrzne oraz dywersyfikacja struktury gospodarczej, zob. B. Domański,
R. Guzik, K. Gwosdz, G. Micek, Rozwój i struktura regionu w perspektywie długiego trwania – przypadek Małopolski, w: Polonia quo vadis, op. cit., s. 181-211.
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kalnych w Małopolsce w tym zakresie. Doświadczenia ostatniego dwudziestolecia pokazują dobitnie, że liderzy lokalni mogą wywrzeć ogromny
wpływ na trajektorie rozwojowe gmin w Polsce, w tym także słabo rozwiniętych małych miast i gmin wiejskich. Dotyczy to także szeregu gmin
małopolskich, aby wymienić tylko szeroko opisywane przykłady rozwoju
Niepołomic i Dobczyc. Czy Małopolska jako region okaże się obszarem
zdolnym do wykreowania długofalowej strategii rozwoju odpowiedniej
dla globalnych wyzwań gospodarczych, politycznych, demograficznych
i środowiskowych? Wyrazem myślenia strategicznego w regionie są trzy
dotychczasowe konferencje krakowskie i będące ich pokłosiem tomy pokonferencyjne15. Innowacyjnym przedsięwzięciem w skali całego kraju
są utworzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
i działające od kilku już lat cztery małopolskie obserwatoria rozwoju regionalnego. J. Woźniak16 pokazuje interesujące poszukiwania nowych
modeli wielopoziomowego rządzenia w regionie, możliwości zwiększenia
sprawności instytucji publicznych oraz partycypacji różnych podmiotów
i środowisk w tym rządzeniu. Wizja rozwoju regionu w perspektywie następnego dwudziestolecia musi być w pewnym stopniu wizją ponad bieżącymi podziałami politycznymi, zależała więc będzie od umiejętności
debaty oraz budowania powiązań i zaufania ludzi z różnych środowisk
czyli od kapitału społecznego pomostowego. Sukces i pionierska rola Małopolski polegać więc mogą na zdolności do przełamywania barier w tym
zakresie.
Podsumowując, podzielam pogląd A. Kuklińskiego, że Małopolska ma
szansę, aby stać się podmiotem „skoku cywilizacyjnego” w perspektywie
rozpoczętego dwudziestolecia. Potencjał Małopolski tkwi w mojej opinii
w tym, że jest ona z jednej strony regionem ustabilizowanym, a z drugiej
miejscem kreatywnych działań kulturalnych, społecznych, politycznych
i gospodarczych zasiedziałych i nowych mieszkańców, instytucji publicznych oraz podmiotów gospodarczych. To połączenie stabilności z dynamiką i aktywnością na różnych polach pokazuje, że region jako struktura
długiego trwania nie oznacza inercji i może być środowiskiem sprzyjającym twórczym i innowacyjnym działaniom. Zdolność Małopolski do
„skoku cywilizacyjnego” zależała będzie w znacznym stopniu od zaso15. Kreatywna i innowacyjna Europa w obliczu wyzwań XXI wieku, Kraków 2009; Polska wobec wyzwań
cywilizacji XXI wieku, Kraków 2009; Polonia quo vadis?, Kraków 2010 (pod red. A. Kuklińskiego,
K. Pawłowskiego i J. Woźniaka).
16. J. Woźniak, Aspiracje i awans cywilizacyjny regionu. Przykład Małopolski, w: Polonia quo vadis?, op. cit.
s. 255-269; J. Woźniak, O nowy model rządzenia w polskich regionach, w: J. Szomburg (red.), Jak uczynić
regiony motorami rozwoju i modernizacji w Polsce, Gdańsk 2009.

261

Prof. dr hab. Bolesław Domański

bów jej kapitału społecznego pomostowego, tj. powiązań i zaufania wykraczających poza bliskie kręgi wspólnotowe, jako warunku wykreowania
strategicznej wizji rozwoju regionu oraz szerokiej aktywności społecznej
i odpowiedzialności obywatelskiej.

Część IV

Ku Piątej
Konferencji
Krakowskiej

prof. dr hab. Antoni Kukliński
emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Nowa scena globalna XXI wieku.
Wizja Piątej Konferencji Krakowskiej
Anno Domini 2012. Artykuł dyskusyjny
I. Konferencje Krakowskie jako zjawisko
długiego trwania
Innowacyjna inicjatywa z 2008 roku przekształciła się w intelektualne
i instytucjonalne zjawisko długiego trwania, stworzenia tradycji organizowania stałego cyklu konferencji problemowych, które podejmują wyzwania wielkich pytań XXI wieku:
• Mundus quo vadis?
• Europa quo vadis?
• Polonia quo vadis?
• Małopolska quo vadis?
Warto przypomnieć tytuły pięciu konferencji krakowskich z lat
2008-2012:
• 2008 – Kreatywna i innowacyjna Europa wobec wyzwań XXI wieku
• 2009 – Polska wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku
• 2010 – Polonia quo vadis?
• 2011 – Unia Europejska. Dylematy XXI wieku
• 2012 – Nowa scena globalna XXI wieku – na spotkanie z enigmą przyszłości
(propozycja)1.
Konferencje z lat 2008-2009-2010 znalazły odzwierciedlenie w trzech
tomach, które stały się ważnymi pozycjami polskiej literatury przedmiotu. Tomy te potwierdzają tezę, że Konferencje Krakowskie są nowym
źródłem tworzenia polskiej i europejskiej myśli strategicznej stale zasilanym przez oryginalne opracowania wybitnych autorów, którzy uznali,
że Konferencje Krakowskie są instytucją długiego trwania w kategoriach
intelektualnych i instytucjonalnych. Z przyjemnością możemy stwierdzić,
ze Konferencja Krakowska Anno Domini 2011 pt.: Unia Europejska. Dyle1. To jest tylko dyskusyjna propozycja tytułu Piątej Konferencji Krakowskiej. W tym artykule dyskusyjnym podejmujemy próbę szkicowego uzasadnienia tej propozycji.
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maty XXI wieku stała się kolejnym inspirującym wydarzeniem naukowym
i społecznym otwierającym drogę do skonstruowania IV tomu postkonferencyjnego, który ukaże się jesienią roku 2011. W takim klimacie tworzenia tradycji Konferencji Krakowskich jako zjawiska długiego trwania
chciałbym przedstawić wstępną propozycję zarysowania problematyki
Piątej Konferencji Krakowskiej 2012 – „Nowa scena globalna XXI wieku
– Na spotkanie z enigmą przyszłości”.
W moim przekonaniu Piąta Konferencja Krakowska może podjąć ten
pasjonujący temat jako ważne ogniwo procesu kształtowania polskiej myśli strategicznej2. Wydaje się, że nasze środowiska naukowe, społeczne
i polityczne nie poświęcają dostatecznej uwagi analizie procesów rekonfiguracji sceny globalnej, która dokonuje się w łonie wielkiego pentagonalnego kryzysu lat 2008-2012. Na naszych oczach obumiera scena globalna jako scena dominacji Wspólnoty Atlantyckiej w latach 1500-2000.
Powstaje nowa wielobiegunowa i wielocywilizacyjna scena globalna XXI
wieku3. Zrozumienie tego procesu obumierania starej i powstawania nowej sceny globalnej jest ogromnym wyzwaniem dla polskiego społeczeństwa, polskiej gospodarki i polskiego państwa XXI wieku. Jest to specjalne
wyzwanie dla polskich elit politycznych pogrążonych w labiryntach myśli
bardzo bliskiego horyzontu, zupełnie oderwanych od wielkich procesów
transformacji globalnych. Świadomość procesu obumierania starej sceny
globalnej i powstawania nowej sceny globalnej powinna stać się istotnym
elementem konstrukcji naszego systemu edukacji narodowej, a zwłaszcza
sposobu nauczania historii i geografii.

II. Domeny transformacji sceny globalnej
XXI wieku
Obumieranie starej sceny globalnej i powstawanie nowej sceny globalnej
jest złożonym systemem procesów o różnej skali i dynamice rozwoju.
W analizie tych procesów proponujemy dwa etapy – pierwszy etap analizy
problemowej kluczowych domen transformacji sceny globalnej XXI wieku, drugi etap analizy holistycznej, która podejmuje próbę naszkicowania
całościowego obrazu nowej sceny globalnej w roku 2030.
2. Polska Myśl Strategiczna – Na spotkanie z enigmą XXI wieku. Wydanie specjalne. „Biuletyn PTE”, Warszawa, kwiecień 2011, w dalszym ciągu publikacja ta będzie cytowana jako „Biuletyn”; por. również:
R. Galar, IV Konferencja Krakowska.
3. Por. A. Kukliński, Megaspaces of the XXI century. A problem oriented study, Ministry of Regional
Development, Warsaw July 2011. W dalszym ciągu opracowanie to będzie cytowane jako „Megaspaces”. Elektroniczną wersję tego opracowania można uzyskać u p. Patrycji Artymowskiej, email:
patrycja.artymowska@mrr.gov.pl
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Analiza problemowa
Wprowadzamy konstrukcję siedmiu domen transformacji sceny globalnej:
domena polityczna
domena ekologiczna
domena demograficzna
domena gospodarcza
domena społeczna
domena kulturowa
domena technologiczna
Każda z tych domen reprezentuje zintegrowany fragment rzeczywistości globalnej. Tabela 1 proponuje dwie interpretacje współzależności i interakcji pomiędzy siedmioma domenami.
Tabela 1. Domeny transformacji sceny globalnej XXI wieku

Holistyczna

Technologiczna

Kulturowa

Społeczna

Gospodarcza

Demograficzna

Ekologiczna

Domeny
i źródła
transformacji

Polityczna

Domeny i wyniki transformacji

Polityczna
Ekologiczna
Demograficzna
Gospodarcza
Społeczna
Kulturowa
Technologiczna
Holistyczna
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Pierwszą interpretacją jest analiza pionowa odpowiadająca na pytanie,
w jakim stopniu każda domena czerpie źródła inspiracji z pozostałych
domen. Druga interpretacja jest analizą horyzontalną odpowiadającą na
pytanie, jakie inspiracje i wyniki dana domena przekazuje pozostałym
domenom. Ten system notacji i wnioskowania nawiązuje do metodologii
analizy nakładów i wyników – input-output analysis.

Domena politycznej transformacji sceny globalnej
W tej domenie najważniejszym elementem są procesy powstawania
i destrukcji porządku globalnego4. Porządek globalny jest systemem bezpieczeństwa, zaufania i współpracy, który pozwala z wysokim stopniem
prawdopodobieństwa przewidywać modus operandi wielkich podmiotów
sceny globalnej (organizacje międzynarodowe, państwa, korporacje transnarodowe, regiony). Z pewnym uproszczeniem możemy powiedzieć, że
w ciągu ostatnich dwustu lat ten porządek globalny był zdominowany
przez twardą i miękką siłę Wspólnoty Atlantyckiej, a zwłaszcza Wielką
Brytanię, w XIX wieku – PAX Britanica oraz USA w XX wieku – PAX
Americana.
Wielki pentagonalny kryzys lat 2008-2012 przyspieszył procesy
obumierania starego porządku globalnego oraz tworzenia nowego porządku globalnego, który będzie wielobiegunowym i wielocywilizacyjnym
porządkiem globalnym. Ten nowy porządek globalny będzie istotnym elementem konstrukcji oblicza nowej sceny globalnej XXI wieku.

Domena ekologicznej transformacji sceny
globalnej
Przed nami widmo ekologicznej katastrofy, która zniszczy ekologiczne
fundamenty sceny globalnej XXI wieku. Z wielkim smutkiem patrzymy
na osamotnione wysiłki Unii Europejskiej, aby nie dopuścić do globalnej
katastrofy ekologicznej. Unia Europejska jest podmiotem zbyt słabym,
aby zmienić ekologiczne losy ludzkości. Dobra wola Unii Europejskiej
załamuje się w konfrontacji z faktycznym murem wrogości USA, Chin
i Indii, które nie chcą podjąć wyzwań ekologicznych XXI wieku. Te trzy
supermocarstwa XXI wieku nie chcą złożyć na ołtarzu przyszłości ekolo4. Por. artykuły na temat tworzenia i destrukcji porządku globalnego zamieszczone w kwartalniku
„Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie”, SGH, Warszawa 2008 (artykuły A. Kuklińskiego, W. Orłowskiego i K. Rybińskiego).
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gicznej świata żadnej ofiary wielkiej skali w postaci skutecznego systemu
polityki proekologicznej.
Odwrotnie, można znaleźć bardzo liczne przykłady na scenie amerykańskiej, chińskiej i indyjskiej tolerowania rozwoju zjawisk, które w ostatecznym efekcie mogą wywołać procesy załamania globalnej równowagi
ekologicznej.
Czy w najbliższej dekadzie dojdzie do megahistorycznego porozumienia wielkich podmiotów sceny globalnej w sprawie wspólnej odpowiedzialności za ekologiczne losy świata?

Domena demograficznej transformacji sceny globalnej
To jest domena, która dysponuje najbardziej obszerną i precyzyjną dokumentacją statystyczną, pozwalającą analizować sekularne transformacje
demograficznej sceny globalnej5.
Warto przypomnieć skalę dynamiki zaludnienia świata w latach
1950-2050. Ludność świata obejmuje następujące wielkości6:
• 3 miliardy w roku 1950,
• 6,1 miliarda w roku 2000,
• 7 miliardów w roku 2011,
• 9 miliardów w roku 2050.
W kontekście tej refleksji sekularnej warto zanalizować treść artykułu7:
Too much life on Earth? – Za wiele życia na Ziemi?, zawierającego taki wniosek: „obawy przeludnienia są tak stare jak historia cywilizacji. A jednak
kwestia ta uzyskuje obecnie nowy stopień pilności”. W interpretacji rosnącego zagęszczenia globalnej sceny demograficznej warto zwrócić uwagę
na trzy procesy demografii globalnej:
1. Proces zmniejszającej się dynamiki światowego wzrostu ludności,
2. Zróżnicowany przestrzennie proces starzenia się ludzkości, a więc
zmiany relacji pomiędzy liczebnością kohorty ludzi młodych a liczebnością kohorty ludzi starszych,
3. Proces transformacji mapy demograficznej świata z dramatycznym
zmniejszeniem roli demograficznego potencjału Europy i Rosji.

5. Por. G. Minous, Too much life on Earth? Fears of overpopulation are as old as civilization. But the question
is taking on a new urgency, „IHT” July 14, 2011; por. również: A. Tucholska (red.), Europejskie wyzwania dla Polski i jej regionów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.
6. G. Minous, op. cit, p. 121.
7. G. Minous, op. cit, p. 121.
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W naszym procesie myślenia może pojawić się świadomość szczególnie silnego związku między ekologiczną a demograficzną domeną sceny
globalnej. Czy problematyka granic wzrostu sformułowana przed czterdziestu laty przez Klub Rzymski nie nabiera znamion dramatycznej aktualności w warunkach XXI wieku?

Domena gospodarczej trasformacji sceny globalnej
Nie podejmuję sporu, czy domena gospodarcza jest najważniejszym czy
tylko bardzo ważnym elementem transformacji sceny globalnej. Nie ulega
jednak wątpliwości, że proces powstawania nowej sceny globalnej jest
bezpośrednio związany z procesem rozwoju nowej gospodarki globalnej.
Powstaje pytanie, czy ostatnie dwudziestolecie stworzyło nową gospodarkę globalną? Teza o nowości tej gospodarki odwołuje się do trzech
argumentów:
• primo – w ostatnim dwudziestoleciu rozwinęły się procesy dematerializacji gospodarki globalnej w sensie zmniejszania fizycznej uwagi każdej
jednostki PKB,
• secundo – w ostatnim dwudziestoleciu rozwinęły się procesy i zjawiska,
które nazwano gospodarką opartą na wiedzy,
• tertio – w ostatnim dwudziestoleciu rozpoczął się proces przemieszczania ośrodka ciężkości gospodarki globalnej z zachodu na wschód.
Szybko maleje udział USA i Unii Europejskiej w światowym PKB i szybko rośnie udział Chin i Indii. To zjawisko przesuwającego się bogactwa
znalazło pogłębioną analizę w Raporcie OECD8, który, jak mam nadzieję,
dość szybko zostanie wydany w tłumaczeniu na język polski.
Ta transformacja gospodarki globalnej stworzyła oczekiwania, że nowa
gospodarka jest już układem realnym, że jest to gospodarka trwałego
rozwoju, w którym nie ma załamań wielkiego kryzysu.
Te oczekiwania zderzyły się z twardą rzeczywistością wielkiego, pentagonalnego kryzysu lat 2008-2012. Okazało się, że nie ma nowej gospodarki, trzeba ją stworzyć w ramach procesu przekształcania gospodarki
opartej na zawodnej wiedzy w gospodarkę opartą na mądrości. Ta teza
jest przedmiotem odrębnego opracowania9.
Zawiodła również ideologia neoliberalizmu jako filozofii i praktyki organizowania gospodarki globalnej. W tym kontekście chciałbym sformułować tezę, że procesy przezwyciężania wielkiego kryzysu będą jed8. Por. „Biuletyn”, s. 30; por. również: Ch. Freeland, Problems of grey population. The West is getting old
and that demographic fact is becoming a generation War, „IHT” July 29, 2011.
9. Por. „Biuletyn”, s. 65.
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nocześnie procesami tworzenia rzeczywiście nowej gospodarki globalnej.
Ta rzeczywiście nowa gospodarka globalna stanie się ważnym elementem
nowej sceny globalnej XXI wieku.

Domena społecznej transformacji sceny globalnej
Rewolucja informacyjna stworzyła nowe oblicze sceny globalnej. Tworzenie, dyfuzja i absorbcja informacji stały się podstawą funkcjonowania globalnego społeczeństwa informacyjnego. Obfitość prawie nieograniczonej, łatwo dostępnej informacji zmieniła modus operandi osób, przedsiębiorstw i instytucji. Information and Communication Technology (ICT)
należy do przełomowych innowacji technologicznych naszych czasów.
Rewolucja informacyjna jest niewątpliwie jednym z ważnych punktów
zwrotnych w historii ludzkości. Nie znaczy to jednak, że rewolucja informacyjna jest bezproblemowym błogosławieństwem naszych czasów.
Trzeba odpowiedzieć na kilka pytań sceptycznego umysłu:
1. W jakich warunkach obfitość informacji przekształcała się w nadmiar
informacji?
2. W jakich warunkach obfitość informacji jest stymulatorem rozwoju
myśli innowacyjnej, a w jakich warunkach nadmiar informacji paraliżuje procesy powstawania oryginalnej myśli innowacyjnej?
3. To bardzo piękne, że wszyscy mogą komunikować się ze wszystkimi.
Ograniczenie sfery samotności twórczego myślenia może być bardzo
groźne10. Nowa myśl musi dysponować klimatem samotnego dojrzewania. I. Kant nigdy nie wyjechał poza region Królewca, co nie przeszkodziło mu stworzyć jednego z najbardziej oryginalnych systemów
filozoficznych.

To jest bardzo skomplikowany system wzajemnego oddziaływania.

Społeczeństwo informacyjne implicite przyjmowało założenie, że
wzrost zasobów informacji otwiera drogę wzrostu zasobów wiedzy, która z kolei pomnaża nasze zasoby mądrości. To założenie jest fałszywe
10. Por. modele myślenia prezentowanie w opracowaniach R. Galara.
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w świetle doświadczeń historii, a zwłaszcza ostatniego dwudziestolecia.
W tym okresie mogliśmy obserwować zjawisko wzrostu zasobów informacji istotnych i zbędnych, ograniczony wzrost zasobów wiedzy oraz katastrofalny wzrost deficytu zasobów mądrości.
Ten deficyt zasobów mądrości społeczeństwa informacyjnego jest źródłem stworzenia przez to społeczeństwo największej pętli zadłużenia
w dziejach ludzkości11. Jest także praźródłem wielkiego pentagonalnego
kryzysu12.
***
Doświadczenia społeczeństwa informacyjnego są bardzo ważnym źródłem kształtowania nowej sceny globalnej XXI wieku. Doświadczenia te
są jednocześnie błogosławieństwem i przekleństwem naszych czasów.

Domena kulturowa transformacji sceny globalnej
Czy możemy mówić o świecie kultury jako wspólnym skarbie całej ludzkości? Czy znajdziemy wspólne mianowniki interpretujące trzy kanony
kultury:
• dobra i zła,
• prawdy i fałszu,
• piękna i brzydoty.
Świat kultury interpretujemy jako świat wartości i sądów etycznych, logicznych i estetycznych. Świat kultury jest procesem tworzenia dzieł wielkiej literatury i sztuki jako zjawisk długiego trwania. Świat kultury jest
dobrem finalnym. Świat kultury jest również dobrem instrumentalnym,
wzmacniającym klimaty myśli kreatywnej13, która zmienia oblicze rozwoju gospodarki i społeczeństwa. Czy w społeczeństwie informacyjnym
znikają tradycyjne różnice pomiędzy światem kultury elitarnej a światem
11. Por. T. L. Friedman, The clash of generations, „IHT” July 18, 2011, I realize that I should be in
Washington watching the debt drama there, but I’ve opted instead to be in Greece to observe the
off-Broadway version. There are a lot of things about this global debt tragedy that you can see better
from here, in miniature, starting with the raw plot, which no one has described better than the Carnegie Endowment scholar David Rothkopf: „When the cold war ended, we thought we were going
to have a clash of civilizations. It turns out we’re having a clash of generations.” Indeed, if there is
one sentiment that unites the crises in Europe and America it is a powerful sense of „baby boomers
behaving badly” — a powerful sense that the generation that came of age in the last 50 years, my
generation, will be remembered most for the incredible bounty and freedom it received from its
parents and the incredible debt burden and constraints it left on its kids.
12. J. Woroniecki, Beneath the crisis. Decline or metamorphoses of Capitalism, in: A. Kukliński, K. Pawłowski, The great turning points in world’s history, Nowy Sącz (in preparation).
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kultury masowej? Jak zmieniają się definicje i wzajemne relacje świata kultury i świata cywilizacji?
***
Te pytania i refleksje podkreślają, jak ważna i bogata jest domena kulturowej transformacji sceny globalnej. Domena ta jest przedmiotem innowacyjnej i konwencjonalnej działalności UNESCO, która nie powinna być
jedyną organizacją międzynarodową wielkiej skali, zajmująca się domeną
transformacji kulturowej sceny globalnej. Domena kulturowa transformacji sceny globalnej powinna stać się ważnym elementem analizy holistycznej podejmowanej przez takie organizacje międzynarodowe jak OECD,
Bank Światowy oraz Unię Europejską.

Domena technologicznej transformacji sceny globalnej
Warto przypomnieć, że pojęcie innowacji przełomowych obejmuje zarówno przełom w procesie poznania jak i przełom w procesach społecznych i ekonomicznych, które stwarzają warunki przyjęcia lub odrzucenia
nowego systemu wynalazków. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na
ogromną rolę korporacji transnarodowych, które mogą być zarówno promotorem jak i hamulcem innowacji przełomowych.
Nie ulega wątpliwości, że w procesie powstawania nowej sceny globalnej XXI wieku innowacje przełomowe są bardzo ważnym motorem
transformacji.
W tym kontekście warto wykorzystać dyskusję na temat innowacji przełomowych, która rozwija się w polskiej literaturze przedmiotu14.

III. Holistyczny obraz sceny globalnej 2030 roku
Przyjmujemy założenie, że w następnym dwudziestoleciu nastąpi zasadniczy przełom w procesach obumierania starej sceny globalnej i tworzenia nowej sceny globalnej, która w roku 2030 będzie ważnym układem
sfery realnej i instytucjonalnej15. W ramach V Konferencji Krakowskiej
14. Por. R. Galar, Gospodarka oparta na wiedzy i innowacje przełomowe, w: A. Kukliński (red.), Gospodarka
oparta na wiedzy, wyzwania dla Polski XXI wieku, KBN, Warszawa 2001; por. również: A. Wierzbicki, Innowacje przełomowe i powszednie, w: „Biuletyn”, op. cit.; por. również: E. Benedyk, Wyzwania
technologiczne Europy i Polski, w: A. Tucholska (red.), Europejskie wyzwania dla Polski i jej regionów,
Warszawa 2010.
15. Por. dialog Galar – Kukliński w tomie: Rozwój regionalny, polityka regionalna, studia regionalne – nowe
interpretacje, Warszawa 2011; por. A. Tucholska (red.), op. cit.
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powinien pojawić się szkicowy obraz tej nowej sceny globalnej 203016.
W szkicowaniu tego obrazu wykorzystamy inspiracje analityczne wynikające z archipelagu siedmiu domen transformacji sceny globalnej, które
znalazły się w polu widzenia tego opracowania.
W szkicowaniu holistycznego obrazu nowej sceny globalnej Anno Domini 2030 kluczową rolę może odegrać pionierski raport amerykański
pt.: Global trends 2025. A transformed world przygotowany przez National Intelligence Council17. To jest raport o znaczenie większym oddechu
intelektualnym i strategicznym aniżeli Raport Europa 2020 opublikowany
przez Komisję Europejską. Jest rzeczą zdumiewającą, że raport amerykański znalazł tak słaby rezonans w polskiej literaturze przedmiotu. Do
wyjątków należy problemowy artykuł J. Kotyńskiego18. W tej chwili raport amerykański jest najlepszą pozycją literatury przedmiotu, która
powinna znaleźć pogłębioną interpretację w ramach V Konferencji Krakowskiej.
W cytowanym raporcie amerykańskim znajdujemy bardzo istotne
stwierdzenie dla naszych rozważań o nowej scenie globalnej XXI wieku.
„Więcej zmian niż kontynuacji. Szybko zmieniający się porządek międzynarodowy w okresie rosnących wyzwań geopolitycznych zwiększa prawdopodobieństwo nieciągłości (discontuinity), wstrząsów i niespodzianek.
Żadne jednak rozwiązanie nie wydaje się z góry dane”19. To jest wielki
problem metodologiczny, nieciągłość (discontuinity) w naszym systemie
myślenia o przyszłości.

IV. Wielkie organizacje międzynarodowe jako
podmioty sceny globalnej XXI wieku
System wielkich organizacji międzynarodowych (OECD, ONZ, Bank
Światowy, Unia Europejska etc.) jest dziełem XX wieku. Obecny kształt
tego systemu wykrystalizował się w latach 1940-1960 w kontekście tworzenia nowego porządku globalnego przez zwycięską koalicję II wojny
światowej. Wspólnota Atlantycka była najważniejszym elementem tej
konfiguracji, w latach 1940-2010 ten system organizacji międzynarodowych działał w klimacie PAX Americana. Zintegrowane działania tego
16. Por. M. Boni (red.), Polska 2030, Zespół Doradców Strategicznych Premiera RP, Warszawa 2009,
por. M. Boni, IV Konferencja Krakowska.
17. Washington D.C., November 2008.
18. J. Kotyński, Gospodarka Europy i Świata wobec wyzwań XXI wieku, w: J. Kleer, E. Mączyńska, A.
Wierzbicki (red.), Co ekonomiści myślą o przyszłości, PAN, PTE, PTWKR, Warszawa 2009.
19. Cyt. za: J. Kotyński, op. cit.
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systemu organizacji międzynarodowych tworzyły pewne elementy rządu
światowego, który w sposób bardzo miękki sterował porządkiem globalnym.
To sterowanie było procesem bardzo skomplikowanym, rozwijającym
się w klimacie zimnej wojny oraz w klimacie konfliktu amerykańsko-sowieckiego. Mimo tego konfliktu system wielkich organizacji międzynarodowych działał dość sprawnie, kreując pewne minimalne warunki funkcjonowania porządku globalnego.
Ten system wielkich organizacji międzynarodowych ukształtowany po
II wojnie światowej załamuje się w obliczu wielkiego, pentagonalnego
kryzysu, który eliminuje dominację Wspólnoty Atlantyckiej20 jako głównego aktora sceny globalnej. Na naszych oczach powstaje nowy, wielocywilizacyjny i wielobiegunowy porządek globalny, który zamienia pole
siły twardej i miękkiej21, określające warunki funkcjonowania nowego
porządku globalnego i nowej sceny globalnej. Wielkie organizacje międzynarodowe spotykają się z wyzwaniem głębokiej rekonfiguracji, która
w scenariuszu optymistycznym będzie antycypacją procesów rekonfiguracji sceny globalnej. W scenariuszu pesymistycznym trzeba przewidywać
bankructwo tych organizacji międzynarodowych, które nie potrafią zmierzyć się z enigmą XXI wieku. Trzeba zrekonstruować modele nowego myślenia o systemie wielkich organizacji międzynarodowych jako aktorów
sceny globalnej XXI wieku.

V. Państwa jako podmioty sceny globalnej XXI
wieku22
Powszechnie przyjmujemy klasyczną definicję państwa jako instytucji
obejmującej trzy elementy: terytorium, ludność i władza najwyższa.
Najczęściej operujemy również czwartym elementem – produktem krajowym brutto wyrażanym w skali agregatowej oraz per capita. W ten sposób uzyskujemy przybliżony obraz siły gospodarczej państwa. Teoretycznie wszystkie państwa są równe w obliczu systemu norm prawa międzynarodowego. W rzeczywistych układach geostrategicznej sceny globalnej
musimy mówić o państwach jako aktorach I, II i III planu sceny globalnej.
Można mówić o państwach wielkich, średnich i małych. Specjalnym układem jest zmieniający się układ mocarstw i supermocarstw. W obecnym
układzie XXI wieku obserwujemy procesy polaryzacji, które pogłębiają
20. Por. The Atlantic Community. The Titanic of the XXI century?, Nowy Sącz 2010.
21. Por. J. S. Nye, The paradox of American Power, Oxford University Press 2002.
22. Por. R. Kuźniar, Polityka i siła, Scholar, Warszawa 2006.
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zróżnicowanie zbiorowości państw, akcentując różnice między państwami silnymi a państwami słabymi. Pojawia się nowa geografia polityczna
XXI wieku. Średnie i małe państwa europejskie mogą być marginalizowane w niektórych wizjach sceny globalnej XXI wieku. Skutecznym przeciwstawieniem tych wizji jest Unia Europejska – wielki podmiot sceny
globalnej. Małe i średnie państwa europejskie poprzez mechanizm Unii
zapewniają sobie widzialność na scenie globalnej, dlatego państwa te powinny dążyć do wzmocnienia Unii jako podmiotu sceny globalnej.
W tym kontekście z wielkim niepokojem obserwujemy zmiany modus
operandi wielkiej gospodarki niemieckiej23, która zaczyna przewidywać
dla siebie większą rolę w ekspansji na obszarze Chin, aniżeli kontynuowania swego ogromnego zaangażowania w rozwój gospodarczy Unii
Europejskiej. W wersji pesymistycznej możemy przewidywać, że ośrodki ciężkości wielu wielkich korporacji europejskich przesuwają się z
Europy do Chin. Czy na tonącym Titanicu pasażerowie I klasy zajmują
już miejsca w wygodnych szalupach ratunkowych? Pamiętajmy, że Tita23. Por. J. Erwing, J. Dempsey, Germany builds future beyond EU, Going its own way. A global business
giant. Export and investments are increasingly moving to emerging countries, „IHT” July 19, 2011 („Germany has long sat at the center of the European economy, but Europe is no longer as central to
Germany as it used to be. With large parts of Europe still in an economic rut and struggling to
cope with a debt crisis, Germany is increasingly deploying its money and energy outside the euro
zone to fuel its robust growth. The shift in focus, while still in its early stages, could have profound
economic and political implications because it comes at a critical time when the rest of Europe is
counting on Germany to continue its traditional role as the locomotive of the Continents economy. German companies, instead of concentrating their investment overwhelmingly on countries
like France and Italy, are sending a growing proportion of their euros to places like Poland, Russia, Brazil and especially China, which is already the largest market for Volkswagen and could
soon be for Mercedes and BMW. The German government is following suit, committing more
diplomatic resources to its growing trade partners, particularly China, whose prime minister, Wen
Jiabao, brought an entourage of 13 ministers and 300 managers when he visited Chancellor Angela Merkel of Germany last month. President Dmitri A. Medvedev of Russia brought a similar
entourage with him Monday to Hanover for annual German-Russian consultations, including
Alexander Medvedev, deputy chief executive of Gazprom. The economic shift is already having
profound consequences inside Europe. As Germany becomes less dependent on euro zone markets, there are signs that it is becoming stricter with its ailing partners, like Greece, Italy and
Portugal, adding to the pressures already straining European unity. It reinforces a shift that we have
seen in recent years for Germany to become rather more focused on its own national interests rather than
sacrificing for some defined European interest, said Kevin Featherstone, an expert on E.U. politics at
the London School of Economics. Germany is not giving up on Europe, but it is certainly frustrated”.).
Where Germany puts its money is crucial to the 17-nation euro zone economy. Germany accounts
for nearly a third of the euro areas exports. Germany has a trade surplus so far this year, while France, Italy, Spain and the region as a whole have large deficits. With decades of European economic
integration under their belt, German companies still exported much more to France last year than
to China – 91 billion compared with 54 billion. But the gap is closing fast. Exports to China rose 44
percent in 2010 compared with a 12 percent increase for France. Mr. Wen, the prime minister, predicted during his visit to Berlin last month that trade with Germany would double within five years.
Moreover, in 2009, German manufacturers for the first time invested more in China – 11.6 billion,
a 50 percent increase from 2006 – than they did in France, which, along with Italy and Spain, is
drawing markedly less German industrial investment than a few years ago.
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nic dysponował łodziami ratunkowymi tylko dla pasażerów I klasy. To są
oczywiście wizje nadmiernego pesymizmu. Ważna jest jednak trajektoria
rozwoju państw jako aktorów sceny globalnej XXI wieku.
To są trajektorie wielkich mocarstw wschodzącego i zachodzącego
słońca. To są trajektorie państw silnych, które są zdolne sprostać wyzwaniom XXI wieku. To są oczywiście trajektorie państw słabych, które
znalazły się w węźle gordyjskim straszliwej pętli zadłużenia24.
Wydaje się, że to jest nowe doświadczenie historyczne. Trudno znaleźć w przeszłości sytuację, w której zróżnicowanie kondycji politycznej,
ekonomicznej i militarnej państw byłoby tak wielkie jak obecnie. To jest
istotna cecha nowej sceny globalnej XXI wieku.

VI. Wielkie korporacje transnarodowe jako
podmiot sceny globalnej25
Wielkie korporacje transnarodowe jako nowe konstrukcje mocy technologicznej, ekonomicznej i politycznej są dziełem XXI wieku. Jest to
nowy rozdział w historii gospodarki kapitalistycznej oraz w historii społeczeństw i państw. Wielkie korporacje są wielkim aktorem sceny globalnej,
aktorem półcienia operującym bardziej dyskretnie, co nie znaczy mniej
skutecznie, aniżeli organizacje międzynarodowe i państwa.
Korporacje transnarodowe korzystają z klimatu bezpieczeństwa i zaufania tworzonego przez porządek globalny. Nie mają jednak poczucia
współodpowiedzialności za koszty utrzymania tego porządku, które
w całości ponoszą państwa i organizacje międzynarodowe. Działa societas leonina. Korzyści porządku światowego są absorbowane przez korporacje, a koszty utrzymania tego porządku przez państwa (por. A. Kuklinski,
IV Konferencja Krakowska).
Przed kilkunastoma laty w czasie jednego ze spotkań w Genewie proponowałem, aby United Nations Organization (UNO) znalazła strategicznego partnera w United Corporations Organization (UCO), obejmującego np. prezesów dwustu największych korporacji świata. UCO wzięłoby
na siebie brzemię współodpowiedzialności za kształtowanie porządku
globalnego służącego dobrej przyszłości świata.
W ten sposób wielkie korporacje transnarodowe stałyby się widocznym
i współodpowiedzialnym aktorem sceny globalnej. Oczywiście to jest postulat utopijny. W sferze realnej powinniśmy oglądać procesy poszukiwa24. Por. T. L. Friedman, A cultural revolution, „IHT” July 21, 2011.
25. A. Zaorska, The turning points in the history of transnational corporations, in: A. Kukliński, K. Pawłowski, The great turning points in world’s history, Nowy Sącz (in preparation).
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nia dróg przekonania wielkiej społeczności korporacji transnarodowych,
aby społeczność ta poczuła się współodpowiedzialna za losy świata.
W tym kontekście trzeba podkreślić, że społeczność korporacji XXI
wieku nie będzie już społecznością zdominowaną przez korporacje o rodowodzie transatlantyckim, w tej społeczności będą również korporacje
wywodzące swój sposób myślenia i działania z innych systemów cywilizacji, a zwłaszcza z cywilizacją chińską i hinduską. Na globalnej scenie
XXI wieku pojawia się nowy modus operandi, nowej multicywilizacyjnej
„familii” korporacji transnarodowych.

VII. Wielkie regiony metropolitalne jako podmiot
sceny globalnej26
Trzeba oglądać scenę globalną jako ogromny, otwarty świat przepływu
osób, dóbr, informacji i kapitału, świat przepływów kreatywnej myśli innowacyjnej oraz świat podejmowania dyfuzji i absorbcji strategicznych
decyzji w sferze politycznej, gospodarczej i kulturowej. Te strumienie
przepływów spotykają się w układach węzłowych, wielkich regionów metropolitalnych, które organizują megaprzestrzeń procesów globalizacji.
Te wielkie regiony metropolitarne są ważnym podmiotem sceny globalnej. To jest sieć kilkudziesięciu regionów w skali i typie Nowego Yorku,
Waszyngtonu, Paryża, Brukseli, Tokio, Pekinu, New Delhi i Moskwy.
W innym kontekście trzeba podjąć próbę analizy dynamiki transformacji tej sieci w XIX, XX i XXI wieku27. Zmienia się skala i hierarchia
tej sieci, która z pewnym opóźnieniem absorbuje rezultaty politycznej,
gospodarczej i kulturowej transformacji sceny globalnej. Scena globalna
i sieć wielkich metropolii są układami wzajemnego oddziaływania.
Nowa scena globalna XXI wieku będzie jednocześnie nowym systemem skali i hierarchii sieci metropolii globalnych. Piąta Konferencja
Krakowska może podjąć próbę naszkicowania nowego obrazu tej sieci
w perspektywie lat 2030-205028.

26. Por. B. Jałowiecki, Metropolie XXI wieku, w: A. Tucholska (red.), Europejskie wyzwania dla Polski i jej
regionów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.
27. Por. B. Jałowiecki, op. cit.
28. Por. B. Jałowiecki, op. cit.; por. T. Parteka, IV Konferencja Krakowska.
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VIII. Megaprzstrzenie XXI wieku jako
instrumenty analizy sceny globalnej
Z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego powstało studium
problemowe Megaprzestrzenie XXI wieku29. Jest to próba porównawczej
analizy sześciu megaprzestrzeni XXI wieku. Chodzi o megaprzestrzenie
Unii Europejskiej, USA, Brazylii, Rosji, Chin i Indii. W moim przekonaniu ta analiza porównawcza może stać się nową inspiracją myślenia
o nowej scenie globalnej XXI wieku.

IX. Unia Europejska jako podmiot sceny globalnej
XXI wieku
Trzeba rozwijać dramatyczne nurty dyskusji, która zarysowała się
w przebiegu Czwartej Konferencji Krakowskiej. Trzeba mocniej akcentować tezę, że silna Unia Europejska będzie podmiotem sceny globalnej
XXI wieku. Słaba, upadająca Unia będzie tylko przedmiotem tej sceny
(por. W. Orłowski, IV Konferencja Krakowska).

X. Polska jako podmiot nowej sceny globalnej
XXI wieku
To będzie kontynuacja dyskusji Trzeciej Konferencji Krakowskiej „Polonia quo vadis?”. Trzeba ponownie przestudiować problematykę realistycznej czy też utopijnej wizji skoku cywilizacyjnego Polski w latach
2012-2030. Jak już podkreślaliśmy, proces obumierania starej i tworzenia nowej sceny globalnej powinien znaleźć pełne zrozumienie polskich
elit politycznych i polskiego społeczeństwa in toto. To jest wielka społeczna misja Piątej Konferencji Krakowskiej.

XI. Małopolska wobec wyzwań nowej sceny
globalnej XXI wieku
Skumulowany obraz problematyki i metodologii pięciu Konferencji
Krakowskich uzasadnia tezę, że Małopolska reprezentuje potencjał intelektualny i instytucjonalny pozwalający podjąć wyzwania globalizacji
Małopolski XXI wieku30.
29. Megaspaces…, op. cit.
30. Por. oprac. J. Woźniaka i A. Kuklińskiego w „Biuletynie”, op. cit., s. 75-92; por. A. Noworól,
IV Konferencja Krakowska.
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Piąta Konferencja Krakowska powinna jasno zarysować koncepcję globalizacji Małopolski w XXI wieku. Chodzi o globalizację gospodarki,
społeczeństwa, nauki i kultury. To jest wyzwanie ogromne, wyznaczające
nowe horyzonty myślenia w kategoriach globalizacji. W minionej dekadzie cały nasz wysiłek pochłaniały procesy unionizacji Małopolski, a więc
procesy wmontowania Małopolski w struktury i sposoby funkcjonowania
Unii Europejskiej. Teraz trzeba przyjąć wyzwanie znalezienia miejsca
Małopolski na nowej scenie globalnej XXI wieku.

XII. Powstanie nowej sceny globalnej XXI wieku
jako przełom dziejowy
Dialektyka procesu obumierania starej sceny globalnej i procesu powstawania nowej będzie pasjonującym problemem Piątej Konferencji Krakowskiej. Szkicując tę problematykę obumierania i powstawania, warto
zastanowić się nad modelem myślenia proponowanym przez K. Szczerskiego31.

XIII. Teatralna metafora sceny globalnej
Posługując się pojęciem „sceny globalnej”, sięgamy do metaforyki teatralnej widzącej świat jako wielką scenę dziejowego dramatu. W tym
ujęciu określenie „nowa scena globalna” otwiera następujące interpretacje:
1. Nowa scena globalna to nowi autorzy dzieła, które nazywa się dramatem świata w naszym języku nowego porządku globalizacji.
2. Nowa scena to nowe scenariusze organizujące ten nowy porządek globalny.
3. Nowa scena to nowy zespół aktorów I, II i III planu.
4. Nowa scena to nowa wielomiliardowa widownia procesu dziejowego.
Wydaje się, że ta teatralna metaforyka jest inspirującym wyzwaniem
dla naszej wiedzy i wyobraźni interpretującej procesy obumierania starej
i tworzenia nowej sceny globalnej.

XIV. Nowa scena globalna na spotkanie z enigmą
przyszłości
Ten artykuł dyskusyjny nie jest prostym zapisem zamkniętego procesu myślenia. Jest to raczej zbiór obserwacji inspiracji i propozycji z wę31. Por. „Biuletyn”, op. cit., s. 12; por. K. Szczerski, IV Konferencja Krakowska.
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drówki autora po drogach i bezdrożach procesu poszukiwania wizji Piątej Konferencji Krakowskiej. Mam nadzieję, że czytelnicy tego artykułu
uznają, iż mimo wszystkich słabości artykuł ten zawiera inspiracje ułatwiające myślenie o problematyce Piątej Konferencji Krakowskiej Anno
Domini 201232.

32. To myślenie o problematyce Piątej Konferencji Krakowskiej wykorzysta piękny dorobek konferencyjny i publikacyjny czterech Konferencji Krakowskich z lat 2008-2009-2010-2011. W tym
kontekście warto również wykorzystać artykuły zamieszczone w wielokrotnie cytowanym tomie:
A. Tucholska (red.), Europejskie wyzwania dla Polski i jej regionów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010. Proponuję, aby zainteresowani autorzy tego tomu wzięli udział w Piątej Konferencji Krakowskiej.
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