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Od Redakcji

Europa od wieków rozwijała się według różnych prędkości. Wyznaczały
je mocarstwa, przymierza, koalicje, wojny. Projekt Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej, a potem Unii Europejskiej miał doprowadzić do zjednoczenia naszego kontynentu, a przynajmniej tej części, która chciała i mogła
podążyć tą drogą. Model integracji zbudowany na solidarności, wspólnym
rynku, swobodnym przepływie towarów, osób i usług zdawał się dawać
szansę na Europę rozwijającą się w jednym tempie. Kryzys ekonomiczny,
który w 2008 roku dotknął cały świat obnażył kruchość tego modelu integracji. Z goryczą skonstatowaliśmy, że odżyły nacjonalizmy, narodowe
egoizmy, rządy niektórych państw postawiły w gospodarce na protekcjonizm państwowy, a słowo „solidarność” jest dzisiaj wypowiadane na forum
europejskim z rzadka i cicho. Państwa strefy euro zajęły się tworzeniem
modelu wewnętrznej integracji, niektóre kraje głośno mówią o potrzebie
ochrony własnego rynku pracy przed imigrantami z innych, biedniejszych
krajów w UE. Państwa pozostające poza eurogrupą muszą szukać dla siebie
miejsca w innym przedziale europejskiego pociągu. Europa wielu prędkości
„trzyma się mocno”. Robert Schuman, jeden z ojców założycieli wspólnoty
europejskiej powiedział: „Europa nie powstanie od razu, ani w całości: będzie powstawała przez konkretne realizacje, tworząc najpierw rzeczywistą
solidarność”. Wyraźnie możemy obserwować, że w obliczu poważnych
wyzwań Unia Europejska ma trudności ze znalezieniem recepty na wspólne
przezwyciężanie problemów.
Stefan Kisielewski porównał kiedyś wspólnotę europejską do klubu
skupiającego dobre towarzystwo, do którego z pozoru łatwo dołączyć, ale
w rzeczywistości nie jest łatwo stać się jego członkiem. Nam się to udało.
Dzięki członkostwu w Unii Europejskiej zyskaliśmy ogromne środki na rozwój, co więcej jednak – otrzymaliśmy także wielką szansę na współtworzenie
unijnych polityk, a zatem współdecydowanie o sprawach Europy. Pamiętajmy
jednak, że nic nie jest dane raz na zawsze. Musimy ciągle zabiegać o jak
najlepszą pozycję w Unii Europejskiej. Zbliżające się dziesięciolecie przy-
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należności naszego kraju do UE skłania do postawienia sobie pytania, które
wielokrotnie padało podczas Konferencji Krakowskich, pytania o miejsce
Polski w integrującej się Europie.
Książka, którą oddajemy w Państwa ręce doskonale wpisuje się w problematykę i klimat jakże aktualnej debaty koncentrującej się wokół przyszłości
Unii Europejskiej oraz poszukiwania modeli rozwojowych naszego kraju
Otwierająca tom część pierwsza: „Jaka powinna być polityka Polski
wobec Europy wielu prędkości?”, koncentruje się na takich kwestiach jak:
– Miejsce Polski w integrującej się Europie
– Co oznacza w praktyce Europa wielu prędkości? Ile może być prędkości w Europie?
– Czy scenariusz przyszłej Europy składającej się z jądra w postaci
strefy euro i peryferii – krajów nienależących do niej – jest rzeczywiście
przesądzony i jedyny realistyczny?
– Co dla Polski oznaczałoby trwałe pozostawanie w zewnętrznym kręgu
integracji politycznej i ekonomicznej UE?
Druga część tomu jest próbą interpretacji obecnego kryzysu wobec
pytania o miejsce Unii Europejskiej na mapie światowych mocarstw, w tym,
czy Europa przegrywa globalny wyścig geopolityczny.
Trzecia część publikacji koncentruje się na odpowiedzi na pytanie,
czy integrującej się Europie potrzebna jest krajowa polityka przemysłowa
i wspierania przedsiębiorczości, w szczególności, czy Polska potrzebuje takiej
polityki? Jedną z kluczowych kwestii jest to, jakie są dziś motory rozwoju
Polski i kiedy przestaną napędzać naszą gospodarkę.
W kolejnej części tomu zastanawiamy się, dlaczego Polska znajduje się
na peryferiach innowacyjnej Europy, jak skrócić dystans Polski do najbardziej
innowacyjnych państw UE, a także – dlaczego fundusze strukturalne tak
słabo wpłynęły na naszą innowacyjność.
Ostania część publikacji koncentruje się wokół pytania, jakie zmiany
nastąpią w polityce spójności po roku 2020:
– Czy czeka nas głęboka reforma krajowego modelu polityki regionalnej
po 2020 roku i po spodziewanych zmianach w polityce spójności UE?
– Czy Polska może prowadzić efektywną politykę regionalną bez środków polityki spójności UE?
– Na jakich potencjałach powinniśmy opierać rozwój Polski wiedząc,
że wkrótce skończą się środki z polityki spójności?
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Od Redakcji

***
Pragniemy gorąco podziękować wszystkim autorom za ich ważne, często
krytyczne teksty skłaniające do pogłębionej refleksji.
Panu Profesorowi Antoniemu Kuklińskiemu – z serdecznymi podziękowaniami za inspirację

Słowa
wstępne

Marek Sowa
Marszałek Województwa Małopolskiego

Tegoroczna Konferencja Krakowska była wyjątkowa. Podkreślił to nawet
charakter miejsca, w którym mieliśmy możliwość debatować – Galeria
Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach. Już po raz szósty zgromadziliśmy się, aby dyskutować o najważniejszych wyzwaniach, jakie stoją przed
Unią Europejską, Polską, a także naszym regionem. Tym razem tematem
przewodnim spotkania była „Polska w Europie wielu prędkości”. Uczestnicy
panelu rozmawiali m.in. na temat przyszłości integracji europejskiej, miejsca
Polski w Unii Europejskiej, a także o potrzebie rozwijania innowacyjności
i przedsiębiorczości. Liczne grono uczestników konferencji – ekonomistów,
socjologów, polityków czy samorządowców – to potwierdzenie, że te odbywające się z powodzeniem od kilku lat spotkania są ważnym głosem w ramach
debaty publicznej toczącej się w naszym regionie, kraju i całej Europie.
Organizatorem Konferencji Krakowskich jest Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju – regionalny think-tank, który dzieli się swoją
wiedzą i pomaga nam w kreowaniu wizji rozwoju Małopolski. Formuła
debaty, zakładająca udział najwybitniejszych ekspertów, również sprzyja
realizacji takich celów. Konferencje Krakowskie to niewątpliwie wydarzenie
prestiżowe, które przynosi Małopolsce wymierne korzyści – tam omawiane
są ważne zagadnienia związane z planowaniem rozwoju na poziomie unijnym, a także poszczególnych krajów i regionów. Uważnie wsłuchujemy się
w głosy oraz rekomendacje ekspertów – wnioski przez nich formułowane
są cenną wskazówką dla regionów, także dla Małopolski. Korzystamy z nich
w tworzeniu poszczególnych kierunków polityki rozwoju.
W trakcie tegorocznej konferencji chcieliśmy zdefiniować najistotniejsze wyzwania, jakie stoją przed Polską i Europą. Staraliśmy się nakreślić
możliwe scenariusze przyszłych relacji naszego kraju z Unią Europejską.
Szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, czy Europa przegrywa globalny wyścig
geopolityczny. Zastanawialiśmy się nad tym, co stanie się motorem rozwoju
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polskiej gospodarki po 2020 roku. Dużo miejsca poświęcono kwestii wejścia
do strefy euro. Jakie możliwości stwarza nam wspólna europejska waluta?
Czy uzasadnione są obawy związane z wejściem do Eurolandu? Czy w długofalowej polityce kraju jest to rozwiązanie opłacalne?
Niezwykle istotnym zagadnieniem jest poprawa innowacyjności polskiego przemysłu oraz gospodarki. Musimy zrobić wszystko, by nie dopuścić
do sytuacji w której Polska, a w szczególności Małopolska, z powodu niskiej
konkurencyjności utracą szanse na rozwój. Jestem przekonany, że posiadamy
ogromny potencjał, który zostanie dostrzeżony na rynkach europejskich.
Zachęcam Państwa do lektury VI tomu Biblioteki Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju. Wierzę, że stanie się on cenną inspiracją
oraz pozwoli kontynuować tradycję Konferencji Krakowskich jako opiniotwórczych debat i prawdziwej intelektualnej uczty.

Roman Ciepiela
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Podczas pierwszych edycji Konferencji Krakowskich stawialiśmy przede
wszystkim pytania filozoficzne: „Dokąd zmierzasz, Europo?”, „Dokąd zmierzasz, Polsko?”. Podczas szóstej konferencji sformułowaliśmy precyzyjne
pytania, m.in. o prędkości rozwoju Europy, o przyszłość wspólnej europejskiej
waluty, o obszary, w których możemy i powinniśmy być aktywni, aby utrzymać szybkie tempo rozwoju, o to, jak pobudzać w Polsce przedsiębiorczość
i innowacyjność.
Cieszę się, że wiele miejsca w tej debacie poświęciliśmy na dyskusję
o tych obszarach wspólnego działania, które powinniśmy wspierać, i tych
postawach, które powinniśmy eliminować, bo ograniczają rozwój naszego
państwa, regionu, wspólnoty lokalnej. Nie ulega wątpliwości, że wzmacnianie kapitału społecznego w znacznym stopniu przyczyni się do budowania
przewag konkurencyjnych Polski. Wielokrotnie podczas VI Konferencji
Krakowskiej padało słowo „zaufanie”. Byliśmy zgodni, że jest ono kluczowe
dla rozwoju innowacyjności, która powinna stać się dźwignią rozwoju Polski
w najbliższej dekadzie.
Konferencja była także dobrą okazją do dyskusji o najbliższej przyszłości.
Dobiegają końca prace związane z zaplanowaniem, jak będziemy wykorzystywać fundusze europejskie w perspektywie 2014–2020. Rząd i regiony
sformułowały już priorytety rozwoju na siedem najbliższych lat. W Małopolsce uznaliśmy, że należy postawić na partnerstwo. Nasz wewnętrzny
rozwój chcemy oprzeć m.in. na unikatowym potencjale subregionów Małopolski. Na mapie regionów Europy chcemy konkurować, współpracując ze
Śląskiem, z którym opracowaliśmy Strategię dla Rozwoju Polski Południowej
do roku 2020.
Zdajemy sobie sprawę, że aby znaleźć się w europejskim pociągu pędzącym pod szyldem „inteligentny rozwój”, a nie na bocznicy, musimy budować
konkurencyjną gospodarkę opartą na wiedzy i innowacjach. Małopolska jako
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jedno z pierwszych polskich województw wskazała, w oparciu o jakie technologie chce rozwijać inteligentną specjalizację regionu. Life science, technologie
komunikacyjne i informacyjne, chemia, energia zrównoważona – to obszary,
z którymi wiążemy największą nadzieję na szybki rozwój Małopolski.
Na zakończenie chciałbym wspomnieć o młodym pokoleniu, w którym
– co oczywiste – pokładamy duże nadzieje. Bez ciekawości świata młodych
ludzi, otwartości na innowacje, chęci do rywalizowania z najlepszymi nie
da się budować przewag konkurencyjnych Małopolski. Z myślą o nich rozpoczęliśmy realizację projektu „Małopolska chmura edukacyjna”. To przedsięwzięcie pomoże uczniom szkół ponadgimnazjalnych rozwijać zdolności
i zainteresowania dzięki uczestnictwu w wirtualnych zajęciach, wykładach,
laboratoriach prowadzonych przez wiodące uczelnie. Odkrywanie, wspieranie oraz kształtowanie talentów dzieci i młodzieży to jedna z najlepszych
inwestycji w inteligentny rozwój regionu.

Elżbieta Bieńkowska
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Infrastruktury i Rozwoju

Znaczenie polityki regionalnej
w Polsce i Europie
– doświadczenia i wyzwania

Najlepszym narzędziem inwestycyjnym, jakim obecnie dysponuje Unia
Europejska, są fundusze w ramach polityki regionalnej UE (polityki spójności). Najlepszym, bo przynoszącym konkretne efekty tu i teraz, ale zawsze
z uwzględnieniem jasno określonych celów na przyszłość. Nasze doświadczenia z wdrażania funduszy europejskich w latach 2004–2013 wykorzystujemy
podczas przygotowań do kolejnej perspektywy finansowej.
Unia Europejska oraz jej poszczególne państwa członkowskie potrzebują
silnej polityki regionalnej. Od kilku lat trwa w UE dyskusja na temat jej
przyszłości. Uczestniczymy w niej aktywnie od samego początku, bo mamy
jej jasną wizję oraz argumenty, które wyraźnie pokazują, że jest to najlepsza
prorozwojowa i proinwestycyjna polityka UE.

(nie)Dyskretny urok polityki regionalnej
Polityka regionalna pozwala planować rozwój zarówno całej UE, jak i jej krajów
członkowskich w kilkuletniej perspektywie. Pomaga realizować długofalowe
cele rozwojowe, które wskazano w dokumentach unijnych i krajowych. Na poziomie UE pokazuje je Strategia Europa 2020. Jej założenia można streścić
w trzech hasłach – Unia ma się rozwijać w sposób inteligentny, zrównoważony,
a ten wzrost powinien sprzyjać włączeniu społecznemu. Kierunek, w którym
zmierza Polska określiliśmy w przyjętej przez rząd w 2012 roku Strategii
Rozwoju Kraju 2020 (SRK 2020). Do 2020 roku dostępne środki powinniśmy
inwestować przede wszystkim w zwiększanie konkurencyjności gospodarki,
poprawę spójności społecznej i terytorialnej oraz podnoszenie sprawności
i efektywności państwa. Oba dokumenty są ze sobą spójne, a fundusze euro-
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pejskie będą istotnym źródłem finansowania zadań postawionych przed UE
i Polską. Zgodnie z zapisami SRK 2020 zakładamy, że około jednej czwartej
wydatków rozwojowych będzie finansowanych środkami unijnymi.
Zasługą polityki regionalnej jest odkrycie dla innych polityk unijnych
i krajowych tzw. „wymiaru terytorialnego”. Innymi słowy, dzięki niej zaczęto
w Europie dostrzegać, że nie ma jednej recepty na rozwój i każdy obszar
w Unii Europejskiej ma swoje mocne strony i specyficzne problemy. Klucz
do sukcesu tkwi w takim skonstruowaniu zasad inwestowania funduszy
unijnych, by umiejętnie rozwijać te pierwsze i przeciwdziałać tym drugim.
Przykładem uwzględnienia tego wymiaru może być to, w jaki sposób będziemy inwestować środki europejskie w latach 2014–2020. Wymiar terytorialny
przejawia się m.in. w odejściu od patrzenia na terytoria przez pryzmat
granic administracyjnych. Realizacją takiego podejścia jest w Polsce m.in.
wskazanie obszarów strategicznej interwencji państwa, takich jak miasta
i ich obszary funkcjonalne czy obszary wiejskie o najniższym poziomie
dostępu mieszkańców do dóbr i usług, oraz zadedykowanie im specyficznego wsparcia. Sprzyja temu możliwość zastosowania nowych instrumentów
terytorialnych, takich jak Zintegrowane Inwestycje Terytorialne czy Rozwój
kierowany przez społeczność lokalną (ang. Community-led Local Development
– CLLD). Obecnie trudno wyobrazić sobie jakąkolwiek politykę unijną czy
krajową nieuwzględniającą specyfiki konkretnych obszarów.
Truizmem jest stwierdzenie, że inwestowanie publicznych pieniędzy
wiąże się z olbrzymią odpowiedzialnością. Warto jednak o tym przypominać w kontekście korzyści, jakie odniosły polskie województwa z wdrażania
polityki regionalnej. W perspektywie 2007–2013 zarządzały jedną czwartą
przyznanych Polsce środków. W latach 2014–2020 będzie to ok. 40 proc.
Na naszych oczach regiony stały się aktywnymi podmiotami polityki rozwoju. Polityka regionalna przyczyniła się do znacznego pogłębienia procesów
decentralizacyjnych w naszym kraju oraz poprawy zdolności instytucjonalnej
na wielu poziomach systemu zarządzania.
Siła polityki spójności tkwi również w tym, że jej działanie może zobaczyć każdy obywatel UE. Możemy długo mówić o celach rozwojowych
UE, wskaźnikach, za pomocą których ten rozwój będziemy mierzyć, ale
dla przeciętnego obywatela UE istotne jest na przykład to, czy ma pracę,
dobry dojazd do niej, możliwości rozwoju osobistego oraz czyste środowisko
wokół siebie. To, co udało nam się osiągnąć w latach 2007–2013 pokazują
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duże liczby, które regularnie publikujemy na stronach internetowych MRR.
Polityka spójności przynosi rezultaty – blisko 320 tys. nowych miejsc pracy,
ponad 11,5 tys. nowo wybudowanych i przebudowanych dróg czy kilka tysięcy dofinansowanych ośrodków badawczych, uczelni, jednostek naukowych
i laboratoriów.

Aby następne lata były dla nas tłuste
Stabilna pozycja Polski w czasie kryzysu ekonomicznego, jaki dotknął rynki
w Europie i na świecie, dowodzi, że mądrze zainwestowane fundusze europejskie w połączeniu z przedsiębiorczością Polaków stanowią skuteczną barierę
dla negatywnych skutków zawirowań gospodarczych. Nie możemy jednak
spocząć na laurach, bo mamy świadomość stojących przed nami wyzwań
rozwojowych oraz tego, że wciąż nie udało się doprowadzić do nadrobienia
wszystkich zapóźnień. Przed nami kolejna, siedmioletnia perspektywa finansowa UE. To, w jaki sposób poradzimy sobie w Polsce z przygotowaniem
do jej realizacji, jak później będziemy inwestować unijne fundusze oraz jak
zrobią to inni, będzie miało duży wpływ na kształt i znaczenie polityki
regionalnej po 2020 roku.
Najważniejsze wyzwania dla Polski na najbliższe lata dotyczą przede
wszystkim dalszego ograniczania dystansu rozwojowego pomiędzy naszym
krajem a wysoko rozwiniętymi państwami UE. Możemy to zrobić, inwestując
dostępne środki unijne w poprawę innowacyjności i konkurencyjności gospodarki kraju i regionów. Więcej pieniędzy skierujemy na badania naukowe,
ale takie, które przydadzą się przedsiębiorcom. Chcemy wspierać transfer
technologii przede wszystkim na własne pomysły. Fundusze europejskie mają
pomóc przestawić gospodarkę na model kreatywno-innowacyjny. Konieczne
jest również dalsze rozbudowywanie kluczowej infrastruktury – dróg, kolei,
sieci szerokopasmowych oraz systemu energetycznego.
Kolejnym wyzwaniem jest dalsze wzmacnianie współpracy pomiędzy
rządem a samorządami, zwłaszcza wojewódzkimi. Przewiduje to instrument,
który proponujemy na nową perspektywę – tzw. kontrakt terytorialny. To nowa
jakość we wzajemnych relacjach. Będzie to dokument, w którym obie strony
umówią się co do tego, które inwestycje są konieczne dla województwa i kto
będzie je finansował. Lepszej koordynacji wymaga także polityka spójności
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z polityką obszarów wiejskich. Zachęcamy samorządy również do tego, by
zawierały porozumienia i razem planowały rozwój, wychodząc poza sztywne
granice administracyjne. Szczególnie ważne będzie to dla stolic województw,
które wspólnie z ościennymi gminami na podstawie takich planów będą
mogły ubiegać się o fundusze w ramach znanych już dosyć dobrze ZIT-ów.
Warszawa, Gdańsk czy Kraków nie są odizolowanymi wyspami. W tych
miastach pracują, studiują i uczą się mieszkańcy Piaseczna, Pruszcza Gdańskiego czy Myślenic.
Zgodnie z zasadą dodatkowości wsparcie unijne nie zastąpi środków krajowych. Cele, jakie postawiliśmy sobie na najbliższe lata są na tyle ambitne,
że nasza przyszła alokacja z budżetu UE nie wystarczy na sfinansowanie
wszystkich koniecznych inwestycji. Dlatego bezwzględnie potrzebna jest
lepsza koordynacja działań współfinansowanych z funduszy europejskich
z tymi, które prowadzimy za pieniądze krajowe. Sukces we wdrażaniu planowanych przez nas zmian wymaga od rządu, samorządów regionalnych
i lokalnych dużo lepszego przygotowania, wiedzy o swoich silnych i słabych
stronach, strategicznej wizji i samodzielności. Piszemy o tym w projekcie
Umowy Partnerstwa i SRK 2020. Polecam lekturę obu dokumentów. Przedstawiamy w nich wyzwania stojące przed Polską i propozycje, jak możemy
im sprostać.

Nowa perspektywa. I co dalej?
Nowe rozwiązania w polityce regionalnej w Polsce to nie tylko efekt naszych
rozważań, ale także pokłosie propozycji, które powstały na gruncie unijnym.
Unia Europejska stoi przed nie lada wyzwaniem – osiągnięciem celów założonych w Strategii Europa 2020. O wiele bardziej wymagający jest już sam etap
przygotowań do nowej perspektywy. A to nie wszystko. Pojawią się również
mechanizmy zwiększające efektywność działania funduszy unijnych. Jedną
z przyczyn ich wprowadzenia jest kryzys w finansach publicznych wielu
państw członkowskich.
Komisja Europejska będzie wymagać rezultatów inwestowania pieniędzy
UE. Pomoże jej w tym nowy instrument, tzw. ramy wykonania. Te części
programów operacyjnych, które do czasu obowiązkowej oceny osiągną planowane rezultaty, będą mogły skorzystać z wydzielonej wcześniej z alokacji
puli środków. Kolejne narzędzie zwiększające skuteczność działania fun-
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duszy europejskich to warunkowość ex-ante, czyli zestaw warunków, które
należy spełnić, zanim zostanie podjęta decyzja o możliwości finansowania
danej dziedziny w państwie członkowskim. Chodzi tutaj np. o wdrożenie
odpowiednich dyrektyw. Ważnym elementem zmian będzie także szeroko
dyskutowana warunkowość makroekonomiczna, która, pod groźbą sankcji,
ma zmusić państwa członkowskie do dbania o zdrowe finanse publiczne.
Planując to, co będzie się działo po 2020 roku, powinniśmy wykorzystać obecne kierunki reformy tej polityki i działać na rzecz wzmacniania
podejścia opartego na rezultatach, wprowadzenia rzeczywistych porozumień kontraktowych między instytucjami UE a państwami członkowskimi
i regionami, gdzie to obie strony zobowiązują się do realizacji uzgodnionych
celów, szerszego wykorzystania instrumentów finansowych i PPP, zwiększenia
zaangażowania poziomu lokalnego, w tym miejskiego w zarządzanie środkami UE oraz wzmocnienia powiązań regionalnej polityki UE z systemem
zarządzania polityką gospodarczą państw członkowskich i unijną.
Być może oznacza to, że wiele z obecnie funkcjonujących mechanizmów
w unijnej polityce regionalnej przestanie istnieć, że inny będzie sposób alokacji
środków, ich rozliczania, a przede wszystkim wielkość. Myślę jednak, że tak
samo jak Polska była dobrze przygotowana do debaty o polityce spójności
po 2013 roku i skutecznie wpłynęła na jej kształt, tak samo będziemy ją
aktywnie kształtować po 2020 roku. Jest to kolejne ważne wyzwanie stojące
przed polską administracją.

dr Janusz Lewandowski
Komisarz UE ds. programowania finansowego i budżetu

Polska w Europie wielu prędkości

Europa – jako wspólny projekt – będzie w najbliższych latach podlegała
istotnym zmianom. Jest to moment, w którym Polska musi znaleźć własną
odpowiedź na nowe wyzwania europejskiej integracji. Polacy nie muszą nikogo
pytać o zdanie, bo od czasu Jagiellonów nie mieli takiej zdolności kształtowania swojego losu jak obecnie. Polska ma także niezaprzeczalną możliwość
współdecydowania o losach całej europejskiej rodziny narodów. Przeszłością
jest fatalizm, który prześladował wcześniejsze pokolenia, wytyczał bieg historii
Polski przez dwieście lat i więził nas w kręgu geopolitycznych niemożliwości.
Patrząc z dystansu, mam silne przekonanie, że współczesna Polska jest panem
swego losu i liczącym się współautorem agendy europejskiej.
Pracuję w Komisji Europejskiej, chciałbym zatem spojrzeć na Polskę z tej
właśnie perspektywy. W Brukseli coraz częściej stajemy w obliczu dylematu,
w jaki sposób rozwiązać „łamigłówkę” nazwaną „Europą wielu prędkości”.
Obecnie następuje kapitalna przebudowa strefy euro, zagrażająca jedności
europejskiej rozumianej jako wspólnota 28 krajów. To nie tylko problem
Wielkiej Brytanii i Danii, krajów, które zagwarantowały sobie możliwość
pozostania przy własnej walucie. Jest to problem wielu krajów, w tym Polski,
które traktatowo zobowiązały się do przyjęcia euro. Jednak ponieważ znajdują
się na zewnątrz strefy euro, mają ograniczony wpływ na jej przebudowę.
Komisja Europejska jest zobowiązana, jako strażnik traktatów europejskich, ażeby szukać dla Europy rozwiązań w oparciu o metodę wspólnotową.
Metoda wspólnotowa może uprzedzać inicjatywy międzyrządowe, dzielące
na nowo Europę. Chcę podkreślić, iż przebudowa euro stanowi tylko jeden
z wielu wymiarów integracji europejskiej, która zasługuje na pogłębianie.
Inne wymiary integracji wcale nie muszą dzielić wspólnoty 28 krajów.
Choćby niedokończone dzieło wspólnego rynku. Rynku, na którym Polska
odnosi sukcesy eksportowe. To tam jest aktualnie kierowane 75 proc. polskiego
eksportu, jednocześnie z widoczną tendencją wzrostową. Polsce opłaca się
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wspólny rynek także jako szansa pozyskania pracy. Jednak nie tylko Polsce,
bo obecnie jest to pilna potrzeba także Hiszpanów czy Portugalczyków
oraz innych nacji, którym doskwiera bezrobocie we własnym kraju. Widać
zatem, że to jest pogłębianie Europy, które łączy poszczególne kraje.
Tak samo jest z zapowiedzią rozbudowy ponadgranicznych sieci transportowych i energetycznych. Europa jest źle połączona i jest to kwestia nie
tylko spoistości kontynentu, ale również bezpieczeństwa energetycznego.
Z tego względu polityka transportowa i energetyczna zasługują na zasilenie
z budżetu EU w siedmioletniej perspektywie lat 2014–2020. Wygrana bitwa
na słowa w zakresie wspólnej polityki transportowej i energetycznej zamieni
się w rzeczywistość, jeśli zostanie wsparta funduszami tworzącymi europejskie korytarze transportowe oraz technicznymi przesłankami solidarności
energetycznej w postaci ponadgranicznycznych sieci przesyłowych. Kryzys
spowodowany przez zablokowanie dostaw gazu via Ukraina stanowi lekcję
godną zapamiętania.
Innym wymiarem integracji, który zwiększa spoistość całej Unii jest
zdolność uśmierzania konfliktów na naszym kontynencie, oparta na własnych
siłach szybkiego reagowania. To również przyjdzie z czasem, podobnie jak
bardziej solidarna polityka imigracyjna i wspólna walka z terroryzmem.
Im większa wspólna Europa, tym większa odpowiedzialność za wspólny
kontynent.
Wreszcie nie sposób pominąć bardzo ważnej dziedziny tworzenia sieci
wspólnych korzyści – układów handlowych z partnerami z innych kontynentów. Najistotniejsze, chociaż aktualnie dyskredytowane przez „afery
podsłuchowe”, jest tworzenie przestrzeni euroatlantyckiej, nie tylko z uwagi
na wymiar gospodarczy, ale także jako wspólnoty wartości w obliczu globalnego „zderzenia kultur”. Nieprzypadkowe wydaje się upomnienie, jakie
napłynęło z Waszyngtonu do Londynu, że ruchy separatystyczne, w tym
referenda, mogą ograniczać potencjał Europy jako partnera na arenie globalnej. Warto więc przypominać i podkreślać, że integracja nie kończy się
na przebudowie strefy euro.
Nie można zapominać, iż instytucjonalna obudowa wspólnej, bezpaństwowej waluty musi polegać na przekazaniu na poziom ponadnarodowy pewnych
funkcji państwa federalnego. Wymiar monetarny, w postaci Europejskiego
Banku Centralnego, wsparty przez „miękkie” zobowiązania budżetowe,
okazał się niewystarczający.
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Po kilku akcjach interwencyjnych (Grecja, Irlandia, Portugalia, banki
hiszpańskie, ostatnio Cypr), od roku 2012 Europa buduje trwałe mechanizmy antykryzsowe. Powinnością Polski i innych krajów spoza strefy euro
jest upominanie się o rozwiązanie wspólnotowe, zgodnie z intencją Komisji
Europejskiej – ze swej natury mniej dzielące niż inicjatywy międzyrządowe.
Wystarczy lekcja tzw. paktu fiskalnego, pomyślanego przez niektórych jako
narzędzie wyodrębnienia „twardego jądra” UE. Nastąpiła jednak kontrakcja
kilku krajów, w tym Polski, skutecznie otwierająca pakt dla wolontariuszy
spoza strefy euro. Inicjatywa podjęta jako exclusive zamieniła się w formułę
otwartą, inclusive.
Naukę z powyższego wyciągnięto przy konstrukcji „unii bankowej”, która
opierała się na traktatach. Polska znowu odegrała, razem ze Szwecją i Danią,
rolę „spinacza”. To ważne, bo mamy do czynienia z fragmentaryzacją rynków finansowych i rosnącym uprzywilejowaniem banków i innych instytucji
finansowych strefy walutowej, zasilanych przez bank centralny.
Taka jest aktualna odpowiedź Polski, całkowicie zbieżna z polską racją
stanu, na uboczne skutki naprawy euro. Zatem, rola „spinacza” oraz uporczywe przypominanie, że prawdziwa integracja europejska ma wiele wymiarów
jednoczących kontynent. Oczywiście ma to swoje granice – nie uwalnia nas
od zasadniczego wyboru i spojrzenia prawdzie w oczy: rodzi się Europa
wielu prędkości, a najważniejszy krąg organizuje się wokół euro. Wybór
jest cywilizacyjny i nie sprowadza się do wąsko rozumianego rachunku
ekonomicznego.
Wyzwanie, z jakim musi zmierzyć się Polska, to w jaki sposób – mając
taką pozycję i siłę argumentacji jak w tej chwili – z powodzeniem umacniać
pozycję w rdzeniu decyzyjnym EU. Nie wierzę w moc sprawczą koalicji tych
państw, które będą poza wspólną walutą. Jak przekonać Polaków, którym
wspólna waluta kojarzy się z kłopotami? Nie ma prostych odpowiedzi, bo
sondażowa niechęć Polaków do euro jest tylko jednym z przejawów zmieniającego się klimatu politycznego w Europie. Nie jest to klimat, który idzie
w parze z potrzebą „więcej Brukseli” dla ratowania wspólnej waluty. Jak
rozumieć dzisiaj suwerenność? Czy jest to odgradzanie się, czy raczej zdolność kształtowania swego losu poprzez wspólne instytucje? Trzeba szczerze
rozmawiać o tym, czym jest suwerenność w gospodarce globalnej, w takim
układzie wzajemnych zależności, jak projekt europejski. Im więcej takich
pytań, tym bardziej potrzebny jest tu i teraz dowód użyteczności wspólnej
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Europy. Gdy wyblakły stare, powojenne uzasadnienia integracji, UE musi
przekonywać tym, że jest użyteczna dla obywateli, zwłaszcza teraz, w dobie
kryzysu. Sądzę, że budżet, nad którym obecnie czuwam, kryje w sobie pożytki
zrozumiałe dla ludzi w Małopolsce, w całej Polsce i całej Europie.

Olgierd Dziekoński
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

Innowacje a polityka innowacji

Mówiąc o tzw. motorach rozwoju państwa w kontekście konkurencyjności Polski
po 2020 roku, należy zadać pytanie o to, czym w ogóle jest konkurencyjność
naszego kraju. Po pierwsze, to jest miejsce atrakcyjne, po drugie – miejsce
spełnienia się nie tylko dla ludzi młodych, ale również dla takich w moim
wieku, czyli 60+. Konkurencyjność oznacza również zdolność konkurowania
i współpracy w globalnym świecie, co jest bardzo trudną umiejętnością.
Wydaje się, że motorami rozwoju są co najmniej trzy czynniki: inwestycje prywatne, finansowane wzrostem oszczędności krajowych, tj. kapitał
rozwojowy; elastyczny i konkurencyjny rynek pracy, czyli zdolność pracy,
umiejętność pracy i umiejętność wykorzystania tego zasobu; a także bardzo
ważna rzecz, jaką jest wydajność przedsiębiorstw i uczelni, czyli produktywność przedsiębiorstw zorientowanych na innowacje i eksport. Szczególnie
ważny wydaje się wątek eksportu.
Naszym swoistym punktem odniesienia jest Dolina Krzemowa. W tym
miejscu powstaje pytanie, czy Polska może być Doliną Krzemową. Jeżeli popatrzą Państwo na 61 projektów parków i inkubatorów, które zostały
zrealizowane w Polsce, przy wartości projektów sięgającej prawie miliarda
złotych, widać, że niektóre województwa są bardzo aktywne – jak nieodległe
województwo śląskie, małopolskie, bardzo aktywne dolnośląskie; z kolei inne
województwa w tym nie uczestniczą – jak województwo warmińsko-mazurskie
czy świętokrzyskie. Zdolność budowania ekosystemu, chociażby w tej twardej
infrastrukturze, jest niesłychanie zróżnicowana. Jednak powstaje pytanie, czy
same parki i inkubatory wystarczą do tworzenia rzeczywiście innowacyjnej
gospodarki Polski.
Nasz kraj jest co do wielkości porównywalny ze stanem Kalifornia, przy
czym poziom dochodu narodowego na mieszkańca w tym stanie jest około cztery
razy wyższy aniżeli w tej chwili w Polsce. Uwydatnia to różnicę, jaka dzieli nas
od zdolności tworzenia tego ekosystemu, który jest tutaj charakterystyczny.
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Międzynarodowa pozycja:
eksport i inwestycje
Skąd stały deficyt handlowy Polski,
gdy mamy branże zdolne do globalnej
konkurencji?
Bilans handlowy
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USA i ekosystem Silicon Valley
• 9 hrabstw (obszar województwa)
−− połączenie metropolii, obszarów
zielonych, infrastruktury,
mobilności i planowania
8
mln
ludzi i PKB 540 mld dolarów
•
(miejsce 19. na świecie, Polska
miejsce 20. z populacją 38 mln)
−− PKB per capita 74 815 dolarów
• centrum światowej technologii
i innowacji
−− największa koncentracja
laboratoriów (korporacji,
jednostek badawczych, uczelni)
−− największa gęstość funduszy VC
na świecie
najwyższa
penetracja internetu
•
w USA
• wiodące uczelnie świata
na kierunkach: biznes, prawo,
medycyna, inżynieria
• najwyższa wydajność w USA
(2x średnia)
−− centrum globalnego handlu

Źródło: Bay Area Council Economic Institute.
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Jak realizować potencjał konkurencyjnej Polski, który, jak się wydaje,
mamy? Po pierwsze, jest to kwestia dosyć tradycyjnego sformułowania „wolności gospodarczej”. Bardzo często te prorynkowe zmiany są hamowane
przez potrzeby zbudowania poczucia bezpieczeństwa – przede wszystkim,
jeśli mówimy o warunkach, to system podatkowy, ograniczenie reglamentacji
gospodarki, regulacje. Ważny jest silny udział własności prywatnej. Istotny
jest również element „miękki”, czyli współpraca oraz otwartość dialogu –
nie tylko w sferze publicznej, w przedsiębiorstwach, uczelniach, urzędach,
ale również w szeroko rozumianym społeczeństwie, również pomiędzy
przedsiębiorstwami i w przedsiębiorstwach. Ważne są oczywiście sprawne
instytucje państwa: prawo, wymiar sprawiedliwości i współdziałająca administracja. Trudno wyobrazić sobie innowacyjną Polskę bez innowacyjnej
administracji zdolnej do podejmowania różnego rodzaju ryzyka. Dzisiaj,
jeżeli patrzymy na wskaźniki innowacyjności, Polska zajmuje 24. miejsce
na 27 państw europejskich – jest zaliczana do tzw. miernych innowatorów.
Można powiedzieć, że jesteśmy dobrzy w „dokręcaniu śrubek”, ale trochę
słabsi w budowaniu nowych rozwiązań.
Warto zwrócić uwagę, że to nasze uczelnie w znaczącym stopniu kreują
taki „technicystyczny” XIX-wieczny model nauczania. System nauczania
w Polsce jest oparty na XIX-wiecznym modelu polityki przemysłowej –
na XIX-wiecznym modelu hierarchii, relacji, które wpojone już na poziomie
szkoły podstawowej, a wzmacniane na poziomie szkoły średniej, uzyskują
swoistego rodzaju pełną „doskonałość” na poziomie uczelni wyższej, a przynajmniej niektórych uczelni wyższych, co oczywiście bardzo często w swoim
szerokim spektrum buduje ludzi, którzy nie są w stanie uczestniczyć w nowoczesnym wykorzystaniu potencjalnych motorów wzrostu.
W przypadku Polski wspomnianymi motorami wzrostu wydają się
być: po pierwsze coś, o czym często zapominamy, tj. optymizm Polaków.
Proszę zwrócić uwagę na bardzo charakterystyczną kwestię oceny sytuacji
gospodarczej kraju: „ani dobra, ani zła”. Takie typowo polskie podejście.
Jednocześnie proszę zwrócić uwagę, że w przypadku oceny warunków
materialnych gospodarstw domowych, zgodnie z badaniami ze stycznia
2013 roku, jesteśmy niesłychanie zadowoleni z siebie – najbardziej zadowoleni spośród mieszkańców państw Grupy Wyszehradzkiej. To oznacza,
że w gruncie rzeczy mamy duży poziom optymizmu. Jeżeli popatrzymy
na badania profesora Czapińskiego z Diagnozy społecznej z 2013 roku,
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Formy polityki przemysłowej
Technologie rynku energii kształtują
konkurencyjność
Wkład we wzrost gospodarczy różnych uniwersalnych
technologii opartych na nowych źródłach energii poprzez efekt:

• wzrostu wkładu do kapitału,
• wzrostu wydajności gospodarki
Dane: dodatkowe punkty proc. PKB rocznie
(odsetek % wzrostu PKB/osobę rocznie)
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gospodarczy USA, 1974–2000
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2003; Mahmoud El-Gamal, Chevron - Rice Institute Workshop 2011.
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krzywa przedstawiająca liczbę gospodarstw z wystarczającymi dochodami
oraz zadowolenie z własnego życia dość znacząco cały czas się podnosi.
To znaczy, że jesteśmy społeczeństwem optymistycznym. Optymizm jest
bardzo ważnym czynnikiem napędowym do budowania przyszłości. Trudno
myśleć o przyszłości w kategoriach pesymizmu – optymizm jest jednym
z motorów wzrostu.
Natomiast problem polega na tym, że ten optymizm Polaków nie przekłada
się na ocenę sytuacji gospodarczej kraju. „Optymizm domowy” nie przekłada
się na „optymizm krajowy”. Wydaje się, że ta rozpiętość, ten rozziew, jest jednym z problemów, przed którymi stoimy w sferze komunikacji społecznej.
Jesteśmy młodzi, technicznie uzdolnieni, kreatywni. Obecność Pana Piotra
Willama jest dowodem tejże kreatywności. Proszę zwrócić uwagę na rozwijającą
się gospodarkę internetową w Polsce, bardzo ważne aktywne procesy ACTA.
Proszę zwrócić uwagę na to, co przez niektórych było traktowane jak swego
rodzaju zagrożenie demokracji, czyli ten masowy protest społeczny i możliwość samoorganizacji społecznej przy protestach przeciwko umowie ACTA.
Jest to jeden z pozytywnych obrazów funkcjonowania polskiej społeczności,
która jest zdolna do samoorganizacji i do zajmowania stanowiska wtedy, kiedy
jest do tego przekonana. Warto pamiętać o polskich informatykach, którzy
tradycyjnie zajmują 3. miejsce na świecie za Chinami i Rosją.
Ponadto warto zwrócić uwagę na bardzo silny w regionie sektor finansowy,
na swoistego rodzaju „start-up państwowy”, tj. Giełdę Papierów Wartościowych wzmocnioną czy też zasiloną w swoim czasie przez strukturę OFE.
GPW dała możliwość uruchomienia i przyśpieszenia procesu alokacji kapitału do nowych gospodarczo bardzo ważnych obszarów, czyli była pewnego
rodzaju przykładem polityki przemysłowej, nawet jeśli nienazwanej w ten
sposób. Aktywnie działające Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe
Centrum Nauki, projekty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak
Top 500 Innovators, to przykłady takiej nienazwanej polityki przemysłowej,
którą w Polsce również w ostatnich latach potrafiliśmy uruchamiać.
Ważne jest, że Polacy są bardzo przedsiębiorczy. Proszę zwrócić uwagę,
że badania dotyczące przedsiębiorczości w krajach europejskich i w USA
pokazują, że w Polsce 49 proc. Polaków w wieku 15–24 lat zamierza założyć własną firmę w ciągu najbliższych pięciu lat. To znaczy, że są gotowi
do poniesienia ryzyka, do wzięcia sprawy w swoje ręce. Wynik ten jest bardzo zbliżony do wyników społeczeństwa amerykańskiego, uważanego za
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społeczeństwo bardzo przedsiębiorcze, ale jednocześnie w sposób znaczący
zróżnicowane i różne od innych krajów europejskich, które wydają się nam
być tak bardzo proinnowacyjne.
Warto zwrócić uwagę również na kwestię małej i średniej przedsiębiorczości w Polsce, która wytwarza około 50 proc. PKB. Jeżeli popatrzymy
na jej profil w Polsce, opisany przez Small Business Act i współczynniki tam
przedstawione, wyraźnie widać, że, jeżeli chodzi o kwestię przedsiębiorczości,
jesteśmy powyżej średniej unijnej. Jeżeli chodzi o dostęp do źródeł finansowania – jesteśmy powyżej średniej unijnej. Jeżeli chodzi o zrozumienie
środowiska – tego, co można nazwać ekosystemem – jesteśmy też powyżej
średniej unijnej. Natomiast jeżeli chodzi o elastyczną administrację, umiejętność i innowacje, jesteśmy znacznie poniżej średniej unijnej, co wydaje
się tym słabym punktem; również sposób funkcjonowania naszej struktury
administracyjnej – „druga szansa”, dokonywanie oceny skutków regulacji.
Warto też zwrócić uwagę, że niestety w Polsce małe i średnie firmy reprezentują lekko ponad 50 proc. PKB, natomiast średnia UE wynosi 60 proc.
– te dziesięć punktów procentowych oznacza dziesięć punktów mniejszej
produktywności w Polsce.
Polska jest dosyć dobrze oceniana jako miejsce działania – Kraków
został zauważony w znaczącym katalogu Founders. Proszę zwrócić uwagę,
że polska przedsiębiorczość w ostatnich latach bardzo mocno się rozwinęła
– polskie firmy po 1989 roku istnieją na terenie całego kraju, nie skupiają
się w jednym regionie. Nie jest tak, że istnieje jakaś specjalna „centrala”
polskich firm. Warszawa w sposób naturalny jest w pewnym sensie miejscem
koncentracji aktywności gospodarczej, ale aktywność nowych polskich firm
zaliczanych przez „Rzeczpospolitą” do pięciuset największych firm polskich
jest rozsiana po całym kraju. Być może ma to dosyć silne znaczenie, związek
z wymiarem Polski lokalnej. Porównując wymiar „Polski lokalnej” z Niemcami, widać bardzo silnie rozbudowany układ policentryczny miast. Wartość
policentrycznego układu miast w Polsce – podobnie jak w Niemczech – jako
pewnego rodzaju motor rozwoju jest dużą szansą i dużym aktywem dla
funkcjonowania naszego kraju.
Wydaje się, że polska diaspora stanowi niewykorzystany potencjał oddolnej współpracy, także na poziomie fundacji, regionów, firm i uczelni z Polski,
z podmiotami z Chin, Indii, Irlandii, Izraela, gdzie przykłady funkcjonowania
diaspory i współpracy są znacznie bardziej obiecujące aniżeli w Polsce.
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Na pewno nie jest naszym motorem wzrostu pojawiająca się bardzo
często potrzeba budowania poczucia bezpieczeństwa, komfortu i stabilności,
a przez to ograniczanie wolności gospodarczej i wolności działania. Takie
zjawisko ma miejsce. Z pewnością również kwestia dotacji unijnych może
mieć bardzo szczególny wymiar, kiedy one zastępują zdolność podejmowania
ryzyka, podobnie jak „zaklinanie” rzeczywistości i używanie terminu „innowacyjna gospodarka” wtedy, kiedy mówimy o finansowaniu dosyć prostych
przedsięwzięć podejmowanych przez MSP. Do zagrożeń możemy zaliczyć
pułapkę średniego dochodu, niż demograficzny, brak reform strukturalnych
na rzecz konkurencyjności.
Pułapka średniego dochodu, która prawdopodobnie będzie dyskutowana
jeszcze dosyć mocno, jest rzeczywiście istotnym zagrożeniem. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli będziemy mieli tempo wzrostu ponad cztery punkty
procentowe powyżej średniej unijnej, dogonimy średnią unijną w 2023 roku.
Natomiast jeżeli będziemy mieli tylko 0,5 punktu procentowego – dopiero
w 2098 roku. To pokazuje potencjalne zagrożenie pułapką średniego dochodu.
Jeżeli popatrzymy na kraje w Europie, którym udało się uciec z tej pułapki,
dobrym przykładem jest Finlandia, będąca dosyć blisko naszej percepcji
i naszego rozumienia.
„Upadek” demograficzny to kwestia depopulacji naszego kraju, która
postępuje – pytanie, czy nie będzie prowadziła nas w kierunku swoistej gerontokracji, tj. zmiany i niezdolności sprostania konkurencyjności na rynku
pracy. Emigracja to bardzo istotny problem Polaków, którzy wyjeżdżają i już
nie chcą wracać. To jest również problem kosztów, które ponosi społeczeństwo
wobec klasy młodych i klasy średniej.
Istotną kwestią jest brak reform strukturalnych – musimy dokonać reformy systemu podatkowego, reformy systemu stanowienia prawa, reformy
rynku pracy (bardzo ważna kwestia dualizmu rynku pracy), reformy wymiaru
sprawiedliwości, reformy prawa upadłościowego, krajowych oszczędności
i reformy systemu szkolnictwa.
Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie wskaźniki konkurencyjności wyraźnie pokazują, że problem obciążeń regulacyjnych pogłębia się, czyli poziom
obciążeń regulacyjnych wzrasta. Być może jest to poszukiwanie regulacji
na rzecz bezpieczeństwa. Warto również zwrócić uwagę na to, co mówi
raport World Bank Doing Business 2013 – wskazuje on na te same obszary
poszukiwania uproszczenia naszego działania. Przykładowy obszar zmian
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Polska a pułapka średniego dochodu
Grozi nam bierność i rozwojowy dryf
Kiedy Polska dogoni Unię?

Przy tempie wzrostu

Przy tempie wzrostu

o ↑ 4,0 pkt. proc.

o ↑ 0,5 pkt. proc.

2023

2098

wyższym niż w Unii

wyższym niż w Unii

As Poland transitions to the innovation-driven stage of development, it will have to focus
more strongly on developing capacities in innovation... more R&D orientation of companies,
and intensified collaboration between universities and the private sector
Źródło: World Economic Forum Global Competitiveness Report 2011–2012.

Średni wzrost gospodarczy w wariancie bazowym i optymistycznym w okresie 2013–2018
i 2019–2025 dla niektórych krajów Unii, USA i Chin
2013–2018
bazowy

2019–2025
bazowy

2013–2018
opt.

2013–2018
opt.

Czechy

1,9

2,3

3,1

3,7

Francja

0,2

0,3

0,3

0,3

Niemcy

1,8

1,2

2,5

1,8

Hiszpania

1,3

1,7

1,4

1,8

Włochy

0,6

0,9

0,6

1,0

Wielka Brytania

0,9

1,1

1,0

1,3

Węgry

1,8

2,4

2,8

3,7

Chiny

5,5

3,7

7,5

4,9

USA

2,3

2,0

2,5

2,4

Polska

1,9

1,5

2,7

2,0

Źródło: Conference Board.

Finlandia
• 1930 – zależność od gospodarki
ZSRR, gospodarka rolna oparta
na surowcach (ziemia, drzewo)
• 2012 – sukcesy:
−− innowacyjna gospodarka
(telekomunikacja, ICT,
kreatywna gospodarka, high-tech)
−− najlepszy system edukacji
−− gospodarka otwarta na globalne
rynki
−− światowej klasy uczelnie
−− efektywne państwo
−− rozwój oparty na kapitale
ludzkim, innowacyjności
i równości
Przekształcenie
(głębokie reformy)
•
szkolnictwa wyższego i nauki –
uczelnie w formie fundacji z radami
powierniczymi, konkurencyjne
• Inwestycje (ogromne) w edukację
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wydaje się bardzo fundamentalny – to jest kwestia zmiany szkolnictwa wyższego, bez której nie będziemy w stanie wykorzystać tych aktywów i tych
zasobów, które w tej chwili w Polsce mamy, a możliwością na to jest w tej
chwili niż demograficzny. Jest to swego rodzaju szansa na restrukturyzację
i konsolidację uczelni i ich przekształcenie z uczelni uczących na uczelnie
stanowiące, jednocześnie podmioty uczące i centrum B+R. Te kwestie
są przedmiotem raportu Konkurencyjna Polska. Jak awansować w światowej
lidze gospodarczej?, opracowanego przez zespół Profesora Jerzego Hausnera
z inspiracji Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Będą Państwo mieli
możliwość uczestniczyć przez najbliższe trzy miesiące w debacie publicznej,
podczas której chcemy zidentyfikować, czy rekomendacje zespołu profesora
Hausnera są aktualne – czy wszystkie są słuszne, czy należy, na któreś z nich
w sposób szczególny zwrócić uwagę.
Wydaje się, że obywatelskim obowiązkiem każdego z nas jest budowanie klimatu zaufania wokół siebie. W naszej rzeczywistości relacji i emocji
społecznych klimat zaufania buduje poczucie stabilności, długoterminowej
perspektywy, która – mamy nadzieję – pozwoli na zbudowanie firm globalnych. Polacy uczestniczyli w budowaniu firm globalnych za granicą – warto
zastanowić się, kiedy globalne firmy powstaną z tych już funkcjonujących
w Polsce. Być może będą to właśnie te motory wzrostu na przyszłość.

Część I

Jaka powinna być
polityka Polski wobec
Europy wielu prędkości?

prof. dr hab. Antoni Kukliński
emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Europa wielu prędkości.
Dyskusyjne problemy XXI wieku

Tytuł tomu VI publikacji po Konferencji Krakowskiej „Polska w Europie
wielu prędkości” jest sformułowany trafnie i inspirująco. Chciałbym jednak
wprowadzić klimat kontrowersyjnej dyskusji w interpretacji tego tytułu.
***

Europa wielu prędkości a deficyt prędkości
Mówiąc o Europie wielu prędkości, trzeba zaproponować dwa scenariusze.
Primo – Europa wielu prędkości w kontekście dominujących procesów
rozwoju Europy, która potrafi wyjść z otchłani obecnego kryzysu gospodarki
i polityki.
Secundo – Europa wielu prędkości w kontekście dominacji procesów stagnacji. Europa ulega chorobie japońskiej i przegra dwie dekady rozwoju.
Warto odnotować tytuł opinii „The Economist”1: The Euro zones long
road to recovery or decline. Warto również sięgnąć do artykułu R. Galara 2
Transformacja Europy w perspektywie adaptacyjnej – rozkwit i upadek kultury
eksperymentu.
***

1. Charlemangne. Hobbling behind America. The euro zones long road to recovery or decline, „The Economist” May 25 2013.
2. R. Galar, Transformacja Europy w perspektywie adaptacyjnej – rozkwit i upadek kultury eksperymentu,
[w:] A. Kukliński, J. Woźniak (red.), Unia Europejska. Dylematy XXI wieku, „Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju”, IV tom, Kraków 2011, s. 19.
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Europa wielu prędkości a federalizacja Unii Europejskiej
Realia i ideologia Europy wielu prędkości muszą objąć problem federalizacji Unii Europejskiej. W świetle argumentacji A. K. Koźmińskiego3
federalizacja Unii jest nieuniknionym werdyktem XXI wieku. Logika federalizacji Unii Europejskiej obejmuje systemy uwarunkowań wewnętrznych
i zewnętrznych.
Uwarunkowania wewnętrzne to zdolności rządzenia (the capacity
to govern)4, a więc zdolność do sterowania procesami rozwoju Europy oraz
zdolność do przezwyciężenia kryzysu XXI wieku.
Uwarunkowania zewnętrzne to kształtowanie roli Unii Europejskiej
jako podmiotu sceny globalnej, który jest równorzędnym partnerem wielkiej
triady: USA – Chiny – Unia Europejska.
Można sformułować pytanie, w jakim stopniu Europa wielu prędkości hinc et nunc tworzy realia sfederalizowanej Unii Europejskiej. Można
reprezentować alternatywny pogląd, że procesy tworzenia Europy wielu
prędkości są de facto procesami anarchizacji sceny europejskiej, procesami,
które przekreślają wizję sfederalizowanej Unii Europejskiej.
***

Europa wielu prędkości a procesy integracji przestrzeni
europejskiej
W ciągu minionych kilkudziesięciu lat Unia Europejska była demiurgiem
tworzenia zintegrowanej przestrzeni europejskiej. Chodzi nie tylko o koncepcję i realizację polityki kohezyjnej, chodzi o skumulowane oddziaływania
funkcjonowania Unii Europejskiej na procesy tworzenia megaprzestrzeni
Europy porównywalnej z megaprzestrzenią USA5.
3. A. K. Koźmiński, Architektura ekonomiczna Europy w kryzysie, [w:] A. Kukliński, J. Woźniak (red.),
Transformacja sceny europejskiej i globalnej XXI wieku. Strategie dla Polski, „Biblioteka Małopolskiego
Obserwatorium Polityki Rozwoju”, V tom, Kraków 2012, s. 88.
4. I. Dror, The capacity to govern. Frank Cass Publishers, London 2001.
5. P. Artymowska, A. Kukliński, P. Żuber, The future of regions. The Megaspaces of the XXI century,
Ministry of Regional Development, Warsaw 2011.
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Powstaje pytanie, czy realia Europy wielu prędkości nie przekreślają
osiągnięć XX wieku i nie uruchomią nowego stadium dezintegracji przestrzeni europejskiej. Europa wielu prędkości w tej pesymistycznej interpretacji będzie oznaczała rosnące zróżnicowanie Europy, a zwłaszcza rosnącą
lukę podziału przestrzeni europejskiej na przestrzeń rdzeniową i przestrzeń
peryferyjną. To jest dramatyczne wyzwanie zupełnie niezauważone we
wspólnych studiach ESPONU6.
***

Europa wielu prędkości a tragiczny kryzys demograficzny
Nie można podejmować dyskusji nad Europą wielu prędkości bez refleksji
nad źródłami i konsekwencjami kryzysu demograficznego Europy. Ten
kryzys obejmuje wszystkie zjawiska, które określają funkcjonowanie Europy
wielu prędkości XXI wieku. Kryzys demograficzny spolaryzuje mapę Europy
wielu prędkości. Na mapie tej pojawi się nowa grupa jednostek przestrzennych
różnego rzędu wielkości – pojawiają się skoncentrowane obszary procesów
depopulacji Europy. Trudno zaprzeczyć, że będzie to wielki problem Europy
wielu prędkości.
***

6. Por. J. Szlachta, Doświadczenia programowania rozwoju terytorialnego Unii Europejskiej – perspektywa
2050, [w:] A. Kukliński, J. Woźniak (red.), Transformacja sceny europejskiej i globalnej XXI wieku.
Strategie dla Polski, „Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju”, V tom, Kraków
2012, s. 193.
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Europa wielu prędkości. Unia Europejska jako wspólnota
versus Unia Europejska jako spółka strategiczna
W dyskusji nad Europą wielu prędkości istotną rolę powinna odegrać teza
K. Szczerskiego7, że Unia Europejska traci charakter „wspólnoty o celach spójnościowych, a staje się spółką strategiczną o nastawieniu konkurencyjnym”.
To jest wielki przełom w koncepcji i sposobie funkcjonowania Unii Europejskiej. Trzeba zanalizować dwa modele funkcjonowania Europy wielu
prędkości: model Unii Europejskiej jako wspólnoty oraz model Unii Europejskiej jako spółki strategicznej.
Każdy z tych modeli tworzy inne warunki do kształtowania Europy
wielu prędkości.
***

Europa wielu prędkości. W poszukiwaniu nowego
paradygmatu
Wierzę, że VI Konferencja Krakowska weszła na drogę tworzenia nowego
paradygmatu studiów nad problematyką Europy wielu prędkości. W tym
zarysie mego artykułu starałem się przedstawić szkice myślenia na temat
Europy wielu prędkości. Chciałbym jednak podkreślić, że w procesie tworzenia
nowego paradygmatu jednym z punktów wyjściowych może być wystąpienie
K. Szczerskiego8 na V Konferencji Krakowskiej. Sugeruję krytyczną analizę
tego wystąpienia inter alia w świetle opracowań cytowanych w zarysie mego
artykułu9.

7. K. Szczerski, Europa wielu prędkości a hierarchizacja państw członkowskich Unii Europejskiej. Konsekwencje dla Polski, [w:] A. Kukliński, J. Woźniak (red.), Transformacja sceny europejskiej i globalnej XXI wieku. Strategie dla Polski, „Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju”,
V tom, Kraków 2012, s. 319.
8. Ibidem, s. 313–324.
9. Por. również: A. Kukliński, Perspektywy rozwoju regionów u progu XXI wieku, [w:] A. Kukliński,
J. Woźniak (red.), Transformacja sceny europejskiej i globalnej XXI wieku. Strategie dla Polski, „Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju”, V tom, Kraków 2012, s. 299–309.
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Nie ulega wątpliwości, że Europa wielu prędkości10 będzie wielkim,
może dramatycznym problemem XXI wieku. W tym kontekście można
liczyć na szeroki rezonans naukowy i pragmatyczny dorobku VI Konferencji
Krakowskiej oraz VI tomu postkonferencyjnego.

10. W języku potocznym pojęcie prędkości występuje w określeniu francuskim TGV – Train a la
grande vitesse – Pociąg Wielkiej Prędkości. Niestety nie możemy posłużyć się metaforą, że Europa
XXI wieku będzie pociągiem wielkiej prędkości. Tym pociągiem będą niewątpliwie Chiny.

Jan Olbrycht
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Jaka polityka spójności w przyszłości?

Bliski jest mi pogląd, że w nadchodzących latach polityka regionalna będzie
traciła na znaczeniu. Stanie się tak z wielu powodów. Po pierwsze, ze względu
na tradycyjne postrzeganie polityki regionalnej, zgodnie z którym przekłada
się ona w państwach – największych „beneficjentach” – na zmiany o charakterze administracyjno-politycznym. Mieliśmy już takie okresy w historii
Europy, kiedy polityka regionalna, poprzez swój system dystrybucji środków,
zaczęła wzmacniać separatyzmy. Postanowiono więc przeciwdziałać temu
zjawisku. Dzisiaj nikt w Europie nie mówi już o wzmacnianiu regionów w sensie administracyjnym, obawiając się właśnie narastania separatyzmów, jakie
występują na przykład w Szkocji, Katalonii, Kraju Basków. Nieprzypadkowo
również w Traktacie z Lizbony tak silnie akcentuje się spójność terytorialną.
Z drugiej strony – coraz częściej zaczyna się mówić o terytorializacji polityk,
w tym polityki spójności.
W podejściu terytorialnym także pojawiły się już pierwsze negatywne
doświadczenia, mianowicie próba interpretacji spójności terytorialnej poprzez
dobór terytoriów. Z jednej strony funkcjonuje koncepcja podejścia do polityki
spójności w ujęciu subnarodowym. Z drugiej strony, mamy propozycję tworzenia struktur makroregionalnych, czyli ponadpaństwowych. Przykładem
tego drugiego trendu jest unijna Strategia Morza Bałtyckiego, Strategia Unii
Europejskiej dla regionu Dunaju, prowadzone zaawansowane prace nad Strategią na rzecz obszaru Oceanu Atlantyckiego. Pojawia się propozycja Strategii dla
Karpat. Inicjatywy takie rodzą jednak pewne obawy na poziomie instytucji
europejskich, które nie chcą tworzenia struktur ponadnarodowych. Pojawia
się w szczególności problem zarządzania takimi podmiotami: kto miałby
zarządzać strukturą makroregionalną składającą się z czterech państw?
W tym kontekście warto także zwrócić uwagę, że takie podejście wymagałoby
w krajach tworzących takie struktury, w tym również w Polsce, odejścia od
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agregacji danych w zakresie PKB tylko na poziomie NUTS 2 i prowadzenia
interwencji także na poziomie NUTS 1.
Tworzenie makroregionów staje się jednak faktem. Wiosną 2013 roku
na Wawelu podpisano Strategię Polski Południowej, przyjętą przez sejmiki
województw: małopolskiego i śląskiego. Pokazuje to, że trzeba elastycznie
podchodzić do jednostek terytorialnych na poziomie NUTS 1, czyli regionów. Nie jest przy tym wykluczone, że będziemy mieć także do czynienia
z elastycznym przechodzeniem pomiędzy jednostkami NUTS 2 (województwa) i NUTS 3 (subregiony). Wszystko to wymaga od nas szerszej refleksji
nad ustrojem naszego państwa, w tym również nad ustrojem terytorialnym.
Należy zadbać o to, aby był on stabilny i żeby interwencje strukturalne Unii
Europejskiej nie wpływały na nasz system regulacyjny. W przeciwnym razie
to środki europejskie wyznaczą w Polsce ramy ustrojowe.
Polska polityka regionalna jest aktualnie bardzo silnie determinowana
dystrybucją pieniędzy. Pewnego dnia jednak fundusze Unii Europejskiej,
płynące dotąd szerokim strumieniem do polskich województw, zaczną zanikać. Wówczas to środki na politykę regionalną będą musiały znaleźć się
przede wszystkim w budżetach województw. Polska polityka regionalna
wymaga zatem zbudowania trwałego systemu, w tym systemu finansowania,
odpowiedniego dla dłuższej perspektywy czasowej.
Nie ulega wątpliwości, że europejska polityka spójności, z jaką będziemy mieli do czynienia w perspektywie 2014–2020 zmieni się w kolejnym
okresie programowania. Warto jednak przy tym podkreślić, że obecne podejście w Unii Europejskiej do polityki spójności zostało w znacznej mierze
ukształtowane przez Polskę. Polityka ta przeszła bowiem z poziomu polityki
typowo konwergencyjnej na poziom polityki prorozwojowej i proinwestycyjnej. Taką polityką jest jednak znacznie trudniej zarządzać. Wspomniane
„przedefiniowanie” europejskiej polityki spójności wywoływało protesty
rządu Wielkiej Brytanii, który woli w tym zakresie politykę konwergencyjną, ukierunkowaną na pomoc dla najsłabszych. Dlaczego jest to takie
istotne? Kluczowe są tutaj nie tyle pieniądze, co metoda zarządzania nimi.
Jest to kwestia fundamentalna – europejska polityka spójności tradycyjnie
oparta jest na metodzie wspólnego (dzielonego) zarządzania. W przypadku
„dzielonego zarządzania” mamy do czynienia ze współodpowiedzialnością
Komisji Europejskiej i rządów państw członkowskich, nie tylko za działania
interwencyjne adresowane do krajów najbiedniejszych, ale również za inter-
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wencje o charakterze prorozwojowym. W przypadku ewentualnej zmiany tej
doktryny – to państwa członkowskie i ich rządy biorą pełną odpowiedzialność
za wydawanie pieniędzy europejskich. Głosy w tej kwestii na forum Parlamentu Europejskiego są podzielone. Jedni mówią: „dajmy więcej uprawnień
państwom członkowskim, niech one ponoszą odpowiedzialność”. Wówczas
jednak rezygnujemy z uprawiania polityki spójności Unii Europejskiej na rzecz
redystrybucji funduszy. Z kolei inne głosy domagają się odejścia od metody
„dzielonego zarządzania” i stworzenia w ramach Komisji Europejskiej dyrekcji
o dużych uprawnieniach, która będzie zarządzała zarówno interwencjami
ukierunkowanymi na konwergencję, jak i prorozwojowymi. „Unikniemy wtedy
kontrowersji, bo odpowiedzialność za oba rodzaje polityk będzie spoczywać
na Brukseli” – mówią zwolennicy takiego rozwiązania.
Zatem, rysują się dwa scenariusze przyszłości polityki spójności UE.
Pierwszy – business as usual – czyli – nic się nie zmienia. Dojdzie do tego
na przykład w sytuacji wzajemnego blokowania jakichkolwiek zmian. Należy
zadać jednak pytanie – co się stanie, jeśli te dwie polityki – konwergencyjna
i proinwestycyjna – „rozejdą się”? Otóż, w moim przekonaniu, one muszą się
rozejść. Polityka typowo konwergencyjna, czyli wyrównująca dysproporcje,
zakłada inwestowanie tam, gdzie mamy do czynienia z deficytem środków.
Jest to zatem sposób na łagodzenie skutków kryzysu. Może się jednak okazać,
że w wyniku tegoż kryzysu niektóre regiony europejskie ogarnie większa niż
przeciętnie recesja i po prostu „pójdą w dół”. Trzeba zatem dysponować instrumentem interwencyjnym po to, ażeby je ratować. Tradycyjnie służy temu
w jakimś stopniu fundusz solidarności. Ale solidarność, jako aksjologiczne
uzasadnienie interwencji, jest nam potrzebna w całej polityce spójności, gdyż
musimy się zmierzyć także ze skutkami zmian klimatycznych czy demograficznych. Zapewne dojdą do tego negatywne konsekwencje różnego rodzaju
zjawisk politycznych i gospodarczych, których nie sposób dzisiaj przewidzieć.
Na ten cel będziemy musieli znaleźć środki interwencyjne – do dyspozycji
wspólnej instytucji europejskiej.
Z drugiej strony, mamy politykę proinwestycyjną, służącą rozwojowi.
Musimy się przygotować, szczególnie w Polsce, do jej wdrażania. Jednak –
przy użyciu jakiej metody? Czy będzie to w dalszym ciągu metoda dzielonego
zarządzania? Jaka będzie odpowiedzialność rządu państwa członkowskiego?
Czy może należy się liczyć z nową, inną formułą polityki inwestycyjnej? Przykładem zmiany w polityce inwestycyjnej UE jest Connecting Europe facility,
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nowy instrument polityki spójności przewidziany na lata 2014–2020. Należy
go postrzegać jako próbę przeniesienia na poziom europejski zarządzania
inwestycjami w ogólnoeuropejską infrastrukturę transportową, energetyczną
i telekomunikacyjną. Oznacza to także próbę przejęcia kontroli nad częścią
środków Funduszu Spójności – z poziomu państw członkowskich – na poziom
europejski. Jest faktem, że w tym zakresie doszło już do pewnego przesilenia,
reorientacji, i musimy postawić sobie pytanie o to, czy w przypadku Funduszu Spójności nadal będzie obowiązywać zasada współodpowiedzialności,
czy też decyzje dotyczące tego funduszu zostaną przekazane na poziom
instytucji europejskich?
Nie ulega dla mnie wątpliwości, że oba podejścia do polityki spójności
rozejdą się. I chcę podkreślić, że oba są nam, Polsce, bardzo potrzebne.
Kolejne ważne zjawisko, z jakim mamy do czynienia, to zamykanie się
strefy euro. Należy zauważyć, że strefa ta zamyka się w wymiarze instytucjonalnym i w tym sensie istnieją już dwie prędkości w Europie. W rzeczywistości jest wiele prędkości rozwoju Europy: siedem, może nawet osiem.
Jednak w sensie systemów prawnych, organizacyjnych i finansowych będą
dwie prędkości – dla krajów należących i nienależących do strefy euro. Stanie
się tak, gdyż strefa euro zacznie, chcąc nie chcąc, tworzyć własne mechanizmy wewnętrzne. Moim zdaniem, kraje należące do tej grupy będą się
koncentrować na funduszach inwestycyjnych bądź wyraźnie sprofilowanych
funduszach celowych. To mogą być fundusze ukierunkowane na wzmacnianie
innowacyjności, rozwój transportu, energetyki. Będą następstwem zacieśniania
współpracy wewnątrz strefy i zwiększania kontroli. Nieprzypadkowo jeden
z największych sporów, jaki jest dziś prowadzony, dotyczy tego, czy polityka
spójności powinna być poddana sankcjom makroekonomicznym. Dzisiaj
mówi się już o tym, że wszystkie fundusze powinny podlegać sankcjom
makroekonomicznym. Inaczej mówiąc – cała polityka spójności jest wmontowywana w system funkcjonowania strefy euro. Zatem, polityka spójności
ma być fragmentem większego, odrębnie integrującego się systemu. W tych
warunkach nikt nie jest w stanie świadomie odpowiedzieć na pytanie: „Jaka
polityka spójności w przyszłości?”.
Należy także zastanowić się, na ile strefa euro będzie zainteresowana
wspieraniem państw do niej nienależących. Jest to kwestia kalkulacji. Z jednej
strony mamy wspólny rynek, który trzeba będzie ratować, lecz z drugiej strony
rodzi się pytanie – jak wiele trzeba będzie w jego utrzymanie zainwestować.
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Są to trudne kwestie do rozwiązania. Moim zdaniem powinniśmy się przygotować dzisiaj na różne scenariusze. Dlatego też trzeba bardzo precyzyjnie
budować polską politykę rozwoju, politykę spójności, która nie będzie całkowicie zależna od tego, co się stanie w Unii Europejskiej, bo tego nikt nie wie.
Musi zostać dopracowany system ustroju terytorialnego w Polsce, który nie
będzie przygotowany „pod fundusze”, tylko skonstruowany do zarządzania
rozwojem w Polsce. Z jednej strony, powinien on zostać wyposażony w instrumenty mobilizujące, wspierające i wyrównujące. Z drugiej jednak strony,
powinniśmy prowadzić strategiczną politykę rozwojową. Jeśli tego na czas
nie zrobimy, będziemy musieli zadać sobie pytanie, które nurtuje dzisiaj
Europę: „Dlaczego ci, którzy dostali najwięcej, są w największych kłopotach?”.
Ktoś powie, bo się nie nauczyli. Nie nauczyli się przez 25 lat? A może nie
nauczyli się dlatego, że korzystając z dużego napływu środków zewnętrznych
nie wytworzyli wewnętrznych mechanizmów rozwojowych. Byłby to grzech
straszliwy, gdybyśmy zaprzepaścili okazję zbudowania stabilnego systemu
prowadzenia polityki rozwoju. Nie wolno nam tego zrobić.
Wszystko wskazuje na to, że polityka spójności na lata 2014–2020 to ostatnie takie rozdanie funduszy. Ale – co będzie się działo w strefie euro? Będą
tam mniejsze środki? Na pewno nie. Będą tylko zupełnie inaczej wykorzystywane. Komisja Europejska, związana z polityką spójności, wyczuwa, że pewien
etap się kończy i że polityka spójności nie jest jedyną polityką prorozwojową
w Unii Europejskiej. Czas pokaże, jak będą wyglądać te inne polityki.

prof. dr hab. Dariusz Rosati
Poseł na Sejm RP
b. Minister Spraw Zagranicznych

Unia 3.0. Nowy etap integracji
europejskiej

Na naszych oczach w Unii Europejskiej dokonuje się wielka przemiana.
Kryzys finansowy i gospodarczy uświadomił wszystkim, że kraje strefy euro
są ze sobą znacznie bardziej powiązane, niż myślano wcześniej. Okazało
się, że wspólna waluta buduje taki typ silnej współzależności ekonomicznej,
który wymaga od poszczególnych państw członkowskich daleko posuniętej
koordynacji polityki gospodarczej, w tym zwłaszcza polityki fiskalno-budżetowej i polityki wobec sektora finansowego, ale także podobnych rozwiązań
w zakresie polityki społecznej, polityki rynku pracy i polityki przemysłowej.
Okazało się, że kryzys zadłużenia w jednym kraju członkowskim strefy euro
powoduje daleko idące negatywne konsekwencje dla pozostałych krajów
członkowskich. A zatem to, jaką wewnętrzną politykę gospodarczą prowadzą
poszczególne kraje, staje się pierwszoplanowym obszarem zainteresowania
pozostałych krajów. Po prostu okazało się, że kraje strefy euro jadą na jednym
wózku, którym stała się wspólna waluta.
W świetle tego doświadczenia wyniesionego z kryzysu kraje strefy euro
stanęły przed strategicznym dylematem. Albo zgodzą się jeszcze bardziej
pogłębić i wzmocnić koordynację narodowych polityk, tak aby uniknąć
w przyszłości takich kryzysów, jakie w ostatnich latach dotknęły Grecję,
Portugalię, Irlandię, Hiszpanię i Cypr, albo zrezygnują ze wspólnej waluty
i powrócą do walut narodowych. Jedno jest pewne – bez daleko idących zmian
unia walutowa nie będzie mogła funkcjonować, a zatem utrzymanie status
quo jest niemożliwe. Wydarzenia ostatnich kilku lat pokazują, że kraje strefy
euro są zdecydowane dalej pogłębiać i poszerzać integrację, przeprowadzając
niezbędne reformy w wielu dziedzinach. Na rezygnację ze wspólnej waluty
nie ma chętnych. Wprawdzie w wielu krajach nie brakuje krytyków wspólnej
waluty, ale żadne państwo członkowskie nie ma zamiaru wystąpić ze strefy
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euro. Co więcej, w kolejce do unii walutowej stoją kolejne państwa unijne –
Łotwa przyjmie euro w styczniu 2014 roku, a Litwa rok później.
Działania reformatorskie realizowane w ramach UE po 2009 roku pokazują, że integracja europejska wchodzi w nowy jakościowo etap rozwoju. Jak
pamiętamy, celem integracji budowanej od 1958 roku na podstawie Traktatu
Rzymskiego było zbudowanie w Europie wspólnego rynku obejmującego
cztery podstawowe swobody gospodarcze – swobodę przepływu dóbr, usług,
osób i kapitału. Tylko tyle i aż tyle – dalej idących ambicji integracyjnych
w Traktacie Rzymskim nie zarysowano. Proces tworzenia takiej Unii – którą można nazwać jako Unia 1.0 – trwał ponad trzydzieści lat i zakończył
się praktycznie na początku lat 90. Jednak państwa członkowskie uznały
wówczas, że sam jednolity rynek nie wystarcza do uzyskania pełni korzyści z integracji i podjęły decyzję o jej dalszym pogłębieniu i poszerzeniu
na dziedziny wykraczające poza obszar gospodarki. Na podstawie Traktatu
z Maastricht z 1992 roku objęto procesami integracji takie dziedziny jak
polityka zagraniczna i bezpieczeństwa oraz polityka wewnętrzna i wymiaru sprawiedliwości. Jednak niewątpliwie najbardziej istotna była podjęta
wówczas decyzja o utworzeniu w Europie unii walutowej, która rozpoczęła
funkcjonować w 2002 roku. Powstała w ten sposób Unia 2.0. Wreszcie,
w następstwie kryzysu finansowego i gospodarczego lat 2008–2009 państwa
członkowskie UE podejmują kolejne reformy zmierzające do pogłębienia
integracji, tym razem w obszarach polityki fiskalno-budżetowej, gospodarczej i finansowej. Unia Europejska wchodzi w kolejny, nowy etap integracji
– powstaje Unia 3.0.
Wszystko to może być dość zaskakujące, ponieważ pod wpływem codziennych doniesień medialnych jesteśmy skłonni sądzić, że strefa euro jest
od wielu miesięcy na krawędzi rozpadu, a wspólna waluta europejska znalazła
się w głębokim egzystencjalnym kryzysie. Otóż chcę od razu powiedzieć, że
nic takiego nie ma miejsca, i że takie opinie nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością. Wspólna waluta jest w całkiem dobrej formie, o czym świadczą
dwa kluczowe wskaźniki. Pierwszy z nich to utrzymujący się mocny kurs
euro w stosunku do innych głównych walut wymienialnych, takich jak dolar,
funt czy jen. Na przykład, kurs wobec dolara USA kształtuje się od pięciu
lat w przedziale 1,2–1,5 dolarów/euro (w październiku 2013 roku wynosił
ok 1,35 dolarów/euro) i nie wykazuje żadnej trwałej tendencji do osłabiania
się. Drugi wskaźnik siły waluty to poziom stopy procentowej banku central-
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nego – im niższa stopa, tym większe zaufanie do danej waluty. Podstawowa
stopa procentowa w eurolandzie – tzw. główna stopa refinansująca EBC –
jest obecnie najniższa w historii i wynosi 0,5 proc. Jak wszyscy ekonomiści
wiedzą, stabilny kurs i niskie stopy procentowe to symptomy bardzo mocnej
waluty, a nie waluty będącej w kryzysie.
Trudno też twierdzić, że to strefa euro jako taka jest w kryzysie, ponieważ
obok krajów mających poważne kłopoty z zadłużeniem, takich jak Grecja
czy Portugalia, są także kraje znajdujące się w dobrej kondycji, jak Niemcy,
Holandia czy Finlandia. Wynika z tego, że w strefie euro mamy do czynienia
nie tyle z kryzysem waluty czy z kryzysem unii walutowej jako całości, ale
po prostu z kryzysem zadłużenia kilku państw członkowskich. W Grecji
i w Portugalii doszło do nadmiernego zadłużenia publicznego na skutek
rozrzutnej polityki budżetowej rządów tych krajów. W Hiszpanii, Irlandii
i na Cyprze doszło do nadmiernej ekspansji kredytowej banków, które finansowały spekulacyjne inwestycje w sektorze nieruchomości, a także nadmierną
konsumpcję. Gdy skończył się okres dobrej koniunktury i nadszedł kryzys,
zachwiało to stabilnością sektora bankowego w tych krajach i zmusiło rządy
do udzielenia bankom ze środków publicznych pomocy finansowej na wielką
skalę. W efekcie, niezależnie od pierwotnych przyczyn, nieodpowiedzialne
ekscesy w polityce budżetowej i nieostrożne inwestycje banków doprowadziły
do głębokiego kryzysu zadłużenia suwerennego, czyli zadłużenia publicznego
poszczególnych państw.
Wszystko to jednak ma niewiele wspólnego z unią walutową. Choć wspólna waluta niewątpliwie ułatwiała zaciąganie pożyczek rządom i sektorowi
prywatnemu – taki był w końcu cel utworzenia unii walutowej z wiarygodną
walutą – to jednak nikt nikogo nie zmuszał do nadmiernego zadłużania się.
Kryzys zadłużenia jest przede wszystkim skutkiem nieodpowiedzialnych
decyzji podejmowanych przez polityków w niektórych krajach oraz nieodpowiedzialnych decyzji podejmowanych przez zarządy poszczególnych banków
europejskich. Nie ma żadnego powodu, aby winą za te ekscesy obarczać
wspólną walutę. Jest ona w istocie czynnikiem stabilności, i dlatego, tak
jak już wspomniałem, nie ma chętnych do opuszczenia strefy euro, bo dla
większości krajów, zwłaszcza tych przeżywających trudności, oznaczałoby
to ekonomiczną katastrofę. Owszem, we wszystkich krajach są eurosceptyczni politycy, którzy nawołują do powrotu do własnej waluty, ale trzeba
wyraźnie podkreślić, że poglądy takie są nadal odosobnione i albo wynikają
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z politycznego wyrachowania, albo są kompromitującym świadectwem ekonomicznej ignorancji.
A zatem państwa strefy euro zdecydowały się zacieśniać integrację
zamiast ją demontować. Działania te zostały podjęte w kilku obszarach.
Największy postęp dokonał się w zakresie polityki fiskalno-budżetowej państw
członkowskich. W grudniu 2011 roku Unia Europejska przyjęła tzw. sześciopak, czyli pakiet sześciu regulacji unijnych, które mają przywrócić i utrzymać
dyscyplinę w finansach publicznych państw członkowskich oraz umożliwić
wielostronną kontrolę nad sytuacją makroekonomiczną poszczególnych
państw. Regulacje te mają zapewnić, aby w kraju członkowskim strefy euro
nigdy nie doszło do nadmiernego zadłużenia publicznego, a więc, aby już
nigdy nie powtórzył się przypadek Grecji czy Portugalii. Sześciopak usuwa
słabości i koryguje zapisy Paktu Stabilności i Wzrostu, wprowadzając nowe
procedury prewencyjne oraz szybsze i bardziej skuteczne procedury naprawcze. Narzuca on także krajom członkowskim obowiązek zapisania unijnych
reguł dyscypliny fiskalnej w krajowym porządku prawnym. Uzupełnieniem
sześciopaku jest tzw. dwupak, który dodatkowo wzmacnia dyscyplinę fiskalną i pozwala uruchamiać szybkie procedury naprawcze w państwach
strefy euro.
Bardzo ważnym elementem składowym nowego systemu dyscypliny
budżetowej jest Traktat o Stabilizacji, Koordynacji i Zarządzaniu w Unii
Gospodarczo-Walutowej (TSKZ), przyjęty przez państwa członkowskie
w marcu 2012 roku. TSKZ nazywany jest potocznie paktem fiskalnym, ale
nie jest to nazwa do końca poprawna, ponieważ jedynie część TSKZ dotyczy
rygorów fiskalnych (rozdziały III–V), podczas gdy pozostałe części TSKZ
odnoszą się do koordynacji polityki gospodarczej i zarządzania ekonomicznego
w strefie euro. Jeśli chodzi o część fiskalną, TSKZ w pewnym zakresie powtarza, rozszerza i wynosi na wyższy traktatowy poziom ustalenia sześciopaku.
Utrzymana jest zasada, że deficyt strukturalny sektora instytucji rządowych
i samorządowych w państwach członkowskich nie może przekraczać 0,5 proc.
PKB (lub 1 proc. PKB w przypadku tych państw, których zadłużenie nie
przekroczyło 60 proc. PKB). Sygnatariusze paktu posługujący się euro będą
musieli wpisać do krajowego porządku prawnego tzw. regułę fiskalną, czyli
zapis, który uniemożliwi przyjmowanie budżetów ze zbyt dużym deficytem
i przekraczanie dopuszczalnego poziomu zadłużenia. Ponadto, TSKZ narzuca konieczność wpisania do prawa krajowego automatycznego mechanizmu
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korygującego w przypadku naruszenia równowagi budżetowej w średnim
okresie (wraz z możliwością wniesienia do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości skargi w przypadku braku wdrożenia tego zapisu) oraz nakłada
na państwa członkowskie obowiązek poparcia wniosku Komisji Europejskiej,
gdy nie zostanie on odrzucony przez Radę kwalifikowaną większością głosów.
Jak wiadomo, Polska zdecydowała się przystąpić do TSKZ i ratyfikowała
traktat w lipcu 2013 roku, ale należy podkreślić, że rygory fiskalne będą
Polskę obowiązywać dopiero od momentu wejścia do strefy euro, chyba że
wcześniej sami wyrazimy wolę ich stosowania. Natomiast bezpośrednią korzyścią z przystąpienia do TSKZ jest to, że już teraz możemy uczestniczyć
w szczytach państw strefy euro, co wcześniej było niemożliwe.
Drugą dziedziną, w której Unia, a zwłaszcza państwa strefy euro podejmują działania na rzecz pogłębionej integracji, godząc się na wspólne
wykonywanie swoich suwerennych praw do tej pory pozostających w gestii
rządów narodowych, jest regulacja, kontrola i nadzór nad systemem finansowym, przede wszystkim bankowym. Działania te mają na celu utworzenie
unii bankowej w Europie. Kryzys gospodarczy i finansowy pokazał, że brak
wspólnych rozwiązań w tej dziedzinie zagraża stabilności finansowej w unii
gospodarczej i walutowej. W warunkach funkcjonowania jednej waluty i jednej
polityki pieniężnej w strefie euro mieliśmy do czynienia z siedemnastoma różnymi krajowymi systemami regulacji i nadzoru bankowego. Międzynarodowe
banki działające w wielu krajach europejskich wykorzystywały ten stan rzeczy
do arbitrażu regulacyjnego, podejmując bardziej ryzykowne działania w krajach o słabszym nadzorze – jak w Irlandii czy na Cyprze. Wynikająca z braku
jednolitej regulacji i nadzoru segmentacja rynków w strefie euro powodowała
nadmierną skłonność banków do inwestowania w lokalnie emitowane papiery
wartościowe, w tym zwłaszcza rządowe (tzw. home bias). Skutkiem tego był
bardzo ryzykowny układ zależności banków i rządów – wzrost suwerennego
ryzyka niewypłacalności rządów zagrażał stabilności banków, a nieostrożna
akcja kredytowa banków zagrażała stabilności finansów publicznych.
Przyszła unia bankowa w Europie ma składać się z czterech elementów:
jednolitych reguł ostrożnościowych obowiązujących banki, jednolitego nadzoru nad bankami, wspólnego mechanizmu uporządkowanej restrukturyzacji
i likwidacji banków oraz wspólnego mechanizmu ubezpieczenia depozytów
bankowych. Według stanu prac na koniec października 2013 roku Unia
Europejska w pełni wdrożyła wspólne regulacje bankowe i jest w końcowej
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fazie tworzenia jednolitego systemu nadzoru bankowego. Jednolity europejski
nadzór bankowy, który został umiejscowiony w Europejskim Banku Centralnym, obejmuje banki zlokalizowane w państwach strefy euro oraz w pozostałych państwach członkowskich UE, które zdecydują się uczestniczyć w unii
bankowej. Na ukończeniu są prace nad stworzeniem zasad funkcjonowania
wspólnego mechanizmu uporządkowanej restrukturyzacji i likwidacji banków,
który ma umożliwiać, na ściśle określonych warunkach, udzielanie pomocy
ze wspólnie zgromadzonych środków bankom państw strefy euro, które
wpadły w tarapaty finansowe. Czwarty składnik unii bankowej, czyli system
gwarantowania depozytów, znajduje się nadal w fazie prac koncepcyjnych.
Trzeci obszar zmian to podejmowanie ważnych reform strukturalnych.
Biorąc za punkt wyjścia tzw. pakt euro plus z marca 2011 roku, państwa
członkowskie będą podejmować określone zobowiązania odnoszące się
do konkretnych reform rynków pracy, systemów zabezpieczeń społecznych
i emerytalnych. Chodzi przede wszystkim o to, żeby nie dopuszczać do osłabienia konkurencyjności gospodarek europejskich i uniknąć zbyt dużych
różnic w poziomach konkurencyjności wewnątrz UE. W tym celu w ramach
„sześciopaku” wprowadzono także nowy instrument koordynacji polityki
gospodarczej – tzw. procedurę nierównowagi makroekonomicznej (Macroeconomic Imbalances Procedure – MIP) – która ma na celu identyfikowanie
i przeciwdziałanie pojawianiu się nierównowag i napięć w takich obszarach, jak
rynki pracy, konkurencyjność czy bilans handlowy. Elementem korekcyjnym
tego nowego systemu koordynacji i nadzoru jest procedura nadmiernej nierównowagi (Excessive Imbalance Procedure – EIP), uruchamiana w przypadku
stwierdzenia występowania tych nierównowag w poszczególnych państwach
członkowskich UE.
I wreszcie państwa strefy euro umacniają i poszerzają wewnętrzną solidarność, poprzez utworzenie europejskiego mechanizmu stabilizacyjnego,
który jest systemem wzajemnego ubezpieczania się na wypadek rozmaitych
kryzysów. W maju 2010 roku państwa strefy euro utworzyły Europejski
Instrument Stabilności Finansowej (European Financial Stability Facility –
EFSF), który miał – razem ze środkami z budżetu UE oraz pożyczkami
z Międzynarodowego Funduszu Walutowego – udzielać doraźnej pomocy
finansowej państwom strefy euro, które znalazły się w kryzysie finansowym. EFSF współfinansował pomoc w ramach programów naprawczych
dla Irlandii i Portugalii oraz w ramach drugiego programu naprawczego dla
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Grecji. W 2013 roku EFSF został zastąpiony przez Europejski Mechanizm
Stabilizacyjny (European Stability Mechanism – ESM), utworzony na mocy
zmiany Art. 136 TFUE jako permanentny mechanizm antykryzysowy.
Łączna suma wpłaconego kapitału i udzielonych przez państwa strefy euro
gwarancji finansowych na kwotę 700 mld euro daje ESM zdolność udzielania
pożyczek do kwoty 500 mld euro. Ten solidarnościowy mechanizm pomocy
dotyczy jednak wyłącznie państw strefy euro.
W istocie zakres solidarności finansowej państw strefy euro jest jeszcze
większy, ponieważ w procesie tym uczestniczy także Europejski Bank Centralny, który przychodzi z pomocą zadłużonym państwom w dwojaki sposób
– poprzez wsparcie dla banków strefy euro oraz poprzez stabilizowanie rynku
długu suwerennego tych państw. Udzielając wsparcia dla banków, na przełomie 2011 i 2012 roku EBC zasilił banki strefy euro płynnością na kwotę
ponad 1 000 mld euro na okres trzech lat w ramach tzw. długoterminowych
operacji refinansujących (Long-Term Refinancing Operations – LTRO). Z kolei
we wrześniu 2012 roku EBC ustabilizował rynek obligacji rządowych państw
strefy euro, deklarując gotowość do skupu dowolnej liczby obligacji na rynku
wtórnym w ramach tzw. bezwarunkowych operacji pieniężnych (Outright
Monetary Transactions – OMT). Jednocześnie, podobnie jak w przypadku
ESM, ze względów traktatowych, te solidarnościowe mechanizmy finansowe obejmują tylko państwa strefy euro i nie dotyczą pozostałych państw
członkowskich UE.
Wszystko wskazuje na to, że proces pogłębiania wzajemnej solidarności
wewnątrz strefy euro będzie się nasilał. W opublikowanym przez Komisję
Europejską „Programie na rzecz budowy pogłębionej i rzeczywistej unii
gospodarczej i walutowej” (A blueprint for a deep and genuine economic and
monetary union) z listopada 2012 roku przewidziane są dalsze działania
na rzecz wzmocnienia solidarności finansowej w strefie euro. Mówi się m.in.
o potrzebie uwspólnotowienia długu publicznego poszczególnych państw
strefy euro poprzez emisję wspólnych europejskich obligacji (eurobonds)
i o utworzeniu odrębnego wspólnego budżetu dla strefy euro. Te kierunki działań zostały zaaprobowane przez Radę Europejską na posiedzeniu
w grudniu 2012 roku.
Wobec tych nowych zjawisk Polska musi zająć jakieś stanowisko. Stoimy w obliczu historycznego dylematu. Albo dołączymy do grupy państw
członkowskich UE pogłębiających integrację i umacniających wewnętrzną
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solidarność, albo pozostaniemy poza tą grupą. Hasłem przewodnim VI Konferencji Krakowskiej jest Europa wielu prędkości i rzeczywiście mamy już
w Europie, jak wcześniej stwierdzono, bardzo wiele rozmaitych konfiguracji
państw współpracujących w rozmaitych dziedzinach. Podział na kraje strefy
euro i kraje pozostałe nie jest przecież jedynym podziałem, jaki istnieje w Unii
Europejskiej. Nie wszystkie państwa członkowskie uczestniczą we wszystkich
politykach unijnych. Jak wiadomo, jest grupa państw Schengen, do której nie
należy sześć państw członkowskich UE (m.in. Wielka Brytania i Irlandia), ale
do której należy kilka państw spoza UE, jak Szwajcaria i Norwegia. Podobnie państwa członkowskie UE tradycyjnie neutralne (Szwecja, Austria) nie
uczestniczą albo uczestniczą w ograniczonym zakresie w przedsięwzięciach
podejmowanych w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa UE. Nawet Polska jest przykładem kraju, który nie uczestniczy we wszystkich politykach,
bo między innymi wyłączyła się na własne życzenie spod pełnego działania
Karty Praw Podstawowych.
Zatem Europa „wielu prędkości” czy Europa o „zmiennej geometrii” nie
jest zjawiskiem nowym. Od co najmniej dwudziestu lat, czyli od momentu,
kiedy UE przestała być tylko jednolitym rynkiem i postanowiła budować
integrację także w innych dziedzinach, wykraczających poza wspólny rynek, mamy do czynienia z różnymi kręgami i poziomami współpracy, czyli
z Europą różnych prędkości. To zróżnicowanie jest widoczne w polityce
zagranicznej, w polityce wewnętrznej, i oczywiście w unii gospodarczo-walutowej. Unia Europejska usankcjonowała zresztą zjawisko „różnych prędkości”,
tworząc traktatową możliwość podejmowania tzw. wzmocnionej współpracy
(enhanced cooperation) pomiędzy tymi państwami członkowskimi, które
w określonych dziedzinach chcą pogłębiać integrację (Art. 326–334 TFUE).
Jednak podziałem podstawowym, najistotniejszym, jaki wyłonił się po kryzysie, jest podział na państwa członkowskie strefy euro i państwa pozostałe.
I w kontekście tego właśnie podziału trzeba szukać odpowiedzi na pytanie,
które już wcześniej padło: czy Polska powinna znaleźć się w tym „twardym
jądrze” Unii, czy też nie?
Moim zdaniem, odpowiedź na to pytanie powinna być twierdząca. Polska powinna dołączyć do strefy euro i chciałbym obecnie przedstawić kilka
argumentów na rzecz tej tezy. Po pierwsze, z dużą dozą pewności można
przewidywać, że to strefa euro i państwa wchodzące w jej skład będą odgrywać
wiodącą rolę, jeśli chodzi o kształtowanie przyszłości Europy. Ponieważ w ra-
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mach strefy euro występują silniejsze powiązania, a także silniejsza zbieżność
i wręcz wspólnota interesów na skutek istnienia wspólnej waluty i wspólnej
polityki pieniężnej i finansowej, istnieje też duże prawdopodobieństwo, że
państwa strefy euro będą reprezentować w bardzo wielu sprawach jednolite
wspólne stanowisko. Należy zauważyć, że już obecnie państwa strefy euro
dysponują praktycznie znaczącą większością głosów w UE i mają decydujący wpływ na podejmowanie decyzji. W obecnym systemie głosowania
większość kwalifikowana wynosi 74 proc. głosów ważonych i połowę liczby
państw członkowskich; strefa euro ma wprawdzie tylko 59,7 proc. głosów
ważonych, ale zawsze może liczyć na głosy co najmniej kilku państw spoza
strefy, które zamierzają w nieodległym czasie dołączyć do unii walutowej.
Natomiast w nowym systemie, jaki zacznie obowiązywać od 2014 roku,
państwa strefy euro mają już zapewnioną większość kwalifikowaną (65 proc.
ludności i 55 proc. liczby państw członkowskich).
A zatem nie można liczyć na to, że Polska będzie mogła odgrywać istotną rolę i wpływać na politykę unijną, pozostając zarazem poza strefą euro.
Taki pogląd byłby przejawem politycznej naiwności. Będąc poza „twardym
jądrem”, Polska samodzielnie nie będzie w stanie wpływać na politykę całej
UE, i to niezależnie od tego, jak wielkie sukcesy gospodarcze czy polityczne
będzie odnosić w przyszłości. A gdybyśmy chcieli stworzyć koalicję państw
nie należących do strefy euro, to na razie chętnych do takiej koalicji nie
widać, bo poza Wielką Brytanią i być może Czechami pozostałe kraje chcą
dołączyć do strefy euro. Zwracam też uwagę, że będąc w strefie euro, Polska
będzie miała silniejszą pozycję także i z tego powodu, że podejmowanie
decyzji wymaga w tej grupie jednomyślności. Stanowisko poszczególnych
krajów może więc mieć większy wpływ na ostateczne stanowisko całej grupy. A zatem pozostanie poza strefą wspólnej waluty oznacza skazanie się
na peryferyzację na własne życzenie. W świetle tych argumentów trudno
zrozumieć, skąd bierze się u niektórych polityków przekonanie, że Polska
będzie mogła wywierać polityczny wpływ na rozwój wydarzeń europejskich,
będąc poza strefą euro.
Oprócz tego jest też przywołany wyżej argument solidarnościowy. Strefa
euro – chcąc nie chcąc – będzie troszczyć się przede wszystkim o własną
kondycję. Wynika to ze wspomnianych wcześniej silnych wzajemnych uzależnień. Przejawem tej silniejszej solidarności wewnątrz strefy euro jest
choćby pomoc dla Grecji. To, że Niemcy, choć bez entuzjazmu, pomagają
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Grekom i są gotowe pomagać także innym krajom, nie wynika z czystego
altruizmu, tylko z politycznej i ekonomicznej kalkulacji. Wspólna waluta
tworzy tak silne wzajemne powiązania, że porzucenie Grecji byłoby rozwiązaniem kosztownym także dla samych Niemiec. Niekontrolowane bankructwo Grecji spowodowałoby spore straty banków niemieckich, a poprzez
efekt zarażenia uderzyłoby także w niemiecki eksport do krajów południa
Europy. Należy więc liczyć się z tym, że będziemy mieli do czynienia ze
wzmocnioną solidarnością w ramach strefy euro. A to nieuchronnie oznacza
osłabienie solidarności w stosunku do pozostałych państw członkowskich
UE, znajdujących się poza strefą euro. Skłonność do pomagania innym nigdy
nie jest nieograniczona, dlatego nie wyobrażam sobie, żeby kraje strefy euro
były w stanie zapewnić pomoc finansową krajom, które są poza strefą euro
w takim samym zakresie, jak są to gotowe czynić wobec pozostałych państw
członkowskich strefy euro. A więc również i z tego punktu widzenia, jeżeli
Polska chce liczyć na solidarność innych, powinna dołączyć do strefy euro.
W strefie euro tej solidarności będzie siłą rzeczy więcej. Należy przy tym
podkreślić, że chodzi tu zarówno o solidarność finansową, jak i solidarność
w wymiarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
I wreszcie trzeci argument. Wejście do strefy euro nam się po prostu
opłaca. Nie oznacza to oczywiście, że Polska nie może się rozwijać, a Polacy nie
mogą żyć bez euro. Chodzi o to, że będąc członkiem strefy wspólnej waluty,
będziemy mogli rozwijać się szybciej i będziemy mogli żyć dostatniej. Jakie
są główne ekonomiczne korzyści wynikające z członkostwa w strefie euro?
Kwestia ta była przedmiotem wielu badań, do których można sięgnąć, w tym
m.in. badań prowadzonych przez NBP. Wyniki tych badań są jednoznaczne
i wskazują, że Polsce opłaca się przystąpić do strefy euro.
Odwołując się w największym skrócie do wyników tych badań, można
wskazać, że korzyści wystąpią w kilka obszarach. Po pierwsze, wprowadzenie
wspólnej waluty spowoduje eliminację kosztów transakcyjnych związanych
z wymianą walut. Szacunki, którymi dysponujemy wskazują, że są to korzyści
rzędu 6–8 mld zł rocznie (te i dalsze dane dotyczą 2011 roku). Tyle właśnie
kosztuje polskie firmy i polskich obywateli wymiana złotych na euro i na odwrót. Dotyczy to wszystkich transakcji dokonywanych z krajami strefy euro,
a więc transakcji związanych z eksportem i importem dóbr i usług, transakcji
związanych z turystyką i transferami, oraz transakcji finansowych.
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Po drugie, wejście do strefy euro spowoduje spadek stóp procentowych
i obniżenie kosztów kredytu. Jak wiadomo, w okresie ostatniego roku stopa
procentowa banku centralnego w Polsce została obniżona do historycznie
niskiego poziomu 2,5 proc. Ale w strefie euro podstawowa stopa procentowa
EBC jest jeszcze niższa i wynosi obecnie 0,5 proc., czyli o dwieście punktów
bazowych mniej niż w Polsce. Wejście do strefy euro spowoduje spadek
rynkowych stóp procentowych w Polsce w porównywalnej skali. Przyczyną
tego spadku będzie eliminacja ryzyka kursowego oraz obniżenie ryzyka
płynności i ryzyka makroekonomicznego. Szacuje się, że korzyści z tego
tytułu w postaci obniżenia kosztów kredytów dla polskich przedsiębiorstw
i dla polskich gospodarstw domowych sięgałyby 12–14 mld zł rocznie.
Ponadto, niższe będą koszty obsługi długu publicznego, ponieważ również
i polski rząd będzie mógł zaciągać pożyczki po jeszcze niższych stopach
procentowych niż w warunkach utrzymania naszej własnej waluty. Korzyści
z tego tytułu wyniosłyby ok. 3 mld zł.
Istotną korzyścią byłaby także eliminacja ryzyka kryzysu walutowego.
Zwracam uwagę, że każdy kraj mający własną walutę – z wyjątkiem zaledwie
kilku krajów, których waluta pełni funkcje międzynarodowej waluty rezerwowej (USA, strefa euro, Japonia, Wielka Brytania) – jest narażony na ryzyko
takiego kryzysu. Nawet gdy dany kraj prowadzi odpowiedzialną politykę
budżetową i gospodarczą, istnieje zawsze ryzyko nagłego odpływu kapitału
ze względu na możliwość wystąpienia szoków i niestabilności w otoczeniu
zewnętrznym i związany z tym tzw. efekt zarażenia (contagion effect). Właśnie
dlatego, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem nagłego odpływu kapitału,
Polska korzysta od 2009 roku z gwarantowanego dostępu do tzw. elastycznej
linii kredytowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego (obecnie w wysokości 33,8 mld dolarów). Koszt utrzymania dostępu do tej linii (tzw. opłata za
gotowość) jest wysoki i wyniósł tylko w 2013 roku ponad 525 mln zł. Zastąpienie waluty krajowej wspólną walutą europejską o wysokiej wiarygodności
skutecznie eliminuje ryzyko takiego kryzysu. Dzięki temu jeszcze bardziej
spadają premie za ryzyko w rynkowych stopach procentowych.
Jest wiele innych korzyści statycznych, takich jak pełna porównywalność i przejrzystość cen, dostęp polskich banków do operacji otwartego
rynku prowadzonych przez ESBC czy spadek ryzyka makroekonomicznego, których już nie będę szerzej omawiał ze względu na ograniczone ramy
mojej wypowiedzi. Trzeba jednak wspomnieć o korzyściach dynamicznych
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płynących z przyjęcia euro, czyli wynikających z poprawy konkurencyjności i przyspieszenia inwestycji, które Narodowy Bank Polski szacuje na ok.
0,7 proc. PKB rocznie. Są wreszcie konkretne korzyści polityczne, o których
wspominałem wcześniej.
Oczywiście, wejście do strefy euro wiąże się także z pewnymi kosztami.
Na przykład spadek stóp procentowych – skądinąd korzystny dla gospodarki – spowoduje także spadek dochodów z tytułu depozytów bankowych.
Ponadto trzeba będzie ponieść koszty techniczne i organizacyjne związane
z operacją wymiany złotego na euro. Z drugiej strony, trzeba też pokreślić, że
pewne obawy i lęki związane z ewentualną decyzją o wejściu do strefy euro
są nieuzasadnione. Dotyczy to w pierwszym rzędzie obaw o to, że przyjęcie
wspólnej waluty wywoła powszechny wzrost cen. Doświadczenia wszystkich
krajów wchodzących do europejskiej unii walutowej wyraźnie dowodzą, że
wzrost cen związany z zamianą waluty jest znikomy – rzędu 0,2–0,5 proc.
w skali rocznej – i ma charakter jednorazowy, bo wynika z zaokrąglania cen
przez sprzedawców. Co więcej, jak pokazują na przykład doświadczenia Słowacji czy Malty, można temu zjawisku skutecznie przeciwdziałać. Podobnie
bezpodstawne są obawy o spadek siły nabywczej płac, emerytur i rent, ponieważ zamiana waluty polega przecież na przeliczeniu zarówno dochodów
nominalnych, jak i wszystkich cen po tym samym jednakowym kursie.
Biorąc wszystkie wymienione elementy pod uwagę i uwzględniając zarówno koszty, jak i korzyści statyczne i dynamiczne, szacuje się, że na skutek
akcesji do strefy euro polska gospodarka odniesie korzyści netto rzędu mniej
więcej 1,5–2,0 proc. PKB w skali rocznej. Jest to bardzo ostrożny rachunek,
który nie bierze pod uwagę korzyści trudno mierzalnych, takich jak na przykład eliminacja ryzyka kryzysu walutowego lub korzyści z porównywalności
cen. A zatem nie tylko argumenty polityczne, solidarnościowe, ale także
rachunek ekonomiczny wskazuje, że wejście do strefy euro się opłaca.
Powiedziawszy to wszystko, chcę jednak zastrzec, że nie widzę możliwości, aby Polska weszła do strefy euro w najbliższej przyszłości. Potrzebne
jest bowiem spełnienie trzech rodzajów warunków, co wymaga czasu. Po
pierwsze, chodzi o warunki formalno-prawne. Z jednej strony to są słynne
kryteria konwergencji nominalnej wymagane przez traktaty europejskie
i odnoszące się do wielkości deficytu budżetowego, poziomu inflacji, długookresowych stóp procentowych i stabilności kursu złotego. Ale spełnienie
tych warunków nie jest sprawą szczególnie trudną – już teraz (październik
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2013) Polska spełnia dwa z wymienionych czterech kryteriów (inflacja i stopy
procentowe). Można też oczekiwać, że uda nam się obniżyć deficyt budżetowy do poziomu 3 proc. PKB w 2015 roku. Z kolei kryterium stabilności
kursu walutowego będziemy mogli spełnić nie wcześniej niż na początku
2016 roku, bo wymaga ono wprowadzenia polskiego złotego na pełne dwa
lata do systemu ERM2, czyli do takiej swoistej „poczekalni” przed wejściem
do unii walutowej. Podsumowując, można powiedzieć, że jesteśmy w stanie
spełnić kryteria konwergencji w ciągu najbliższych 3–4 lat.
Ale jest jeszcze drugi warunek formalny, który wydaje się obecnie
znacznie trudniejszy do spełnienia, chociaż pozornie jest bardzo prosty.
Tym warunkiem jest konieczność dokonania niezbędnej zmiany w polskiej
Konstytucji. Aby wejść do strefy euro, trzeba będzie zmienić Artykuł 227
Konstytucji, a konkretnie ustęp 1 tego Artykułu, który obecnie stanowi, że
wyłączne prawo do emisji polskiego pieniądza i do prowadzenia polityki
pieniężnej przysługuje Narodowemu Bankowi Polskiemu. Zmiana tego
zapisu wymaga większości konstytucyjnej w polskim parlamencie, tzn.
większości dwóch trzecich posłów i połowy senatorów. W tej chwili takiej
większości konstytucyjnej w polskim parlamencie nie ma. Być może taka
większość wyłoni się po następnych wyborach parlamentarnych planowanych
na 2015 rok, ale oczywiście takiej gwarancji nie ma. Jeśli taka większość się
nie wyłoni, będziemy czekali na wejście do strefy euro co najmniej przez
następne 7–8 lat.
Druga grupa warunków to warunki bezpieczeństwa, czyli pewne działania
zabezpieczające przed nowymi rodzajami ryzyka, jakie pojawią się po wejściu
do strefy euro. W tym kontekście ważne są szczególnie cztery sprawy. Po
pierwsze, chodzi o wzmocnienie nadzoru nad polskimi bankami, tak aby nie
dopuścić do nadmiernego boomu kredytowego na wielką skalę, jaki miał miejsce m.in. w Hiszpanii i Irlandii i który wywołał w tych krajach ostry kryzys.
Chodzi więc o taką kontrolę mikro- i makroostrożnościową nad systemem
bankowym, aby obniżone stopy procentowe przyczyniały się przede wszystkim do wzrostu inwestycji produkcyjnych, a nie powodowały powstawania
baniek spekulacyjnych na rynkach nieruchomości czy nadmiernego wzrostu
wydatków konsumpcyjnych. Po drugie, chodzi o uelastycznienie rynku pracy,
aby uniknąć wzrostu kosztów pracy i utraty konkurencyjności, jak to miało
miejsce w Grecji czy w Portugalii. Po trzecie, chodzi o przywrócenie solidnej
równowagi w finansach publicznych, aby polityka fiskalna odzyskała swo-
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bodę manewru i zdolność do reagowania na szoki. W tym celu konieczne
jest trwałe obniżenie deficytu strukturalnego sektora finansów publicznych
o 3–4 proc. PKB. I po czwarte, powinniśmy poczekać z momentem akcesji,
aż zakończy się trwający obecnie „remont” w strefie euro. Wprowadzane
reformy, takie jak pakt fiskalny czy unia bankowa, dają wprawdzie nadzieję,
że strefa euro wyjdzie z kryzysu znacznie wzmocniona, ale na obecnym
etapie nie ma jeszcze co do tego stuprocentowej pewności.
I wreszcie warunek trzeci – polityczny. Społeczne poparcie dla wprowadzenia wspólnej waluty spadło w Polsce z ponad 60 proc. w 2007 roku
do około 30 proc. w sierpniu 2013 roku, a przeciwników wspólnej waluty jest
obecnie 58 proc. Trudno sobie wyobrazić, aby rząd podjął decyzję o wejściu
do strefy euro przy tak niskim poparciu społecznym. Ale z drugiej strony
wiemy, że brak poparcia dla wprowadzenia wspólnej waluty jest w dużym
stopniu spowodowany trwającym kryzysem w strefie euro i wynika z braku wiedzy na temat rzeczywistych skutków przyjęcia euro. W tej sytuacji
pilnym zadaniem polskiego rządu staje się podjęcie szeroko zakrojonej
kampanii informacyjnej i edukacyjnej, tak aby uświadomić Polakom, jakie
korzyści niesie przyjęcie wspólnej waluty, oraz rozwiać obawy i lęki z tym
związane. Spróbujmy przekonać społeczeństwo, że wejście do strefy euro po
prostu się opłaca. Wówczas rzeczywiście będziemy mogli tę decyzję podjąć
z pełnym przekonaniem, że przysłuży się ona dobrze przyszłości polskiej
gospodarki.

Janusz Sepioł
Senator RP
Przewodniczący senackiej Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwoej

Europa Środkowa
w Europie wielu prędkości

„Europa wielu prędkości” to takie „skrzydlate słowa”, które pojawiły się przed
ponad dekadą, kiedy to chętnie mówiono o finalizacji integracji europejskiej,
o „centrum grawitacyjnym”, które spełni rolę lokomotywy, czy o dopełnieniu
integracji politycznej. Europa wielu prędkości była i pozostaje nadal raczej
programem politycznym niż rzeczywistością. Wówczas słowa te traktowano
w naszej części Europy jako rodzaj sygnału ostrzegawczego czy wręcz jako
bezpośrednie zagrożenie nieuchronnym zepchnięciem na peryferie.
Nie sądzę, aby dziś ta metafora była nadal użyteczna i sprawiała, że
dzięki niej świat jest lepiej opisany.
Obserwujemy intensywne ratunkowe ruchy w grupie państw strefy
euro. Wzmacniają one koordynację ich gospodarek. Mają bardziej charakter interwencji ad hoc niż programu świadomej, planowej, pogłębionej
integracji strefy euro. Jednak czy są jakieś inne grupy państw europejskich,
ryzykujące na własną rękę głębszą integrację – i w jakich dziedzinach? Jeśli
mówiąc o prędkości, myślimy dosłownie o tempie wzrostu PKB, to dyskusja
o różnych „prędkościach” w warunkach wielkiego kryzysu gospodarczego
wydaje się zupełnie bezprzedmiotowa. Możemy raczej mówić o różnym
tempie dreptania w miejscu.
Niewątpliwie celem pojęcia „Europa wielu prędkości” była próba zasygnalizowania obecnych i możliwych do pogłębienia się w przyszłości zróżnicowań, a więc ustrukturalizowanie Unii. Podział na strefę euro i resztę
jest podziałem fundamentalnym, ale i bardzo formalnym. Wydaje się, że
rzeczywistość jest bardziej złożona. Europejski porządek nie wyraża się
jedynie stosunkiem do waluty. Co najmniej równorzędnym kryterium jest
poziom podmiotowości, czyli w gruncie rzeczy poziom suwerenności po-
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szczególnych krajów. Wyróżnić tu można za J. Beckiem cztery grupy państw1.
Pierwsza to wierzyciele grupy euro (pożyczkodawcy, liderzy, czy – mówiąc
inaczej – hegemoni). Druga to „outsiderzy wewnętrzni”: kraje, które przyjęły
wspólną walutę, ale są zdane na pomoc finansową innych członków. To de facto
„lennicy”, którzy muszą się zgodzić na ograniczenie suwerenności, a czasem
i na narażenie narodowej godności, bowiem kurczy się ich demokratyczne
prawo stanowienia. Otrzymują w trudnych dla siebie czasach dość brutalne
propozycje typu: „akceptujecie albo wychodzicie”.
Poza strefą euro mamy grupę trzecią i czwartą. To realni „outsiderzy”,
ponieważ znajdują się poza strefą euro. Jedni z nich mają wprawdzie zdrowe
gospodarki, ale są silnie ekonomicznie i politycznie uzależnieni od Niemiec
– to kraje wyszehradzkie, właściwie cała Europa Środkowa. Można powiedzieć, że to „outsiderzy uzależnieni”. Czwartą grupę stanowią kraje mniej
uzależnione, czasem nawet pożyczkodawcy. To „outsiderzy nieuzależnieni”,
jak np. Wielka Brytania czy kraje skandynawskie.
Możemy zatem, w uzasadniony sposób, mówić o nowych kręgach i nie
są to kręgi prędkości, a raczej kręgi podmiotowości – chyba że za kryterium
prędkości weźmiemy tempo reform wymuszanych na Cyprze lub Grecji.
Chciałbym poświęcić więcej uwagi grupie „outsiderów uzależnionych”
– krajom Europy Środkowej, choć – co warte podkreślenia – znalazły się
już wśród nich dwa kraje strefy euro: Słowacja i Słowenia (choć ta ostatnia
ewidentnie zalicza się do grupy „lenników”).
Niezwykle istotną cechą tej grupy jest gęstniejąca i coraz bardziej świadoma współpraca regionalna. Kluczową rolę odgrywa w tym zakresie instytucja
Grupy Wyszehradzkiej. Wielokrotnie wyśmiewana i uznawana za martwą,
zaczyna pokazywać swoją użyteczność. Jak pisze Michal Kořan: „Grupa
Wyszehradzka przebyła długą drogę od wąskiego, zagubionego i biednego
kółka politycznych liderów (na początku lat 90.) do rozpoznawalnej, wielopoziomowej, złożonej i relatywnie efektywnej grupy subregionalnej”2.

1. U. Beck, Niemiecka Europa, Warszawa 2013, s. 60.
2. M. Kořan, The Visegrad Group on the Threshold of the Third Decade: A Central European Hub?, [w:]
Z. Šabič, P. Drulak (eds), Regional and international relations of Central Europe, Palgrave Macmillan,
2012, s. 204.

72

Europa Środkowa w Europie wielu prędkości

Kiedy można mówić o sukcesie grupy regionalnej? Kiedy taka współpraca ma sens? Czeski politolog Peter Drulak wskazał na sześć kryteriów
sukcesu3. Są to:
• poziom współzależności,
• wspólnota wartości,
• podobieństwo polityczne, historyczne, społeczne i kulturowe,
• wola głębszego wiązania się,
• instytucjonalizacja relacji,
• istniejące i rozwijające się poczucie wspólnej tożsamości.
Warto zwrócić uwagę, że właśnie to ostatnie kryterium sprawia, iż Austriacy nigdy nie włączą się w integrację Europy Środkowej, mimo że wpycha
ich tam cała logika gospodarcza i historyczna tradycja.
To zastanawiające, że po wieloletnim bezruchu Grupa Wyszehradzka
zaczęła współpracować w zakresie budżetu europejskiego, tworząc tzw. grupę
przyjaciół polityki spójności, i osiągnęła w negocjacjach ram finansowych
na lata 2014–2020 ewidentny sukces. Podjęła intensywny dialog na temat
bezpieczeństwa energetycznego – wspólnej przestrzeni gazowej i choć tu sprawy idą wolniej, to można wskazać cały szereg decyzji, a nawet inwestycji,
budujących ową przestrzeń. Podjęto wreszcie temat wyszehradzkiej grupy
bojowej. Uzyskano pewną wspólnotę polityki wobec Partnerstwa Wschodniego. Są też pierwsze jaskółki procesu integracji sieci autostradowych.
Przecież nie sprawiło tego samo odejście z polityki Vaclava Klausa! Fakty
są jednoznaczne – istnienie wewnętrznej współpracy zostało dostrzeżone
i docenione za granicą. Efektem są spotkania w formule V4+. Szefowie krajów Grupy spotykają się wspólnie z przywódcami Niemiec, Francji, Japonii,
Chin, a także USA. Grupa Wyszehradzka właśnie w formule V4+ realizuje
coraz więcej projektów z państwami Europy Wschodniej oraz państwami
bałkańskimi. Taki format działań przyjął także Fundusz Wyszehradzki.
Do Grupy garnie się Słowenia, która stała się wręcz nieformalnym jej członkiem. Deklarację gotowości członkostwa składa Rumunia i Estonia. Rośnie
udział krajów Grupy w wymianie handlowej każdego z krajów członkowskich.
Przykładowo, dla Polski w pierwszej połowie 2013 roku Czechy znalazły się

3. P. Drulak, When does regional cooperation make sens, [w:] M. Stastny (ed.), Visegrad Coutries in an
Enlarge Trans-Atlantic Community, Institut for Public Affairs, Bratysława, s. 46–47.
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na trzecim miejscu jako odbiorca naszego eksportu, Słowacja na dziesiątym,
a Węgry na dwunastym.
Szukając przyczyn ożywienia aktywności Grupy, trzeba wskazać następujące czynniki. Po pierwsze, nastąpiło zmniejszenie różnic w poziomie ekonomicznego rozwoju krajów. Mierząc poziomem średniego unijnego PKB na głowę
mieszkańca (wg parytetu siły nabywczej) w momencie wstąpienia do Unii,
czyli roku 2004, maksymalna rozpiętość kształtowała się od 75 proc. unijnego
PKB w Czechach, do 51 proc. w Polsce. Rozpiętość wynosiła zatem 27 pkt
proc. W roku 2012 rozpiętości wynosiły od 79 proc. w Czechach do 66 proc.
w Polsce, czyli zmalały do 13 pkt proc. Warto w tym kontekście odnotować
wielki awans Słowacji, która podniosła swój wskaźnik z 60 do 75 proc., a więc
zbliżyła się do poziomu Czech, oraz stagnację Węgier, które swój wskaźnik
poprawiły zaledwie o 3 pkt proc. Wyniki z roku 2013 i prognozy na rok następny wskazują, że proces konwergencji będzie postępował.
Drugim czynnikiem stała się bez wątpienia stabilizacja polityczna w Polsce. W dekadzie lat dziewięćdziesiątych władzę sprawowało tu ośmiu premierów. Ustabilizowanie polskiej polityki zagranicznej przez rząd Donalda
Tuska, wzorcowe stosunki Polski z Niemcami oraz poprawa relacji z Rosją,
umożliwiły wzrost zaufania członków Grupy do Polski i jej zdolności negocjacyjnych. Nie bez znaczenia było zwiększenie intensywności kontaktów
politycznych (regularne spotkania ministrów, parlamentarzystów, różnych
instytucji państwowych, samorządów) oraz kumulujące się efekty działania Funduszu Wyszehradzkiego, systematycznie finansującego wymianę
kulturalną i naukową. Wreszcie można powiedzieć, że wyrosło „pokolenie
wyszehradzkie”, a więc całe generacje przeżywające pewną wspólnotę losu
(wyjście z komunizmu, prywatyzacja, droga do NATO i Unii Europejskiej).
Wymieniam ten czynnik jako ostatni, ale jego znaczenie dla przyszłości jest
nie do przecenienia. Ponadto jest to czynnik nowy i do tej pory niebrany pod
uwagę. Proces ten odpowiada szóstemu kryterium P. Drulaka, mówiącemu
o rozwijaniu poczucia wspólnej tożsamości.
Grupa Wyszehradzka zrealizowała swe historyczne cele. Podstawowe idee,
którymi kierowali się ojcowie założyciele podpisujący deklarację na zamku
w Wyszehradzie, zostały zmaterializowane. Stoimy wobec potrzeby określenia
nowych celów, zakreślenia nowych horyzontów współpracy.
Na pewno coraz wyraźniej takim celem staje się budowa bezpieczeństwa
energetycznego i pewnej „przemiany energetycznej” w naszym regionie.
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Oznacza to zarówno wielkie programy inwestycyjne w postaci budowy interkonektorów i nowych terminali, gazociągów i ropociągów, ale także elektrowni jądrowych. Podnosi to oczywiście znaczenie współpracy z Chorwacją
i Rumunią w związku ze zlokalizowanymi na ich terytoriach terminalami
w portach w Krk i Constancy, oraz biegnącymi przez te kraje gazociągami
i rurociągami. Oznacza także solidarność w polityce wobec poszukiwań
i eksploatacji gazu łupkowego oraz współpracę w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii. Można powiedzieć, że celem Grupy Wyszehradzkiej
winno być stworzenie z Europy Centralnej bezpiecznego, zintegrowanego
regionu energetycznego.
Drugim celem winno być zwiększenie wysiłku obronnego Grupy i ściślejsza kooperacja wojskowa. Wydaje się, że jest duże pole dla skoordynowanej współpracy z USA i NATO, w tym szczególnie w zakresie obrony
antyrakietowej. Niestety wykazana dobra wola i gotowość współuczestnictwa
w programie Rumunii, Czech i Polski nie została w pełni doceniona przez
Amerykę, która wycofała się z projektu tarczy antyrakietowej realizowanej
według wcześniej uzgodnionej wersji. Problem stwarzają niezwykle niskie
wydatki krajów Grupy na cele obronne, uniemożliwiające podtrzymanie ich
potencjału obronnego.
Grupa Wyszehradzka winna także dążyć do stworzenia jednolitego,
ciągłego systemu transportowego. Dziś nasza część Europy jest obszarem
największych inwestycji drogowych. Dzieje się tak dzięki znacznemu wsparciu
środków europejskiej polityki spójności. Jednak widać wyraźnie, że rozwijają
się cztery niezależne systemy autostradowe. Budowane promieniście wokół
Budapesztu, Bratysławy i Pragi oraz na osiach tranzytu wschód–zachód
w Polsce. Jednak mimo skokowego przyrostu długości sieci, rzuca się w oczy
brak połączeń pomiędzy krajami Grupy i brak połączeń z systemami autostradowymi krajów ościennych. Zastanawiającym zjawiskiem jest brak
połączeń autostradowych (po 25 latach!) Austrii i Czech, Polski i Słowacji,
a także Węgier i Słowacji.
Wreszcie zadaniem Grupy winna być większa aktywność polityczna
w formacie V4+ dotycząca dwóch kręgów państw. Po pierwsze Bałkanów
Zachodnich – co zresztą było priorytetem Grupy w ostatnich czterech
prezydencjach i jest przedmiotem szczególnego zainteresowania Węgier.
Grupę drugą stanowią państwa Partnerstwa Wschodniego – w tym zakresie
szczególną aktywność przejawia Polska.
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Najbardziej delikatną, ale i pilnie wymagającą przemyślenia na nowo
kwestią jest problem instytucjonalizacji prac Grupy. Do tej pory dogmatem
było nietworzenie instytucji wyszehradzkich. Pierwszym i jak dotąd jedynym
wyjątkiem było powołanie w 2000 roku Funduszu Wyszehradzkiego z siedzibą
w Bratysławie. Jego rozbudowa wydaje się konieczna, zwłaszcza jeśli myślimy
o bardziej efektywnej współpracy w formule V4+ (np. stypendia dla studentów
z krajów bałkańskich czy krajów Partnerstwa Wschodniego). Wydaje się, że
następnym ruchem powinno być utworzenie stałego sekretariatu Grupy, użytecznego choćby w celu wzmocnienia pamięci instytucjonalnej czy ułatwienia
koordynacji stanowisk na forum europejskim. Być może Bruksela byłaby optymalnym miejscem takiego sekretariatu. Kolejną propozycją instytucjonalną
powinien być bank środkowoeuropejski skupiający się na internacjonalizacji
spółek z krajów Grupy na rynkach środkowoeuropejskich oraz angażujący
się w duże przedsięwzięcia infrastrukturalne integrujące kraje Grupy. Bank
nordycki jako przykład państwowej instytucji wsparcia jest tutaj przykładem
godnym szczegółowej analizy. Wartościowym pomysłem jest także idea
szkoły wyszehradzkiej organizującej kursy, seminaria, badania i szkolenia
dla kadr rządowych i samorządowych krajów Grupy. Chodzi o wyrabianie
„wyszehradzkiej wrażliwości”, inicjowanie relacji nieformalnych i wspieranie
„wyszehradzkiej tożsamości”, ułatwienie wymiany dobrych praktyk. Miasto
Wyszehrad – będące de facto przedmieściem Budapesztu lub wręcz sam Budapeszt wydaje się idealną lokalizacją dla takiej międzynarodowej instytucji.
Na razie Węgrzy testują koncepcję utworzenia stałego „parlamentarnego
wymiaru” Grupy Wyszehradzkiej na wzór „wymiaru parlamentarnego”
Grupy Nordyckiej. Wydaje się, że Polska powinna poprzeć tę inicjatywę,
a do głównych zadań takiej parlamentarnej prezentacji powinno należeć
ustalanie priorytetów i rozliczanie efektów kolejnych prezydencji wewnątrz
Grupy. Brak instytucji wyszehradzkich obniża potencjał Grupy i jej zdolność
do operacyjnego działania. Czyni także Grupę organizacją „lekką”, którą dynamika sił dość łatwo może naruszyć. Polska powinna dążyć do wzmocnienia
instytucjonalizacji współpracy, gdyż zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że
G4 zostanie zastąpiona Inicjatywą Naddunajską i Polska zostanie wypchnięta
czy zmarginalizowana we współpracy środkowoeuropejskiej.
Wszystkie przedstawione powyżej działania mają służyć mniej lub bardziej bezpośrednio budowie regionu politycznego. Rosnące znaczenie Niemiec i odbudowa potęgi Rosji stawiają po raz kolejny na porządku dnia
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sprawę integracji środkowoeuropejskiej, a zatem znów pojawia się pytanie
o sens i charakter bloków politycznych, dziś w nowym, europejsko-unijnym
kontekście. Regionalne bloki wcale nie muszą być przeżytkiem, ważne, jaki
im nadaje się sens i jakie stawia zadania.
Marek Cichocki wskazuje cztery modele funkcjonowania regionalnego
układu sił4:
• region definiowany przez jednego aktora, odgrywającego rolę stabilizatora, a będącego jednocześnie jego częścią (np. Rosja w Unii
Euro-Azjatyckiej),
• region wielu aktorów o wyrównanym potencjale (np. „stara Unia”),
• region z ukrytym podmiotem dominującym (państwo o potencjale
regionalnej potęgi z jakichś powodów nie chce lub nie może odgrywać głównej roli),
• region definiowany zewnętrznie z powodu braku wewnętrznej równowagi (np. region między Rosją a Niemcami).
Nasze pokolenie jest świadkiem dokonującego się w Centralnej Europie
przejścia z modelu czwartego, kiedy na początku transformacji była ona
określana właśnie jako obszar pomiędzy Rosją a Niemcami, do modelu trzeciego, czyli regionu z miękką, dyskretną, choć nie do końca przez wszystkich
witaną z entuzjazmem, a czasem wręcz niechcianą, hegemonią Polski. Rola
„miękkiego hegemona” rodzi także pewne ograniczenia. Oznacza konieczność prowadzenia polityki ostrożnej i wyważonej, niezagrażającej zbytnio
interesom sąsiadów. Dobrym przykładem może być stopień i rodzaj angażowania się w sprawy Ukrainy, nieuchronnie skutkującego pogorszeniem relacji
z Rosją. Już dziś widać wyraźnie, że pozostałe kraje Grupy nie są gotowe
na bardziej konfrontacyjne podejście i nie mają ochoty na narażanie swoich
gospodarczych i politycznych relacji.
Nie ulega wątpliwości, że w regionie wyszehradzkim postępuje integracja wewnętrzna obejmująca wszystkie sześć kryteriów wymienionych przez
Drulaka, choć tempo oczywiście jest różne. Tworzy się pewien krąg własnej
prędkości. Trudno powiedzieć, ile będzie kręgów różnych prędkości w Europie. Ale powinien funkcjonować krąg środkowoeuropejski o nowej prędkości,
a prędkość może i powinna być nadawana przez Polskę.

4. M. Cichocki, Problem politycznej jedności w Europie, Warszawa 2012, s. 165 i nast.
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Czy Europa
przegrywa globalny
wyścig geopolityczny?
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Czy Europa ma szansę w wojnie
walutowej?

Postawione w tytule pytanie stanowi temat, a raczej wyzwanie do spekulacji
intelektualnej na temat stosunków sił, które kształtują współczesną gospodarkę światową. Można ten temat rozumieć dwojako: po pierwsze w sensie
klasycznym, gdzie chodzi o sytuację napięć kursowych lub wręcz o spirale
dewaluacji; po drugie, w sensie mniej potocznym. Chodzi wtedy o rolę międzynarodową poszczególnych walut i o korzyści płynące z tego faktu. Oto
parę refleksji na temat każdej z tych dwóch perspektyw.
W 1971 roku, dokładniej mówiąc 15 sierpnia 1971 roku amerykański
prezydent Richard Nixon jednostronnie zawiesił wymienialność dolara
na złoto. Innymi slowy, ta decyzja otwierała drogę do poważnej deprecjacji
dolara w stosunku do złota, którego cena na wolnym rynku natychmiast
znacznie podskoczyła. Robiąc to, rząd USA kierował się pobudkami przede
wszystkim wewnętrznymi: rosnący deficyt handlowy związany m.in. z kosztami prowadzenia wojny w Wietnamie, rosnące bezrobocie i brak miejsc
pracy dla żołnierzy wracających z frontu. Aby naprawić sytuację i oddalić
zagrożenie wiszące nad złotem, rząd amerykański widział jedno możliwe
wyjście: podniesienie konkurencyjności swojej gospodarki poprzez obniżkę
cen, wyrażonych w walutach zagranicznych, na swoje produkty. Okazało się
później, że z punktu widzenia bilansu handlowego takie pociągnięcie było
mało skuteczne. Natomiast, mimo że było podjęte – oficjalnie – z powodów
wewnętrznych, wywołało niedowracalne konsekwencje na płaszczyźnie
międzynarodowej.
Do przesłanek wewnętrznych zawieszenia wymienialności dodać trzeba
jednak również chęć rządu USA ochrony zasobów złota, które były pod zagrożeniem rosnącej ilości dolarów krążących poza granicami USA, jako że
dolar ciągle jeszcze odgrywał rolę ostatecznego międzynarodowego środka
płatniczego. Zrywając stałą cenę złota w dolarach, prezydent Nixon zburzył

81

prof. Paul H. Dembiński

podwaliny tzw. „systemu Bretton Woods”, który określał zasady międzynarodowych obrotów handlowo-płatniczych obowiązujących od końca wojny
do właśnie tego momentu. Jedną z tych zasad był sztywny kurs między
walutami opierający się też na sztywnej cenie złota wyrażonej w dolarach.
Tak więc, w wyniku powojennych porozumień międzyrządowych, dolar
znalazł się w centrum gospodarki światowej. Dla USA wynikały stąd zarówno korzyści, jak i obowiązki w stosunku do całości systemu. W 1971 roku
prezydent Nixon wycofał się z tych ostatnich. W konsekwencji, system
sztywnych kursów walutowych legł w gruzach. Dopiero czterdzieści lat
później, w wyniku unifikacji monetarnej szesnastu krajów członkowskich
Unii Europejskiej, powstało euro.
Następnym ruchem tej eskalacji kursowej – niedługo po decyzji amerykańskiej – było niewątpliwie podniesienie przez kraje produkujące ropę jej
ceny w dolarach o ok. 400 proc. Mimo że ropa nie jest walutą samą w sobie,
jej rola w gospodarce światowej czyni z niej płyn (maź) „quasi-walutowy”
– czarne złoto. To pociągnięcie można analizować jako próbę producentów przywrócenia ropie tej wartości wyrażonej w złocie, którą miała przed
1971 rokiem. Tak więc reewaluacja ropy w dolarach może być rozumiana jako
odpowiedź na dewaluację dolara w stosunku do złota. Pociągnięcie to odbiło
się głębokim piętnem na gospodarkach zachodnich, wymuszając na nich
z jednej strony dywersyfikację źródeł zaopatrzenia, z drugiej podniesienie
efektywności energetycznej. A ubocznym, czysto finansowym skutkiem
kryzysu naftowego, był wzmożony przypływ do banków zachodnich tzw.
„petro-dolarów”.
Można powiedzieć, że deklaracja Nixona otworzyła nową erę, paradoksalnie era ta okazała się być erą anarchii kursowo-walutowej, która, z wyjątkiem stosunków wewnętrznych strefy euro, trwa do dzisiaj. Dlaczego
paradoksalnie? Dlatego, że wydarzenia potoczyły się nieprzewidzianym przez
teoretyków torem. Zgodnie z teorią handlu i płatności międzynarodowych,
która obowiązywała w latach 70. (i w dużej mierze obowiązuje nadal), przy
płynnych kursach walutowych wahania (aprecjacja i deprecjacja) tych ostatnich odzwierciedlają stan (deficytu lub nadwyżki) poszczególnych bilansów
handlowych i pozwalają na powrót tych ostatnich do równowagi. Innymi
słowy, spodziewano się, że upłynnienie kursów pomoże w równoważeniu
przepływów handlowych, w tym też amerykańskich, i pozwoli światu zażegnać napięcia na tym terenie. Stało się jednak odwrotnie. Dlaczego?
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System Bretton Woods był logicznie i instytucjonalnie spójny tak długo, jak przepływy międzynarodowe ograniczały się do wymiany towarów
i usług oraz do z tym związanych płatności. Elementem zakłócającym w tym
schemacie są przepływy finansowe niezwiązane bezpośrednio z handlem.
Przy ich obecności, teoria automatyzmu kursowego równoważącego bilans
handlowy nie sprawdza się, gdyż inne siły – czysto finansowe – dochodzą
do głosu i wpływają też (perturbują) na poziom kursu. Zaskakująco, architekci
sytemu Bretton Woods tak jak gdyby „zapomnieli” o możliwości pojawienia
się przepływów czysto finansowych na dużą skalę. Zaczęły one wzrastać już
w drugiej połowie lat 60. (powstawanie tzw. „euro-dolara” nie mającego jednak nic wspólnego z dzisiejszą walutą europejską), przyczyniając się do obaw
amerykańskich, ale znacząco powiększyły się po 1971 roku, a zwłaszcza po
roku 1973 z powodu tzw. „petro-dolarow”. Na dodatek, upłynnienie kursów
uruchomiło inny – nieprzewidziany – samonapędzający się mechanizm: przy
płynnych kursach waluty stały się nową kategorią aktywów finansowych,
na posiadaniu których można było stracić lub zarobić w zależności od wahań kursów. Tak długo jak kursy były stałe, waluty były wyłącznie środkami
płatniczymi, z wykluczeniem funkcji aktywu finansowego.
Jasno to widać w dzisiejszych statystykach. Przyjmując, że światowe obroty handlowe wynoszą ok. 25 proc. produktu światowego (dane WTO) i że
roczne obroty na rynkach walutowych można oszacować na podstawie danych
Banku Rozliczeń Międzynarodowych (BIS, 2011) na wartość ok. 23 razy
tegoż produktu, jasno wynika, że obroty na rynkach walutowych są ok. sto
razy większe niż wartość obrotów handlowych. Wniosek z tego prosty: dziś
kursy walutowe są tylko w marginalnym stopniu odbiciem nierównowag
handlowych, które łącznie mierzone w wartości absolutnej nie przekraczają
ok. 5 proc. produktu światowego, podczas gdy w latach 70. wynosiły między
1 a 2 proc.
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Wykres 1. Obroty na rynkach walutowych (bez instrumentów pochodnych) wyrażone
w procentach odpowiednich produktów narodowych

świat

17

funt szterling

23
22

27

dolar amerykański

26

jen japoński

16

41

32
37

43

kwiecień 2010
kwiecień 2007
kwiecień 2004

25
24

frank szwajcarski

89

57

euro

14

0

18

20

100

Global non-derivative
foreign exchange market

24

40

60

80

100

120

Źródło: opracowanie Observatoire de la Finance, dane źródłowe: Bank Rozliczeń Międzynarodowych.

To zestawienie cyfrowe pokazuje, jak głębokie zaszły zmiany w obrotach
walutowo-finansowych na przestrzeni ostatniego półwiecza. Według starych
kanonów ten stan powinno nazwać się anarchią walutową. Powstaje jednak
pytanie, czy to aby nie zbyt pochopny osąd. Być może mamy do czynienia
z głęboką zmianą zasad, nie do końca rozpoznanych, według których operuje
współczesna gospodarka światowa.
Według wizji klasycznej – handlowej, czyli z punktu widzenia tzw.
gospodarki realnej – kumulowany deficyt handlowy wyznacza poziom zadłużenia zewnętrznego danego państwa czy regionu. W tym sensie mówi
się o gigantycznym długu zewnętrznym USA. Można jednak na tę samą
rzeczywistość popatrzeć inaczej – z perspektywy racjonalności finansowej:
deficyt handlowy jest możliwy, dlatego że reszta świata jest chłonna na amerykańskie aktywa, czy to w formie współwłasności przedsiębiorstw (portfele
akcji lub inwestycje bezpośrednie), czy papiery dłużne (publiczne i prywatne). Dlatego partnerzy handlowi Stanów Zjednoczonych nie pozbywają się
nadwyżki dolarów, jaką generuje ich handel, ale inwestują ją w USA. Dwie
niewykluczające się odpowiedzi przychodzą na myśl: (a) zatrzymują, gdyż
boją się spadku kursu dolara, który mógłby zostać spowodowany masową
wyprzedażą. Taki spadek oznaczałby zmniejszenie ich zasobów finansowych;
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(b) finansowe perspektywy amerykańskiej gospodarki i jej przedsiębiorstw
są wystarczająco pozytywne, aby nie niepokoić krajów z nadwyżką. Z punktu
widzenia finansowego, uproszczając, można by więc powiedzieć, że o ile Chiny
produkują taniej i lepiej niż USA, to USA produkuje lepiej i taniej atrakcyjne
aktywa finansowe (w tym przedsiębiorstwa). Według tej ostatniej interpretacji
współczesna wymiana gospodarcza to nie towar za towar, a towary za aktywa
finansowe (i przyszłe związane z nimi dochody w dolarach).
W imię tej interpretacji finansowej ogólnie przyjętej implicite, w imię
racjonalności rynkowej, w ciągu ostatnich prawie pięciu dekad rynki finansowe przejęły funkcję mechanizmu równoważącego, który uprzednio miały
odgrywać same kursy wahające się w miarę deficytów handlowych. Poprzez
zmianę logiki wymiany międzynarodowej wydawało się, że na dobre zażegnano ryzyka wojny kursowej. W konsekwencji banki centralne, które potencjalnie
stały przed 1971 rokiem na straży rządowych interesów walutowych, zostały
„rozbrojone” i w ciągu ostatnich dekad zostały pozbawione funkcji walutowej
i usamodzielnone. Skoncentrowały się one przede wszystkim na działaniach
antyinflacyjnych o wymiarze wewnętrznym.
W latach 2007/2008 rynki finansowe, do tej pory raczej sprawnie regulujące nierównowagi finansowo-handlowe, zablokowały się, grożąc upadkiem
całości pozornego porządku. W latach 2008/2009 banki centralne były
zmuszone przez sytuację do radykalnej zmiany zachowania. Nastała epoka
tzw. „niekonwencjonalnej” polityki monetarnej. Oznacza to, że wszystko,
co uznawano jeszcze parę tygodni przedtem za nieprzekraczalne dogmaty,
przestało prawie z dnia na dzień obowiązywać. I tak czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w strefie euro, czy w Szwajcarii, czy w Wielkiej Brytanii,
czy – trochę później w Japonii, okazało się, że konieczne jest radykalne
zwiększenie płynności gospodarki, aby uchronić od zapaści system finansowy.
Nagły charakter zagrożenia tąpnięciem finansowym spychał na dalszy plan
klasyczne obawy inflacyjne lub kursowe.
Dlaczego trzeba nagle podjąć tak drastyczne decyzje? Ponieważ okazało
się nagle, że gospodarka światowa jest głęboko niezrównoważona; że rynki
finansowe zamiast regulować nierównowagi, finansowały je, akumulując coraz
wyższy poziom ryzyka. Okazało się, że ryzyko nie znikło, ale jedynie zostało
rozproszone i jest zapisane w bardzo wielu bilansach banków. I tak, prawie
pół wieku po prywatyzacji ryzyka kursowego konieczne jest nagłe ratowanie
przeładowanego ryzykiem sektora finansowego, czyli de facto jego nacjonali-
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zacji czy socjalizacji przy użyciu środków publicznych. Innymi słowy, ryzyko
znowu znajduje się w dużej mierze w rękach publicznych, czyli ponoszone
jest przez wszystkie podmioty ekonomiczne, włacznie z najsłabszymi, a nie
tylko przez graczy sektora finansowego.
Wszystkie banki centralne obniżyły stopy procentowe do poziomu w okolicy zera i pozwoliły swoim bilansom puchnąć czy to razy trzy, czy razy
pięć. Więc dzisiaj zarówno strefa euro, jak i Stany Zjednoczone znajdują się
w sytuacji paradoksalnej. Sfera euro, żeby pokonać napięcia wewnętrzne,
spowodowane wewnętrzną nierównowagą handlową, widzi jedyne wyjście
we wzroście. Jednym ze sposobów wzrostu mogłaby być idea działania
na poziomie kursowym, o której się coraz częściej wspomina, np. we Francji.
Ale tutaj ograniczeniem jest ta stopa procentowa, która jest w okolicy zera,
zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie. Przy bardzo niskich
stopach procentowych margines manewru na polu kursowym poszczególnych banków centralnych jest bliski zeru, z tego wynika, że na poziomie
międzynarodowym banki centralne są zmuszone do współpracy. Dlaczego?
Gdyż pierwszy, który odejdzie w sposób znaczący od bardzo niskiej stopy
procentowej, stawia swoją gospodarkę przed dużym ryzykiem: jeżeli rynki
zgodzą się z analizą banku centranego i uznają, że gospodarka (i system
finansowy) jest już na tyle mocna, aby móc pozwolić sobie na wyższą stopę,
to podniesienie stóp spowoduje nieprzebrany napływ kapitału płynnego, co
z kolei popchnie kurs do góry. W rezultacie odbije się to negatywnie na możliwościach eksportowych i na bilansie handlowym. Jeżeli natomiast rynki
nie podzielą analizy banku centralnego, każdy ruch w kierunku podniesiena
stóp będzie powodował spadek kursów giełdowych i ewentualny odpływ
kapitału za granicę, co może, paradoksalnie, obniżyć kurs i pozytywnie
wpłynąć na wzrost.
Banki centralne są skazane na współpracę w każdym razie średnioterminową, na wspólne wycofywanie się z „niekowencjonalnej” polityki monetarnej.
Wychodzenie z tego zaułku historii gospodarczej powinno być przeprowadzone w sposób skoordynowany. Wniosek, jaki wynika z tych rozważań
jest taki, że problemu „wojny” walutowej nie stawia się dzisiaj na poziomie
kursów walutowych, ale na poziomie sektora finansowego i waluty, w której
są prowadzone międzynarodowe rachunki handlowe i finansowe.
Wiadomo przecież, że gospodarka światowa jest zdolaryzowana w bardzo
głębokim wymiarze, mniej więcej 70 proc. obrotów handlowych jest dalej
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fakturowanych w dolarze, co daje USA (jeszcze) przewagę w stosunku do jedynego poważnego konkurenta, jakim jest euro. Siła dolara polega w dużej
części na wielkości sektora finansowego, który jest zakotwiczony w Stanach
Zjednoczonych i podlega w taki czy inny sposób amerykańskiej superwizji
bankowej – to jest jeden punkt. Do tego dochodzi rola Wall Street jako centrum
finansowego świata. To są te dwa elementy. Paradoksalnie, Unia Europejska
właściwie nie ma centrum finansowego poza Londynem. Tylko że Londyn
leży poza sferą euro, pozostałe centra finansowe Europy: Frankfurt, Paryż,
Bruksela czy Rzym są, w skali światowej, drugorzędne.
Z powyższych rozważań wynika, że o ile nie widzę niebezpieczeństwa
wojny walutowej w sensie klasycznym, to widzę niebezpieczeństwo konfrontacji,
jeśli chodzi o rozmiar sektora finansowego, o głębokość rynków na poszczególne
aktywa, na rozliczenia w danej walucie. Można się obawiać, że chęć utrzymania
dzisiejszej (dys)proporcji w dziedzinie finansowej będzie paraliżowała chęci
regulacji sektora finansowego na poziomie globalnym. Powolne postępy prac
Financial Stability Board potwierdzają, jak na razie, te obawy.
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Nieoczekiwane konsekwencje próby
wprowadzenia jednolitej waluty
europejskiej: zagrożenie dla procesu
integracji europejskiej i pozycji Europy
w świecie1
W XX wieku konflikty w Europie doprowadziły do wybuchu dwóch strasz
liw ych wojen światow ych. Liderzy Europy Zachodniej potrafili wyciągnąć
wnioski z tych ponurych doświadczeń i powołali do życia Unię Europejską
i wspólny rynek. Instytucje te okazały się wielkim sukcesem i jak magnes
przyciągały now ych członków.
Wspólna waluta europejska – „euro” – była kolejnym krokiem integracji,
z którym łączono olbrzymie nadzieje. Efekty okazały się jednak odmienne
od oczekiwań. Euro zamiast łączyć kraje członkowskie i umacniać jedność
europejską, stało się zagrożeniem dla przyszłości UE i wspólnego rynku.

Przykład wycieczki rowerowej
Mam wrażenie, że znaczna część osób wypowiadających się na temat problemów ekonomicznych strefy euro nie rozumie tak naprawdę istoty problemu,
1. Wykorzystano wypow iedzi zawarte w następujących tekstach:
S. Kawalec, E. Pytlarczyk, Controlled Dismantlement of the Eurozone: A Strateg y to Save the European
Union and the Single European Market, „German Economic Review” 14 (1), February 2013.
S. Kawalec, Nie wpadnijmy w pułapkę euro, „Forbes” 2/2013.
Euro zagrozi łupkom, rozmowa Agnieszki Kamińskiej ze Stefanem Kawalcem, „Rzeczpospolita”
10.01.2013.
S. Kawalec, Nie dajmy się złapać w pułapkę euro, www.biznes.onet.pl [dostęp: 09.02.2013].
S. Kawalec, E. Pytlarczyk, Controlled dismantlement of the Eurozone: A proposal for a New European
Monetary System and a new role for the European Central Bank, National Bank of Poland, Working
Paper No 155, Warsaw 2013.
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jakim jest pozbawienie krajów członkowskich możliwości dostosowania
kursu walutowego. Staram się znaleźć uproszczony przykład, który bardziej
plastycznie mógłby tę kwestię zilustrować. Zmianę kursu walutowego można porównać do przestawienia przerzutki w rowerze. Kolarze ścigający się
na torze na krótkich dystansach używają rowerów bez przerzutki, gdyż nie
mają ani czasu, ani potrzeby, żeby zmieniać biegi, a rower bez przerzutki
jest lżejszy. Jednakże na dłuższym dystansie, w nierównym terenie, dobrze
jest mieć przerzutkę.
Kraje strefy euro można sobie wyobrazić jako grupę osób, która wybrała
się na wielodniowy rajd rowerowy na rowerach bez przerzutki, spodziewając
się płaskiej trasy. Nagle okazuje się, że trzeba podjechać pod górę. Część
osób ma coraz większe problemy i zamiast jechać, musi prowadzić rowery,
co spowalnia poruszanie się całej grupy. Wieczorem na biwaku odbywa się
narada. Niektórzy uczestnicy wycieczki mówią, że problemy wynikają z faktu, że grupa ma rowery bez przerzutek. Inni twierdzą, że problemy z jazdą
nie wynikają z braku przerzutek, lecz z faktu, że niektórzy z uczestników
nie przygotowali się odpowiednio do rajdu – są za mało wytrenowani i za
ciężcy. Dyskusja o przerzutkach jest bezprzedmiotowa, gdyż nie ma innych
rowerów i trzeba jechać na tych, które są. Grupa postanawia, że następnego
dnia silniejsi będą wieźli bagaż słabszych, pod warunkiem jednak, że ci od
razu zaczną nadrabiać braki przygotowania fizycznego i rozpoczną dietę,
aby obniżyć wagę. W związku z tym pozbawia się ich kolacji, a zamiast tego
aplikuje się porcję ćwiczeń fizycznych. Następnego dnia słabsi uczestnicy
wycieczki w dalszym ciągu mają problemy z jazdą i dodatkowo narzekają
na osłabienie z powodu wieczornej porcji gimnastyki i braku kolacji. Silniejsi
uczestnicy są rozwścieczeni tymi narzekaniami, a niektórzy z obciążonych
dodatkowym bagażem zaczynają również mieć problemy z jazdą. Ta sytuacja
i absurdalne dyskusje między uczestnikami wycieczki przypominają sytuację w strefie euro i niektóre z dyskusji na temat wpływu kursu walutowego
na konkurencyjność.
Oczywiste jest, że tak jak przestawienie przerzutki nie uczyni ze słabego
kolarza kolarza dobrego, tak zmiana kursu walutowego nie może zastąpić
zdrowej polityki gospodarczej. Jednakże każdy kolarz, zarówno ten wytrenowany i szczupły, jak i ten, który udaje się na wycieczkę bez przygotowania
i ma nadwagę, w nierównym terenie poradzi sobie znacznie lepiej na rowerze
z przerzutką. Dlatego udając się w długą drogę, której końca nie znamy, nie
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należy godzić się na wymontowanie przerzutki z naszego roweru, gdyż kiedyś
z powodu braku przerzutki możemy bardzo płakać.

Strefa euro w kryzysie
Strefa euro jest w recesji. W Hiszpanii czy Grecji bezrobocie przekracza
26 proc., a bezrobocie wśród młodzieży zbliża się do 60 proc. To są wskaźniki przypominające sytuację z okresu lat 30. XX wieku, która doprowadziła
do upadku systemów demokratycznych w znacznej części Europy i do wybuchu II wojny światowej. W Portugalii 87 proc. ludzi jest niezadowolonych
z systemu demokracji politycznej, a blisko połowa społeczeństwa pozytywnie
ocenia dyktaturę obaloną w latach 70. We Włoszech partie eurosceptyczne
zdobyły w wyborach 55 proc. głosów. W Hiszpanii Katalonia grozi secesją
i jednocześnie pojawiają się głosy generałów, że w takim przypadku trzeba
będzie wysłać wojsko do Barcelony. To nie jest koniec. Kryzys gospodarczy
w Europie rozwija się i wkrótce może objąć Francję.

Euro przyczyniło się do utraty konkurencyjności
i jednocześnie uniemożliwia jej odzyskanie
Negowanie związku obecnego kryzysu w Europie z euro to jak niewidzenie
drzew w lesie. Istotą kryzysu grupy zagrożonych krajów takich jak Grecja,
Portugalia, Hiszpania i Włochy jest niemożność odzyskania utraconej kon
kurencyjności. Płace w gospodarkach tych państw stały się zbyt wysokie
w stosunku do produktywności w sektorze wytwarzającym dobra podlega
jące wymianie międzynarodowej i oceniano, że powinny zostać obniżone
o 20–30 proc.
Decydującą przyczyną utraty konkurencyjności przez zagrożone kraje
strefy euro były boomy kredytowe, które rozwinęły się po wprowadzeniu
przez te kraje wspólnej waluty. Jest to widoczne szczególnie w Hiszpanii,
która w przeciwieństwie do wielu krajów Unii Europejskiej – w tym Niemiec
i Francji – do chwili wybuchu światowego kryzysu finansowego przestrzegała
kryteriów Maastricht dotyczących dyscypliny deficytu budżetowego i długu
publicznego. Kraj ten utracił konkurencyjność w wyniku olbrzymiej ekspansji
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zadłużenia prywatnego napędzającego boom budowlany i wzrost płac. W Grecji, Portugalii i Włoszech duże znaczenie miał oczywiście deficyt budżetowy
i duży dług publiczny, lecz również tam przyrost zadłużenia prywatnego
w okresie boomu był większy niż wzrost zadłużenia publicznego.
Zagrożone kraje znajdujące się w strefie euro nie mogą poprawić swojej
konkurencyjności poprzez dostosowanie kursu walutowego, gdyż nie mają
własnej waluty. W związku z tym starają się poprawić konkurencyjność
poprzez zacieśnienie fiskalne (tj. obniżenie wydatków budżetowych i podniesienie podatków), mające powodować nominalny spadek płac, świadczeń
i cen. Politykę taką określa się obecnie terminem „wewnętrzna dewaluacja”,
choć mamy do czynienia po prostu z polityką deflacyjną realizowaną narzędziami fiskalnymi.
Usuwanie poważnej luki w konkurencyjności kraju poprzez politykę deflacyjną, bez zmiany kursu walutowego, musi trwać bardzo długo i powoduje
duże koszty w postaci spadku realnego PKB i długotrwałego utrzymywania
wysokiego bezrobocia.

Osłabienie waluty nie jest rozwiązaniem cudownym, lecz
czasami trudno sobie bez niego poradzić
Należy podkreślić, że osłabienie waluty nie jest rozwiązaniem cudownym,
które może zastąpić zdrową politykę makroekonomiczną. Bez odpowiednio
restryktywnej polityki monetarnej i fiskalnej poprawa konkrecyjności w wyniku
dewaluacji może być bardzo krótkotrwała, gdyż zostanie szybko zjedzona
przez inflację. Jednakże przy odpowiedniej polityce monetarnej i fiskalnej,
deprecjacja waluty może przynieść trwałą poprawę konkurencyjności.
Są jednak awaryjne sytuacje, w których wyjście gospodarki na prostą
jest bez dewaluacji bardzo trudne i może okazać się niemożliwe. Nieprzypadkowo wszystkie udane programy dostosowawcze w Ameryce Łacińskiej
zawierały głęboką początkową dewaluację, która obniżała jednostkowy koszt
pracy. Dostosowanie kursu walutowego odgrywało również bardzo dużą rolę
w polskiej udanej transformacji na początku lat 90. XX wieku.
Deprecjacja waluty oznacza raptowną poprawę konkurencyjności i jednocześnie stwarza silny impuls prowzrostowy łagodzący recesyjne skutki
zacieśnienia fiskalnego i monetarnego. Można powiedzieć w skrócie, że
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deprecjacja waluty pozwala społeczeństwu i rządowi przeżyć zacieśnienie
monetarne i fiskalne.
Z kolei próby przywracania dużej luki w konkurencyjności bez zmiany
kursu walutowego, poprzez politykę deflacyjną, w warunkach systemu demokratycznego kończą się bardzo często niepowodzeniem.

Braku krajowej waluty nie zrekompensuje większa
centralizacja na poziomie strefy euro
Braku własnej krajowej waluty nie zrekompensuje żadna forma pogłębionej
integracji na poziomie strefy euro – ani unia bankowa, ani unia fiskalna,
ani unia polityczna. Doświadczenia Włoch i Niemiec pokazują dobitnie, że
usiłowania poprawienia konkurencyjności zacofanych regionów w ramach
jednego obszaru walutowego przez politykę pomocy strukturalnej i transfery
budżetowe są bardzo kosztowne i nieskuteczne. Do Południow ych Włoch
trafia corocznie pomoc finansowa wysokości 16 proc. PKB tego obszaru.
Niemcy Wschodnie w ciągu ostatnich dwudziestu lat otrzymywały pomoc
w wysokości wynoszącej średniorocznie ponad 25 proc. PKB tego regionu.
Mimo tak monstrualnej pomocy, bezrobocie w Południow ych Włoszech
i Wschodnich Niemczech jest od lat dwukrotnie wyższe niż w pozostałych
częściach tych krajów.

Problemy z konkurencyjnością w przyszłości będą się
pojawiać
Złudne jest również przekonanie, że, dzięki paktowi fiskalnemu, w przyszło
ści nie powtórzą się przypadki poważnego pogorszenia konkurencyjności
przez kraje członkowskie strefy euro. Utrata konkurencyjności nastąpić może
nie tylko z powodu rozwiązłej polityki fiskalnej. W przyszłości problemy
z konkurencyjnością mogą się pojawiać w poszczególnych krajach z różnych
przyczyn, takich jak: nadmierna ekspansja kredytu sektora prywatnego,
napływ kapitału zagranicznego (w tym transfery unijne) finansującego in
westycje w sektorach nieeksportow ych, szybsza poprawa konkurencyjności
partnerów handlow ych, zmiany technologiczne lub demograficzne, szybki
wzrost dochodów z wydobycia surowców naturalnych.
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Państwa narodowe stanowią główne ośrodki identyfikacji
obywateli i legitymizacji władzy
Europa jest złożona z państw grupujących narody używające różnych języków
i scementowane przez odrębne tradycje historyczne i kulturowe. Państwa narodowe stanowią główne ośrodki identyfikacji i tożsamości obywateli, a także
źródła legitymizacji organów władzy. Nie jest to sytuacja przejściowa.
Problemy z konkurencyjnością mają zupełnie inny wymiar, gdy dotyczą
zacofanych regionów w poszczególnych państwach, a inny – znacznie poważniejszy – gdy dotyczą całego państwa. W wielu krajach występują regiony,
które przez długi okres są ekonomicznie niekonkurencyjne: Wschodnie
Niemcy i Południowe Włochy. W Polsce przykładem niekonkurencyjnego
regionu jest województwo warmińsko-mazurskie, gdzie stopa bezrobocia od
lat jest blisko dwukrotnie wyższa niż średnia krajowa. Młodzi ludzie z Mazur myślący o karierze zawodowej wyjeżdżają do Warszawy lub Gdańska,
jednocześnie na Mazurach kupują ziemię i budują sobie domy wakacyjne
przedstawiciele klasy średniej z innych części Polski. Według wieloletnich
prognoz region ten będzie się wyludniał w stosunku do pozostałych części
kraju. Nikt nie proponuje jednak, aby w celu poprawy konkurencyjności
regionu ustanowić tam osobną strefę walutową. Wyjazd ludzi z Warmii
i Mazur do innych części kraju i osiedlanie się tam przybyszów z innych
części Polski nie zagraża bytowi wspólnoty, z którą ludzie identyfikują się
najbardziej. Nie grozi dezintegracją państwa.
Czy zakładamy, że w ten sam sposób miałyby zostać rozwiązane lub złagodzone problemy niekonkurencyjności Grecji, Hiszpanii czy całych Włoch?
Czy przyjmujemy, że rozwiązaniem problemu niekonkurencyjności Grecji
czy Hiszpanii będzie wyjazd Greków i Hiszpanów do pracy w Niemczech
i krajach Europy Północnej? Jest to mało realne z przyczyn ekonomicznych
i świadomościowych. Wyjazd dużej liczby osób w wieku produkcyjnym z Grecji czy Hiszpanii i pozostawienie tam dużej liczby bezrobotnych i emerytów
będzie pogłębiał deficyt systemu ubezpieczeń społecznych. Tak, jak Niemcy
godzą się na duże transfery wspierające system ubezpieczeń społecznych we
wschodnich landach, a w Polsce nikt nie przejmuje się skalą dotacji z innych
województw do systemu ubezpieczeń społecznych w województwie warmińsko-mazurskim, tak trudno oczekiwać, że kraje Europy będą skłonne
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trwale finansować deficyt systemu ubezpieczeń społecznych jakiegoś kraju
europejskiego.
Brak perspektyw dotyczący całego państwa i skazanie społeczności narodowej na perspektywę wymuszonego rozpłynięcia się w Europie doprowadzi
do znacznie większych napięć, szczególnie gdy dotyczyć będzie krajów tak
dużych jak Hiszpania czy Włochy. A sytuacja taka dotyczyć może także
innych krajów, które będą w strefie euro i w przyszłości z nieprzewidywanych
dzisiaj przyczyn popadną w kłopoty z konkurencyjnością.
Warto pamiętać, że Unia Europejska jest efektem procesu integracji, który
miał być w założeniu antidotum na narodowe konflikty, które doprowadziły
do dwóch straszliwych wojen światowych. Unia Europejska i jej instytucje
zostały powołane przez państwa członkowskie po to, by służyć poprawie ich
bytu i bezpieczeństwa. Dotychczasowa integracja oparta była na filozofii
respektowania potrzeb wszystkich członków, przyjmowaniu rozwiązań, które
nikomu nie zagrażając, są korzystne dla wszystkich. Dzięki respektowaniu
tej filozofii możliwy był dotychczasowy sukces Unii Europejskiej i wspólnego
rynku.
Wprowadzenie wspólnej waluty paradoksalnie zagraża dotychczasowej
filozofii integracji europejskiej. Państwa członkowskie pozbawione zostały
możliwości posługiwania się bardzo skutecznym i trudnym do zastąpienia
w sytuacjach awaryjnych instrumentem dostosowawczym, jakim jest możliwość zmiany kursu walutowego. Jednocześnie nie ma żadnego instrumentu,
który mógłby ten brak skutecznie zastąpić. W efekcie państwo członkowskie,
które z jakichś powodów utraci konkurencyjność lub będzie zmuszone w krótkim czasie zlikwidować deficyt na rachunku obrotów bieżących, może zostać
w praktyce skazane na degradację gospodarczą, społeczną i cywilizacyjną,
bez możliwości poprawy tej sytuacji.
Niektórzy obserwatorzy sądzą, że przyspieszy to proces tworzenia
kosmopolitycznej społeczności europejskiej i upadek nacjonalistycznych
zmór. Sądzimy, że może być odwrotnie. Obecny brak konfliktów między
największymi narodami Unii Europejskiej nie wynika z faktu, że tożsamość
i identyfikacja narodowa zanikła, lecz z faktu, że stworzono ramy współpracy
europejskiej, które poszczególne państwa członkowskie uznały za korzystne.
W przypadku gdy w jakiejś społeczności narodowej rozpowszechni się przekonanie, że przyjęte w ramach Unii Europejskiej / strefy euro rozwiązania
skazują dane państwo na degradację ekonomiczną i społeczną, a zarazem
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przynoszą korzyści innym, zmory populistyczne i nacjonalistyczne odezwać
się mogą z zaskakującą siłą. Warto pamiętać, że stagnacja gospodarcza,
wysokie bezrobocie, brak perspektyw oraz poczucie niesprawiedliwości
i dyskryminacji w traktowaniu własnego kraju przez rządzące potęgi były
w przeszłości pożywką dla rozwoju ruchów radykalnych, które podważyły
porządek demokratyczny i pokój w Europie.
Ponieważ dostosowanie kursu walutowego jest skutecznym i trudnym
do zastąpienia instrumentem dostosowawczym poprawiającym w sytuacji
awaryjnej konkurencyjność ekonomiczną danego obszaru walutowego, racjonalne jest, by możliwość posługiwania się tym instrumentem była ulokowana na poziomie wspólnoty, z którą obywatele najsilniej się identyfikują
i której gotowi są powierzyć najwięcej odpowiedzialności za ich zbiorowy los.
W przypadku Unii Europejskiej tym optymalnym poziomem jest państwo
członkowskie.
W sytuacji utraty konkurencyjności brak możliwości zapobiegnięcia degradacji ekonomicznej i społecznej poprzez dostosowanie kursu walutowego
może w poszczególnych państwach członkowskich doprowadzić do zachwiania spójności społecznej i politycznej, rozwoju populizmu i radykalnego
nacjonalizmu, zagrażających porządkowi demokratycznemu i pokojowej
współpracy międzynarodowej. Dlatego pozbawianie państw członkowskich
własnej waluty może, wbrew intencjom, zamiast przyczynić się do dalszej
integracji Europy, zagrozić przyszłości UE.

Euro nie jest i nie stanie się walutą europejską
Wydarzenia w strefie euro pokazują, jak wysokie mogą być koszty utraty suwerenności walutowej. Dlatego poza niektórymi małymi krajami, takimi jak
Łotwa lub Litwa, które od lat mają już swoje waluty powiązane z euro, żaden
inny kraj w dającej się przewidzieć przyszłości nie wprowadzi euro. Spośród
pięciuset milionów mieszkańców Unii Europejskiej 170 mln żyje w krajach,
które nie należą do strefy euro i ta liczba istotnie się już nie zmniejszy.
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Korzyści polityczne z przynależności do strefy euro mogą
okazać się iluzoryczne
W dyskusji w naszym kraju silne są głosy, że powinniśmy zadeklarować szybkie wejście do strefy euro po to, by znaleźć się w centrum decyzyjnym, a nie
na peryferiach Europy. Uważam, że zwolennicy tego poglądu nie doceniają
potencjalnych kosztów ekonomicznej rezygnacji z własnej waluty, które moim
zdaniem są większe niż oczekiwane korzyści polityczne. Ponadto uważam,
że oczekiwane korzyści polityczne mogą się w ogóle nie zmaterializować.
Możliwości wpływu na nasz los w UE mogą się w ramach strefy euro okazać
znacznie mniejsze niż dzisiaj. Możliwości te zależą bowiem od swobody de
cyzji. Dzisiaj, dzięki temu, że mamy własną walutę, własny bank centralny
i radzimy sobie relatywnie dobrze, mamy swobodę wyrażania poglądów,
możemy na poziomie UE sprzeciwiać się niekorzystnym dla nas rozwiąza
niom, a w ostateczności skorzystać z veta. W ramach strefy euro swoboda
poszczególnych członków jest znacznie mniejsza, gdyż są powiązani wspólną
walutą i wspólnym losem. Komisarz UE Janusz Lewandowski – skądinąd
zwolennik szybkiej deklaracji wejścia Polski do strefy euro – powiedział:
„Wspólnota połączona wspólną walutą jest bardzo zimna. Decydują ci, którzy
w razie czego są w stanie dorzucić pieniądze” (wideorozmowa z Ryszardem
Petru w Biznes.pl, 4 grudnia 2012).
Dlatego budowanie w umysłach Polaków wyobrażenia, że wejście do strefy
euro to uzyskanie stałego miejsca przy stole obrad, gdzie podejmowane są naj
ważniejsze decyzje dotyczące Europy, jest złudne. Moim zdaniem bardziej
właściw y jest inny obraz. Członków strefy euro trzeba sobie wyobrazić jako
grupę ludzi, którzy powiązani liną udali się w góry na trasę, która okazała się
znacznie trudniejsza niż sądzili, lecz z której trudno się wycofać. Część osób
słabnie, silniejsi muszą nieść ich bagaż i ich podpierać. Pozostali członkowie
UE, tacy jak Polska, to turyści idący na ten sam szczyt trasą o mniejszym
poziomie trudności, gdzie nie trzeba wiązać się z nikim liną i można tempo
marszu dostosować do własnych sił. Dzisiaj idąc łatwiejszą trasą przygląda
my się zmaganiom grupy powiązanej liną i tylko komentujemy jej działania.
Jeśli zdecydujemy się w pewnym momencie dołączyć do grupy powiązanej
liną, nasza swoboda decyzji zdecydowanie się zmniejszy. W ramach grupy
powiązanej liną nie ma miejsca na zdania odrębne i realizację przez poszcze
gólnych wspinaczy strategii indywidualnych. Decyzje trzeba podejmować
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szybko i wszyscy muszą się im podporządkować, a decydują najmocniejsi,
od których potencjału i siły zależy ostatecznie los całej grupy.

Polska powinna podejmować wysiłek w celu utrzymania
UE i wspólnego rynku
Dla Polski ważne jest zachowanie Unii Europejskiej w niepomniejszonym
składzie. Dla naszej pomyślności w Unii Europejskiej istotni są nie tylko
członkowie strefy euro. Jeszcze w 2009 roku krajami, do których eksporto
waliśmy najwięcej były kolejno: Niemcy, Francja i Włochy, a więc kraje strefy
euro. Lecz w roku 2011, na drugiej i trzeciej pozycji za Niemcami znajdowała
Wielka Brytania i Czechy, a więc kraje spoza strefy euro. Wielka Brytania
jest przy tym krajem, z którym mamy zdecydowanie najw yższe ze wszyst
kich krajów na świecie dodatnie saldo handlowe, wynoszące 5 mld euro.
W Wielkiej Brytanii żyje blisko milion Polaków z emigracji ostatnich lat,
a ponadto Wielka Brytania jest naturalnym sojusznikiem Polski w staraniach
o zachowanie możliwości eksploatacji gazu łupkowego. Jeśli Brytyjczyków
zabraknie w Unii Europejskiej, to zwiększy się znacznie prawdopodobieństwo
wprowadzenia w UE zakazu stosowania jedynej znanej dotychczas metody
eksploatacji gazu, jaką jest szczelinowanie.
Warto zwrócić uwagę, że w roku 2012 Wielka Brytania prześcignęła
Francję, stając się głównym partnerem handlowym Niemiec, mimo że Francja
graniczy z Niemcami i ma tę samą walutę.
Trzeba zaprzestać pow tarzania mantry, że „musimy być w centrum,
aby nie pozostać na per yferiach”. Nie powinniśmy wstępować do strefy
euro, gdzie nasze interesy ekonomiczne będą zagrożone, a swoboda decyzji
ulegnie silnemu ograniczeniu.
Zamiast fiksować się na myśleniu, że musimy uzyskać stałe miejsce przy
stole z Niemcami i Francją, powinniśmy więcej myśleć o wspólnocie intere
sów z krajami, które pozostają poza strefą euro i nie spieszą się, aby do niej
wstąpić, takimi jak: Wielka Brytania, Czechy, Szwecja, Dania i Węgry. Po
winniśmy przeciwdziałać w miarę swoich możliwości rozwiązaniom, które
dzielą Europę, rozwiązaniom, które będą zachęcać lub zmuszać Wielką
Brytanię do opuszczenia UE.
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Niniejsze opracowanie ma na celu odpowiedź na ważne dla przyszłości
naszego kontynentu pytanie dotyczące kondycji europejskiej polityki bezpieczeństwa. Zawarte w tekście tezy dotyczą przede wszystkim bardzo bliskiej
perspektywy – grudnia 2013 roku. To właśnie wtedy odbędzie się kolejny
szczyt Rady Europejskiej, który powinien określić nowe priorytety Unii
Europejskiej, także w zakresie polityki bezpieczeństwa.

List weimarski – przyczynek do dyskusji o kondycji CSDP
Od dłuższego czasu możemy obserwować sytuację staczania się Wspólnej
Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (CSDP) Unii Europejskiej w stan stagnacji, a być może nawet kryzysu. Świadczy o tym wiele zjawisk i sygnałów
płynących z różnych środowisk. Ministrowie spraw zagranicznych i obrony
narodowej Francji, Niemiec i Polski 6 grudnia 2010 roku podpisali tzw. „list
weimarski”, w którym zawarli aktualne działania konieczne do wdrożenia
w zakresie CSDP. Inicjatywa ta spotkała się z bardzo wstrzemięźliwą reakcją
Wysokiej Przedstawiciel Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki
Bezpieczeństwa Catherine Ashton, natomiast Rada Unii Europejskiej podczas posiedzenia w dniu 31 stycznia 2011 roku stwierdziła, iż przychylnie
przyjmuje „list weimarski”, w którym widzi ważny wkład, aby nadać impuls
do wdrożenia Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, zwłaszcza w zakresie
wzmocnienia zdolności wojskowych i cywilnych w Europie1. Na tej deklaracji
1. D. Jankowski, Weimarski trójkąt bezpieczeństwa, „Bezpieczeństwo Narodowe”, nr I-2011/17, s. 134.
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Unia Europejska zakończyła swoje zainteresowanie listem. Świadczy o tym
fakt, iż mimo upływu prawie trzech lat od jego podpisania, zawarte w nim
postulaty nadal pozostają aktualne.
Polska jako inicjator „listu weimarskiego” chciała, by stał się on, jak
to powiedział minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, „zaczątkiem
ważnej dyskusji w przededniu polskiej prezydencji, podczas której mamy
nadzieję posunąć sprawy bezpieczeństwa europejskiego do przodu”2. Jednak
nawet podczas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej w drugiej połowie
2011 roku zabrakło woli politycznej do rozpoczęcia dyskusji nad stanem
unijnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii.

Europa i USA
W 2004 roku w „Policy Review” amerykański analityk polityczny Robert Kagan, trawestując tytuł słynnego filmu stwierdził, że Amerykanie są z Marsa,
a Europejczycy z Wenus. Oznacza to, że Waszyngton oczekuje od starego
kontynentu większej odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo oraz zaangażowania w rozwiązywanie globalnych konfliktów. Z kolei w Europie
panuje niemal zbiorowa niechęć do mocarstwowości, której uosobieniem
są dla wielu właśnie Stany Zjednoczone. Jednak niezależnie od rozbieżności
należy wskazać, że o bezpieczeństwie europejskim trudno mówić, unikając
kontekstu amerykańskiego. Wszakże to Amerykanie pociągnęli część państw
europejskich do Iraku i prawie całą Europę do Afganistanu. Właśnie ten
krok pokazuje, że Stany Zjednoczone przeformułowały swoje strategiczne
cele na świecie. W tej chwili największe znaczenie w polityce USA odgrywa
Bliski Wschód oraz rejon Azji i Pacyfiku.
Niewątpliwie Europie, która zawsze była w centrum zainteresowania
Amerykanów trudno zaakceptować ten stan rzeczy. Nie ulega jednak wątpliwości, że stary kontynent staje przed faktem dokonanym. Widomym tego
przejawem jest obszar bezpieczeństwa i obronności, w którym zmienia się
sposoby działania Amerykanów. Sposób konwencjonalny oparty na obecności wojsk i baz wojskowych w Europie zostaje zastąpiony przez sposób
2. Oficjalna strona Polskiej Agencji Prasowej z informacjami z Parlamentu Europejskiego: http://
www.europarlament.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_ep.pap.pl&_PageID=1&_menuId=17&_nrDep=25895&_CheckSum=-1127424031 [dostęp: 12.07.2013].
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funkcjonalny, którego główny rys charakterystyczny to odejście od fizycznej
obecności wojsk amerykańskich na danym terytorium, przy jednoczesnym
postawieniu na wykonywanie wspólnie konkretnych zadań. Współdziałanie
wojska USA i Polski ma w chwili obecnej właśnie taki charakter.
Siła więzi transatlantyckich jest warunkiem koniecznym efektywności
NATO. Zmiany strategii militarnej Stanów Zjednoczonych, ogłaszane początkiem ubiegłego roku3, mogą osłabić amerykańskie zaangażowanie w bezpieczeństwo Europy. Są one bowiem oparte na założeniu, że Europejczycy
są obecnie raczej partnerami, jeśli chodzi o radzenie sobie z globalnymi
wyzwaniami, a Europa jest aktualnie w stanie wziąć większą odpowiedzialność
za swoje własne bezpieczeństwo. Należy też jednocześnie uczynić normą
sytuację, w której Stany Zjednoczone i państwa europejskie współdziałają pod
względem wojskowym. Powinniśmy szkolić się razem, pozostawać w bliskich
relacjach. Dlatego właśnie należy mieć nadzieję, że pomimo zmian w strukturach oraz przesunięcia strategicznych interesów Stanów Zjednoczonych
na tereny Azji i Pacyfiku, odpowiednia ilość amerykańskich sił zbrojnych
pozostanie w Europie.

Europa
W aspekcie Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Europa zatrzymała się w połowie drogi. Niewątpliwie po stronie sukcesów można zapisać
operację Althea w Bośni i Hercegowinie, czy trzy operacje w Rogu Afryki.
Stworzonych zostało również wiele instrumentów teoretycznych, które dają
Unii Europejskiej możliwość działania w sferze bezpieczeństwa i obrony.
Część z nich, jak np. możliwość przyśpieszenia wprowadzenia programów
pod auspicjami Europejskiej Agencji Obrony (EDA) dla zwiększenia możliwości Unii na polu militarnym, została ujęta w Traktacie Lizbońskim. Wiele
możliwości otwierała również przyjęta 12 grudnia 2003 roku Europejska
Strategia Bezpieczeństwa.
Jednak gros z powyższych rozwiązań i osiągnięć pochodzi z początków
ubiegłej dekady. Powinniśmy mieć świadomość, że w zakresie polityki bezpie3. Zmiany strategii militarnej Stanów Zjednoczonych zostały zawarte w Wytycznych Strategicznych
z 5 stycznia 2012 roku.
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czeństwa i obrony zaszło bardzo wiele zmian, oraz że wiele wypracowanych
w przeszłości narzędzi nie zostało wykorzystanych.
Unia Europejska jest więc wciąż daleko od osiągnięcia swojego maksymalnego potencjału w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Operacje w ramach CSDP do tej pory wyraźnie pokazały, że są sytuacje, w których Unia
jest w stanie poradzić sobie z kryzysem, politycznie i militarnie. Właśnie
dlatego CSDP jako narzędzie powinno oferować więcej możliwości działania. Pomocne mogą okazać się na przykład większe możliwości planowania
i zarządzania oraz współpraca cywilno-wojskowa.

Powody stagnacji CSDP
Zarysowująca się przez ostatnie kilka lat stagnacja w obszarze Wspólnej
Polityki Bezpieczeństwa i Obrony ma swoje źródło w czterech zasadniczych
obszarach. Pierwszym z nich jest kryzys finansowy, który skutkuje znaczącą
redukcją budżetów obronnych w poszczególnych państwach Unii Europejskiej. Trwający już od 2008 roku kryzys powoduje również spadek zaufania
społeczeństwa do instytucji publicznych i państwa jako takiego.
W tym miejscu warto wskazać na drugi powód stagnacji CSDP, którym
jest kryzys polityczny narastający w obliczu nieradzenia sobie przez rządy
państw z problemami, które niesie za sobą regres ekonomiczny.
Trzecim powodem jest kryzys przywództwa w dyplomacji Unii Europejskiej. Na czele unijnych służb dyplomatycznych stoi Wysoki Przedstawiciel
Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Jego
rola została bardzo wyraźnie zarysowana w Traktacie Lizbońskim i m.in.
dlatego przywódcy państw UE nie chcieli doprowadzić do tego, by w fotelu
Wysokiego Przedstawiciela zasiadł silny, powszechnie znany polityk. Można
więc powiedzieć, że przyczyną kryzysu przywództwa w unijnej dyplomacji
jest metodologia, jaką kierowali się przywódcy państw Unii Europejskiej,
wybierając Catherine Ashton na stanowisko Wysokiego Przedstawiciela
do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.
Czwarty z powodów stagnacji Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony
składa się z dwóch mylnych przekonań, które bardzo często wyrażane są przez
decydentów na starym kontynencie. Pierwsze z nich zakłada, że im więcej Unii
Europejskiej w polityce bezpieczeństwa i obrony, tym mniej jest tam miejsca
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dla państw narodowych. Drugie głosi, że wzmocnienie Unii w tym zakresie
osłabi zdolność NATO. Obie te obawy wydają się bezpodstawne, ponieważ
współpraca międzynarodowa powinna spełniać uzupełniającą rolę wobec
wysiłków poszczególnych państw, także w zakresie polityki bezpieczeństwa
i obronności. Natomiast działania NATO i UE powinny także uzupełniać się,
wszak członkowstwo w obu organizacjach w większości pokrywa się. Jeśli więc
uda się rozwiać wątpliwości i mylne przekonania, osiągnięcie porozumienia
co do przyszłości CSDP będzie znacznie łatwiejsze.

Droga do zażegnania kryzysu
Udowodnienie nieprawdziwości przekonań opisanych powyżej nie jest oczywiście jedynym lekarstwem na ożywienie Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa
i Obrony. Nie jest to tak łatwe, ponieważ problemy, z którymi musi mierzyć
się Europa w obecnej chwili, są znacznie poważniejsze niż w 2003 roku.
Wówczas Unia Europejska podzieliła się na zwolenników i przeciwników
amerykańskiej interwencji w Iraku i w konsekwencji poróżniła się co do pryncypiów unijnej polityki bezpieczeństwa. Dziś przyczyny kryzysu są znacznie
głębsze, dotyczą bowiem sfery ekonomicznej i politycznej.
W tej sytuacji uzasadniona wydaje się teza, według której ożywienie
CSDP powinno odbyć się w czterech krokach, z których jako pierwszy jawi
się niewątpliwie uporanie się z kryzysem finansowym. Koniecznym wydaje
się, by stało się to z użyciem dostępnych Unii mechanizmów, łącznie ze
wzmocnieniem kontroli w strefie euro.
Po drugie, konieczne jest wzmocnienie instytucji Unii Europejskiej, które
zostały mocno zreorganizowane po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego.
W interesie całej Unii jest, by proces redefiniowania ról jej poszczególnych
aktorów zakończył się precyzyjnym określeniem zarówno kompetencji, jak
i narzędzi ich realizacji.
Trzecią z ważnych spraw jest wzmocnienie wspólnej dyplomacji, przez
co powinno rozumieć się przede wszystkim nie rozwiązania personalne, ale
jasne określenie kompetencji Wysokiego Przedstawiciela Unii Europejskiej
do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Europejskiej Służby
Działań Zewnętrznych. Powinny pójść za tym także rozwiązania prowadzące do sprawnego wypracowywania spójnych i jednolitych stanowisk przez
państwa członkowskie UE.
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Dopiero uporządkowanie powyższych trzech różnorodnych i ogromnie
rozbudowanych obszarów pozwoli na realizację czwartego celu, którym jest
już wzmocnienie Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, do czego instrumenty zostały wskazane w powyższych rozważaniach i wzmiankowanych
dokumentach, począwszy od instytucjonalnych, jak Europejska Strategia
Bezpieczeństwa czy Traktat Lizboński, a skończywszy na postulatach takich
jak te zawarte w „liście weimarskim”.

Podsumowanie
Nie będzie mowy o sprawnej i skutecznej Wspólnej Polityce Zagranicznej
i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, jeżeli spójna nie będzie polityka zagraniczna Unii Europejskiej. Częścią takiej wspólnej polityki powinna być
kwestia bezpieczeństwa Unii jako całości. Dlatego UE musi w zdecydowany
sposób podejmować decyzje w konkretnych sprawach, włączając w to zarządzanie kryzysowe.
Spójna polityka zagraniczna Unii Europejskiej oznacza zatem spójne
instrumenty polityczne, dyplomatyczne, ekonomiczne i militarne, które
pomogą w wypracowaniu stanowisk w stosunku do poszczególnych regionów i poszczególnych kryzysów. Pewien postęp w tej dziedzinie został
odnotowany w ubiegłych latach, co widać na przykładzie aktywności UE
w Rogu Afryki. Jednakże ciągle sporo jest do zrobienia, zanim naprawdę
będzie można powiedzieć o wszechstronnym podejściu Unii Europejskiej
w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Jeśli zaś nie stanie się ono faktem,
kryzys w tej dziedzinie niewątpliwie będzie się pogłębiał.

dr Andrew A. Michta
profesor studiów międzynarodowych, Rhodes College
Senior Fellow, Centrum Analiz Polityk Europejskich, Waszyngton DC

Wzmocnić solidarność
sojuszniczą w NATO

Pomimo tego, że od 2008 roku koncentrujemy się przede wszystkim na kryzysie ekonomicznym, mówiąc nawet o „Wielkiej Recesji,” równie palącym
problemem stojącym przed Zachodem jest potrzeba odbudowy konsensusu
co do transatlantyckiej polityki bezpieczeństwa. Jeśli porównać sytuację
w Europie po zakończeniu II wojny światowej z tym, gdzie znajdujemy się
dzisiaj dwie dekady po końcu Zimnej Wojny, trudno nie poddać się pewnemu
pesymizmowi, że przy tak ogromnej bazie ekonomicznej, którą posiadają
Unia Europejska i Stany Zjednoczone, brakuje nam nadal spójnej wspólnej
wizji działania w celu utrzymania obecnego międzynarodowego porządku,
zwłaszcza obecnie, gdy zachodzą ważne przesunięcia w globalnym rozkładzie sił. Utrzymuję, że zrozumienie konieczności wspólnego działania
i zbudowanie wokół niego strategii jest ważniejsze od rozwiązywania tego czy
innego problemu w obecnym kryzysie. Ta potrzeba odnowienia współpracy
transatlantyckiej, a przede wszystkim poczucia solidarności sojuszniczej, jest
szczególnie ważna dzisiaj przy zmieniającym się globalnym rozkładzie sił.
Zastanawia stosunkowa słabość przywództwa zarówno europejskiego,
jak i amerykańskiego, zwłaszcza gdy porównać obecny stan z umiejętnościami przywódców zaraz po II wojnie światowej – które pozwoliły stworzyć
wspólną wizję współpracy transatlantyckiej i wygenerować poparcie opinii
publicznej dla transatlantyckiej opcji pomimo dramatycznych powojennych
zniszczeń w Europie i tradycyjnie silnego impulsu izolacyjnego w Stanach
Zjednoczonych. Szczególnie w Europie byli to wówczas ludzie umiejący
kompensować zdolnościami przywódczymi słabość wyczerpanego wojną
kontynentu, wykorzystać pomoc amerykańską, doprowadzić do reabsorpcji
Niemiec w społeczności europejskiej – i zrobić to szybko i z pełną świadomością trudnej sytuacji międzynarodowej. Mieli też zaangażowanych partnerów
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po drugiej stronie Atlantyku – ludzi kalibru Trumana czy Eisenhowera,
Marshalla czy Achesona. Konsekwencją słabości przywództwa politycznego
dzisiaj jest nieumiejętność Zachodu przełożenia swojej siły ekonomicznej,
kapitału instytucjonalnego i ludzkiego na nową wspólną strategię.
Trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego ta sytuacja wygląda tak teraz, niemal ćwierć wieku od upadku komunizmu i ponad dekadę od ataku na World
Trade Center i Pentagon. Skąd bierze się poczucie rosnącego dystansu
między Europą a Stanami Zjednoczonymi, zwłaszcza gdy, zdawałoby się,
że biorąc pod uwagę zmiany w Azji czy na peryferiach Europy, współpraca
w zakresie bezpieczeństwa jest nie tylko potrzebna, ale wręcz konieczna.
Dzieje się bowiem coś głębszego, niż sugeruje często tzw. przyjęta mądrość
– że jesteśmy sobie po prostu mniej potrzebni – bo biorąc pod uwagę szereg
wyzwań regionalnych i globalnych, jest wręcz odwrotnie. I przy tym coraz
trudniej również uchronić się od wyliczanki statystyk o wschodzącej potędze Azji przy jednoczesnym relatywnym pomniejszeniu się sił Zachodu.
Statystyki są statystykami i można z nich rzeczywiście budować przepowiednie na przyszłość, na przykład, że Chiny staną się większe ekonomicznie od Stanów Zjednoczonych. Ale warto pamiętać, że te wszystkie trendy
są niekoniecznie końcowymi wynikami. Zdolność myślenia strategicznego
i zdolność przywództwa politycznego są nadal ważnymi czynnikami polityki
międzynarodowej.
Problemy ekonomiczne w Stanach Zjednoczonych są poważne, zwłaszcza
problem długu publicznego i zarówno Prezydent, jak i Kongres nie mogą ich
odłożyć na przyszłość. Jednak może jeszcze ważniejszy z punktu widzenia
przyszłości wspólnoty państw zachodnich jest problem tzw. governance, czyli
problem efektywnego rządzenia krajem, co niekoniecznie jest wypadkową
naszej sytuacji ekonomicznej w Stanach Zjednoczonych. Częściowo kryzys amerykański jest problemem par excellence politycznym, pogłębianym
nieumiejętnością wytworzenia kompromisu politycznego wewnątrz struktur rządowych, coraz bardziej uniemożliwiającą nam zaadresowanie tych
podstawowych spraw, z którymi się zmagamy. Mamy ogromny i rosnący
dług publiczny, który pod koniec 2013 roku może dojść do 17,5 trylionów
dolarów. Dla przypomnienia, amerykański GDP w ubiegłym roku wyniósł
15,8 trylionów dolarów. Jesteśmy, gdyby wziąć czysto procentowo, tam gdzie
znajdują się najbardziej zadłużone państwa na południu Europy. Oczywiście
Stany Zjednoczone to nie Grecja, bo to kraj nadal o największej gospodarce
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i ogromnych zasobach, zwłaszcza przy obecnej rewolucji w energetyce (shale
gas and shale oil). Jednak powinno być oczywistym, że jesteśmy w środku
politycznego, a nie tylko ekonomicznego kryzysu, i że jego rozwiązanie
staje się z każdym rokiem coraz trudniejsze właśnie z powodu polaryzacji
ideologicznej kraju.
Postępujący paraliż polityczny w Waszyngtonie przekłada się na politykę bezpieczeństwa, a zwłaszcza na stosunki transatlantyckie, bo przykuwa
uwagę Białego Domu i Kongresu w sporach wewnętrznych. Niemożność
zaadresowania problemu governance pogłębia problem tego, że Stany Zjednoczone znajdują się w sytuacji, w której po raz pierwszy w swojej historii jako
światowe mocarstwo ma ograniczenia w tradycyjnym nadmiarze zasobów,
które rząd może wykorzystać do prowadzenia polityki. A to jest problem,
który się przekłada w polityce bezpieczeństwa na problem rosnącego deficytu siły. Nieumiejętność zaadresowania kryzysu politycznego stawia Stany
Zjednoczone w nowej jakościowo sytuacji: kończenia się pewnego „nadsytu
siły”, który towarzyszył amerykańskiej polityce zagranicznej od ponad stulecia. Inaczej mówiąc, Stany Zjednoczone zawsze miały większą możliwość
popełnienia błędów niż inne państwa, i później oparcia się właśnie na tym
bogactwie środków, żeby je odrobić. Na przykład wojna w Wietnamie mogła
być porażką, ale można było się otrząsnąć i odbudować konsensus polityczny,
zrekapitalizować amerykańskie siły zbrojne. Po stagflacji lat 70. przyszła tzw.
Rewolucja Reagana, która nie tylko odwróciła trend, ale doprowadziła do odbudowania siły i samozaufania Ameryki, a w końcowej analizie do upadku
sowieckiego imperium. Obecnie – głównie z powodu kryzysu governance –
takie pole manewru jest coraz bardziej ograniczone, co jednak nie znaczy,
że Stany Zjednoczone nie są w stanie tego zmienić.
Stany Zjednoczone mają nadal w sobie ogromne rezerwuary przedsiębiorczości i może jest naszym szczęściem to, że naród po prostu nie bardzo
zwraca uwagę na narzekania intelektualistów deklarujących schodzenie
Ameryki ze sceny i kolejny już raz koniec „Amerykańskiego Stulecia”. Siła
ekonomiczna Stanów Zjednoczonych, choć nadwyrężona przez obecny kryzys,
jest nadal podstawą ich siły militarnej – tak zasadniczej dla bezpieczeństwa
transatlantyckiego. Stany Zjednoczone nadal wydają pięć razy więcej od
Chin na zbrojenia, w związku z tym w tzw. bilansie „twardej siły” Stany
Zjednoczone są dominującym graczem w skali globalnej.
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Problem dla bezpieczeństwa transatlantyckiego jest więc inny. Problemem
jest to, że w kontekście transatlantyckim następuje zdecydowanie przełamanie
rozłożenia tego, co robili Europejczycy jeszcze nawet dziesięć lat temu, a co
robią teraz, jeśli chodzi o wkład we wspólny wysiłek obronny. Dziesięć lat
temu osiem najważniejszych europejskich państw– członków NATO produkowało około 50 proc. zdolności wojskowych Sojuszu. I choć sojusznicy
europejscy nie mieli takiej samej jak Stany Zjednoczone możliwości działania
na dłuższe dystanse i posiadali ograniczone zdolności w pewnych zakresach
działań wojskowych, to ich wysiłek zbrojeniowy był ich autentycznym i docenianym wkładem w siłę Sojuszu. Niestety, w 2013 roku wkład europejskich
członków NATO w zdolności bojowe Sojuszu to już mniej niż jedna trzecia.
Inaczej mówiąc, ponad 70 proc. siły bojowej NATO to Amerykanie. Przy
nadal pogłębiających się cięciach budżetowych nie jest przesadą powiedzenie, że Europa się po prostu w dużym stopniu rozbraja. Trzeba przy tym
podkreślić, że Polska jest tutaj wyjątkowym krajem pod tym względem, bo
wiosłuje pod prąd, inwestując w obronność. Nie zmienia to jednak całości
obrazu niepokojących zmian zachodzących w Sojuszu.
Pogarszanie się zdolności wojskowych w Europie doprowadza do rozluźnienia więzi transatlantyckiej, stwarzając narrację w Waszyngtonie, że
Europejczycy przestają być prawdziwymi partnerami Stanów Zjednoczonych
w sprawach twardego bezpieczeństwa. A przy tym spojrzenia amerykańskie
coraz bardziej zwracają się w kierunku Azji, gdzie następują coraz głębsze
zmiany w rosnącej roli Chin i gdzie Stany Zjednoczone pozostają głównym
gwarantem bezpieczeństwa. Również coraz bardziej uwagę Ameryki pochłania
Środkowy Wschód i północna Afryka, tzw. Region MENA, dlatego że tam
następuje coraz szybszy rozpad państw i destabilizacja regionu – problemy,
z którymi naprawdę nikt nie jest w stanie sobie dobrze poradzić. Przebudzenie
się polityczne społeczności arabskich prowadzi coraz szybciej do kryzysu,
nad którym zapanowanie wymagać będzie ścisłej współpracy Stanów Zjednoczonych i Europy, a tego niestety brakuje. Rozpadanie się podstawowych
struktur, które trzymały region MENA razem, teraz, po zlikwidowaniu
państw opartych głównie na systemach wojskowych, policyjnych przymusu,
wymaga wypełnienia powstającej próżni, a instytucje demokratyczne w tych
państwach są na to zbyt słabe.
Stany Zjednoczone mają dziś dwa poważne wyzwania bezpieczeństwa:
w Azji i w MENA, i w obu udział sojuszników europejskich jest ograniczo-
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ny. W głębszym kontekście jest też pytanie o to, jaką rolę będzie odgrywać
odradzająca się siła militarna Rosji. Przy kończeniu się obecnej misji ISAF
w Afganistanie w 2014 roku, w Waszyngtonie rośnie poczucie, że Europa
przestaje być kluczowym partnerem i że dzieje się tak z wyboru. Symptomem problemu wewnątrz Sojuszu była na przykład operacja w Libii, gdzie
część państw się angażowała, część zdecydowała nie brać udziału. Stany
Zjednoczone również przyjęły nową postawę, wybierając w kampanii w Libii
„przywództwo z tyłu” (leading from behind), również w Mali, gdzie Francuzi
zaczęli swoją operację, nie koordynując jej od początku, a tylko już później
zwracając się o wsparcie. Te operacje stały się symptomem problemów wewnątrz Sojuszu – odzwierciedleniem słabnącej solidarności wewnątrz NATO
i rosnących różnic co do priorytetów poszczególnych państw.
Obecna sytuacja jest również pośrednio rezultatem doświadczeń na Bałkanach w latach 90., z następującym coraz mocniejszym przekonaniem wśród
przywódców Stanów Zjednoczonych, że możliwość współpracy militarnej
z Europą jest coraz bardziej ograniczona właśnie z powodu zmniejszających
się zdolności wojskowych Europejczyków. Po wojnach bałkańskich Amerykanie doszli do konkluzji, że w kampaniach sojuszniczych wysiłek wojskowy,
zwłaszcza w najbardziej nowoczesnym zakresie zdolności wojskowych, spada
coraz bardziej na stronę amerykańską, i że czasami interoperabilność nie
jest w pełni możliwa.
To osłabienie solidarności sojuszniczej zostało zamanifestowane
w 2008 roku, kiedy dwa wydarzenia de facto zamknęły okres post-zimnowojenny. Ważnym ostrzeżeniem był szczyt NATO w Bukareszcie w 2008 roku,
w którym zarówno Gruzja jak i Ukraina nie dostały tzw. Membership Action
Plan, drogi ewentualnego wejścia do Sojuszu. Drugim kluczowym wydarzeniem była potem rosyjsko-gruzińska wojna, która rozbiła założenia, że konwencjonalny konflikt międzypaństwowy należy do przeszłości. W 2008 roku
tradycyjna wojna między państwami nagle wróciła na peryferie Europy, co
zostało odebrane inaczej w środkowej Europie, inaczej w Europie zachodniej,
a jeszcze inaczej w Stanach Zjednoczonych. Dla Rosji zaś najistotniejsze
było to, że przy pomocy tej ograniczonej wojskowej kampanii zamknęła
jakiekolwiek przyszłe konkretne dyskusje o wprowadzaniu Gruzji do Sojuszu
Północnoatlantyckiego.
To prawda, że jest obecnie po obu stronach Atlantyku poczucie bardzo
dużego zmęczenia Sojuszu. NATO kończy dziesięcioletnią wojnę w Afga-
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nistanie i lekcje z tej wojny będą nas kształtować przez następną dekadę.
W jaki sposób będziemy wyciągać lekcje z tej kampanii? W sensie militarnym
będzie to poważna lekcja polityczna ze wspólnego działania. Czyli istnieje
dziś istotne pytanie odnośnie konsensusu przyszłego działania Sojuszu
i solidarności sojuszniczej. Jesteśmy w momencie decydowania o tym, czy
Sojusz będzie sojuszem globalnym, tak jak chce strona amerykańska, czy
będzie sojuszem bardziej regionalnym, tradycyjnym, jak chce Europa. No
i oczywiście w tym europejskim podejściu mamy elementy specyficzne dla
krajów bałtyckich czy Europy Środkowej, gdzie zagrożenie ze strony Rosji
jest odczuwane w sposób coraz bardziej intensywny, inaczej niż w innych
częściach Sojuszu.
Solidarność sojusznicza wymaga przemyślenia, do jakiego stopnia Europa jest gotowa zaangażować się poza najbliższym regionem. Dla Stanów
Zjednoczonych Azja staje się coraz bardziej istotnym obszarem działania,
zarówno w sensie ekonomicznym, jak i militarnym. Chiny stają się bezsprzecznie rosnącym konkurentem regionalnym Stanów Zjednoczonych
na Pacyfiku, a w dłuższej perspektywie również konkurentem globalnym.
I tu rola, jaką sojusznicy europejscy będą bądź nie będą gotowi odgrywać,
będzie ważnym elementem kształtującym spojrzenie Ameryki na wartość
relacji transatlantyckich. Chiny są obecnie na tradycyjnej trajektorii kraju,
który się szybko modernizuje i jednocześnie staje się coraz bardziej geostrategicznie asertywny w swoim regionie, co widzimy przy próbach wypchnięcia obecności amerykańskiej z zachodniego Pacyfiku. Te zachodzące
zmiany przełożą się z czasem na coraz większą i bardziej globalną rolę Chin.
To widać również w inwestycjach w zbrojenia. Chiny w przeciągu ostatniej
dekady przeszły z pozycji dziewiątego kraju pod względem wydatków zbrojeniowych do de facto drugiej pozycji. Jeśli spojrzymy na operowanie floty
chińskiej, na przykład na próbę budowania lotniskowców, jest widoczne,
że Chiny budują tzw. power projection capability. Towarzyszy temu rosnący
patriotyzm w Chinach, dlatego że zwłaszcza na obecne przywództwo po
18. kongresie partii w Chinach właściwie w większości składają się ludzie,
którzy nie pamiętają deprywacji komunizmu, a pamiętają kilkucyfrowy
wzrost gospodarczy i rosnącą siłę kraju. Te zmiany w Chinach stwarzają
poważny dylemat dla Stanów Zjednoczonych również dlatego, że Pekin jest
ich głównym kredytorem zewnętrznym.
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Europa powinna zdać sobie sprawę, jak ważne dla przyszłości solidarności sojuszniczej będą jej zdolności wojskowe i konsensus polityczny co
do wspólnych działań ze Stanami Zjednoczonymi poza obszarem Europy.
Stany Zjednoczone po dziesięciu latach tzw. globalnej wojny z terroryzmem
muszą zdekapitalizować swoje tradycyjne środki na tzw. power projection.
Chodzi tu głównie o marynarkę wojenną, lotnictwo, systemy rakietowe,
systemy satelitarne i oczywiście nowe obszary bezpieczeństwa cybernetycznego. Dla przykładu, flota amerykańska jest w tej chwili najmniejsza
od 1917 roku. Tak więc możliwość wspólnego wykorzystania potencjału
zbrojnego Stanów Zjednoczonych i Europy będzie mieć kluczowy wymiar
polityczny dla Ameryki i Sojuszu w nadchodzących latach. Zrozumienie tego
i podjęcie działań zwłaszcza ze strony Europy jest kluczowym wyzwaniem
na nadchodzące lata.
Stany Zjednoczone autentycznie potrzebują europejskiego partnera. Nie
tylko w tradycyjnych operacjach obronnych, ale również w operacjach ekspedycyjnych. Testem stosunków transatlantyckich w nadchodzącej dekadzie
będzie umiejętność uzyskania porozumienia co do większej roli dla Europy
w bezpieczeństwie globalnym. Stany Zjednoczone i Europa z ich połączonymi
siłami ekonomicznymi, ludnościowymi, nie mówiąc o sile instytucjonalnej
i wreszcie militarnej, są w stanie wspólnie zapewnić utrzymanie otwartego
systemu globalnego. Ale muszą być w stanie działać razem, w tym również
w charakterze wojskowym. To, czy Amerykanie – jak mawiali neokonserwatysci – są nadal z Marsa, a Europa z Wenus, to akademicka dyskusja, która
nie rozwiąże dzisiejszych poważnych dylematów obrony i bezpieczeństwa
Zachodu. Z powodu kryzysu ekonomicznego Stany Zjednoczone patrzą
bardziej do wewnątrz, ale to nie znaczy, że stają się izolacjonistyczne. Ostatnie badanie Transatlantic Trends GMF pokazują, że większość społeczności
amerykańskiej zdecydowanie chce być zaangażowana w politykę międzynarodową, z 80 proc. opowiadających się za ciągłym zaangażowaniem Stanów
Zjednoczonych w sprawy globalne. I choć wielu młodych Amerykanów widzi
Azję jako kluczową dla przyszłości Stanów Zjednoczonych, więzi z Europą
są nadal silne. To podstawa, na której elity po obu stronach Atlantyku mogą
i powinny budować ramy nowego konsensusu w sprawie kluczowej roli transatlantyckiej współpracy w naszym wspólnym bezpieczeństwie.
Dzisiaj w rezultacie doświadczeń ostatniej dekady jesteśmy w sytuacji,
gdzie mimo trudności ekonomicznych i zmęczenia Afganistanem, koniecz-
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ne jest powiązanie priorytetów amerykańskich i europejskich w większą
transatlantycką strategię. Co daje powód jednak do pewnego optymizmu
na przyszłość, to fakt, że priorytety amerykańskie nie są w tych szerokich
zarysach dalekie od europejskich. Powinien nas łączyć poprzez Atlantyk
konsensus, że mamy trzy wspólne priorytety makro. Pierwszy z nich to utrzymywanie i zachowanie otwartego liberalnego porządku światowego. Drugi
priorytet to powstrzymanie eskalacji rosnących kryzysów regionalnych, jak
na przykład w MENA czy sytuacji w Afganistanie po zakończeniu obecnej misji ISAF (co wiąże się nadal ze wspólnym zwalczaniem organizacji
terrorystycznych). I wreszcie utrzymanie wspólnej zdolności do działania
militarnego na wypadek nowych wyzwań czy kryzysów, których obecnie nie
jesteśmy w stanie przewidzieć, co oznacza konieczność utrzymania pewnego
minimum zdolności wojskowych zwłaszcza w Europie.
To trzy obszary, w których Stany Zjednoczone i Europa mogą i powinny
działać wspólnie. Potrzebują teraz jasnego wyartykułowania naszych wspólnych priorytetów i poważnej rozmowy na temat strategii. A to główne zadanie
dla przywódców politycznych po obu stronach Atlantyku.

Bogusław Sonik
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Unia Europejska wobec wyścigu
geopolitycznego

Wstęp
Ojcowie założyciele Unii Europejskiej wierzyli, że integracja i wzajemna współpraca krajów Starego Kontynentu zaprowadzi trwały pokój oraz przyczyni
się do harmonijnego wzrostu gospodarczego i budowy potęgi ekonomicznej.
Dziś jednak coraz więcej mówi się o tym, że proces integracyjny zatrzymał
się w krytycznym punkcie, a sny o europejskim mocarstwie w najbliższym
czasie na pewno się nie spełnią, o ile spełnią się kiedykolwiek. Mizerny wzrost
gospodarczy, przedłużający się kryzys strefy euro i coraz większe odcinanie
się od korzeni własnej cywilizacji nie tylko utrudniają budowę zjednoczonej
Europy, ale przede wszystkim wprowadzają wiele nowych różnic i podziałów
pomiędzy państwami. Konrad Adenauer słusznie mawiał, że: „Wszyscy
żyjemy pod tym samym niebem, ale nie wszyscy mamy ten sam horyzont”.
Współczesna Europa zdaje się w coraz większym stopniu zagubiać swój
wspólny punkt odniesienia. Pozostaje przez to coraz bardziej w tyle globalnego
wyścigu geopolitycznego. Kluczową dziś pozostaje więc kwestia, czy Europie
uda się odnaleźć jeden wspólny horyzont, który umożliwi jej przezwyciężenie
obecnego zastoju i pozwoli wkroczyć na drogę zrównoważonego rozwoju,
bez podziału na lepszych i gorszych.

1. Europa na rozdrożu – potęga albo śmierć
W dobie kryzysu gospodarczego Unia Europejska nie tylko chce, ale musi
się przeobrażać. Wielu badaczy przedstawia więc różne projekty odnośnie
do możliwości rozwoju i przyszłych przeobrażeń Unii Europejskiej.
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Proroczą wizję dotyczącą przyszłości Europy zawarł w swojej książce
pt. Potęga albo śmierć. Europa wobec imperium amerykańskiego znany francuski
politolog Christian Saint-Étienne, profesor na kilku uniwersytetach i prezes
Instytutu France Stratégie. Książka ukazała się w październiku 2003 roku,
czyli niemal równolegle z czasem, kiedy w Polsce toczyła się słynna dyskusja
na temat Nicei. 17 stycznia 2004 roku na łamach „Rzeczpospolitej” ukazała
się natomiast moja recenzja książki Saint-Étienne’a1. W tym miejscu pragnę
przytoczyć główne tezy, jakie francuski politolog zawarł w swoim dziele.
Na samym początku należy stwierdzić, że wizja, jaką snuje autor dla
przyszłości Europy nie jawi się zbyt optymistycznie: „Czas ucieka, za trzy
lata będziemy świadkami schyłku technologicznego Europy, a za lat dziesięć
demograficznego… O przyszłości Europy zadecydują nadchodzące miesiące. Mamy przed sobą jasny wybór: mocarstwo albo śmierć!”2. Współczesna
Europa znajduje się więc na prawdziwym rozdrożu i musi zdecydować, którą
drogą chce dalej kroczyć.
Europę XXI wieku Saint-Étienne opisuje jako zagubioną we współczesnym coraz bardziej globalizującym się świecie i tracącą swoją pierwotną
siłę napędową. Podczas bowiem gdy Europa skłania się ku koncepcjom,
które możemy zbiorczo określić jako „postnarodowe” i „postmocarstwowe”,
na arenie międzynarodowej istnieje wyraźna tendencja umacniania światowych mocarstw. Za kilka lat zwiększy się w szczególności przewaga dwóch
supermocarstw prowadzących politykę dominacji strategicznej, czyli Stanów
Zjednoczonych i Chin.
Owo umacnianie własnej pozycji na arenie międzynarodowej odbywa
się jednak dzisiaj nie poprzez powiększanie wpływu na kolejne terytoria,
ale przede wszystkim poprzez budowanie rozleglej sieci uzależnień ekonomicznych.
Nacjonalizm nie jest więc ideą, która całkowicie odeszła do lamusa.
Saint-Étienne twierdzi nawet, że „tylko narody posiadające ofensywną strategię (w polityce, ekonomii, kulturze i wojskowości) potrafią skutecznie bronić
swoich interesów w świecie, gdzie trwa bezlitosna konkurencja ekonomiczna
i polityczna; prawdopodobnie najostrzejsza od czasów rewolucji przemysłowej”3. O pozycji gospodarek narodowych nie decyduje więc niewidzialna ręka
1. Zob: B. Sonik, Potęga albo śmierć, „Rzeczpospolita”, 17.01.2004.
2. Ch. Saint-Étienne, La puissance ou la mort. L’Europe face a l’empire américain, Seuil 2003.
3. Ibidem.
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rynku, lecz trzy kluczowe czynniki: struktury władzy, strategie oraz struktury
organizacyjne. Przykładem strategicznych działań na rzecz rozwoju ekonomicznego jest przede wszystkim wspieranie rozwoju nauki i nowych technologii.
W tym miejscu można posłużyć się przykładem Stanów Zjednoczonych, które
w 2003 roku wydały na ten cel tylko z budżetu federalnego 117 mld dolarów,
a w roku 2004 więcej niż Japonia i Unia Europejska razem wzięte.
Oprócz małych nakładów finansowych na rozwój nauki i nowych technologii, według Saint-Étienne’a problemem Europy jest także zjawisko tzw.
„drenażu mózgów”, związanego z masową emigracją zarobkową młodych
i wykształconych ludzi do Stanów Zjednoczonych.
Generalnie jednak słabość Unii Europejskiej wynika przede wszystkim,
według Saint-Étienne’a z faktu zarzucenia prowadzenia polityki mocarstwowej przez Wspólnotę. Pomimo faktu istnienia wspólnego rynku i jednolitego
obszaru walutowego, gospodarki państw członkowskich nie funkcjonują jak
jedna całość, ale raczej jako suma gospodarek, a nawet gospodarek, które
ze sobą konkurują.
Autor książki Potęga albo śmierć nie poprzestaje jednak tylko na dosadnym
opisaniu nie najlepszej pozycji Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej.
Formułuje bowiem dodatkowo koncepcję, która ma stanowić niejako remedium na obecną kryzysową sytuację. Według Saint-Étienne’a należy przede
wszystkim wytyczyć granice Unii i utworzyć dzięki temu terytorium zwarte
politycznie. Stopień integracji politycznej nie jest jednak bezwarunkowo
określony. Może to być zarówno państwo narodowe, federacja, jak również
i konfederacja. Warunkiem egzystencji tego nowego tworu politycznego ma
być „spuścizna wspólnej pamięci, pragnienie wspólnego losu teraz oraz wola
budowania potęgi pozytywnej i trwałej pozostającej w służbie wspólnego
dobra”4. Spoiwem łączącym nowe mocarstwo ma być integracja na poziomie
politycznym i wspólne dziedzictwo filozoficzne, wsparte dodatkowo instrumentami ekonomicznymi.
Dalej Saint-Étienne formułuje wizję nowej struktury zjednoczonej Europy. Wizję tę można traktować jako zapowiedź obecnego zjawiska w ramach
Unii Europejskiej, przez wielu nazywanego zjawiskiem „Europy dwóch
prędkości”.

4. Ibidem.
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Wszystkie obecne państwa Unii Europejskiej wraz z Turcją, a w przyszłości również wraz z Bałkanami, państwami basenu Morza Śródziemnego
oraz krajami Europy Wschodniej Saint-Étienne nazywa „Europą otwartą”.
Warunkiem członkostwa w jej strukturach byłoby przyjęcie unijnego traktatu.
W jej ramach, zgodnie z dotychczasową formułą działania Unii Europejskiej
miałyby działać fundusze strukturalne, fundusze dostosowawcze oraz być
realizowane założenia Wspólnej Polityki Rolnej.
Istotą koncepcji Saint-Étienne’a jest jednak fakt, że w łonie otwartej Europy powstać ma terytorium, które nazywa on l’Europe uni, a więc zjednoczoną
lub nawet jednolitą Europą. Miałoby ją stanowić zaledwie kilka (docelowo od
ośmiu do dwunastu) państw, które przyjęłyby strategię zakładającą wspólną
budowę potęgi, poprzez zapewnienie w świecie globalnej konkurencji najlepszych warunków do ekspansji zarówno dla własnych przedsiębiorstw, jak
też dla ideałów i wartości. L’Europe uni w wizji Saint-Étienne’a musi posiadać
i rozwijać renomowane uniwersytety, dynamiczne regiony oraz innowacyjne
przedsiębiorstwa, wykorzystujące najnowocześniejsze technologie. Budowanie
ścisłego związku na kształt federacji najlepiej zacząć od stworzenia Republiki
Reńskiej, czyli konfederacji dwóch największych graczy w ramach UE, a więc
Francji i Niemiec – „Francja i Niemcy posiadają wspólne dziedzictwo filozofii
politycznej oświecenia, co pozwala na stworzenie republiki demokratycznej
i laickiej, której podstawą funkcjonowania będzie rozum i sprawiedliwość.
Potęga Republiki Reńskiej służyć będzie światowemu państwu prawa, w którym ONZ odgrywałaby rolę dlań wyznaczoną”5.
Republika Reńska byłaby otwarta dla krajów Beneluksu, czyli Belgii, Holandii i Luksemburga. Kraje te bowiem od początku towarzyszyły procesowi
pojednawczemu Francji i Niemiec oraz są mocno zintegrowane z ekonomią
tych państw.
Podsumowując rozważania Saint-Étienne’a z 2003 roku, można powiedzieć, że po części przełożyły się one na polityczną rzeczywistość. Może i nie
ma wyraziście wydzielonej Republiki Reńskiej ze swoją własną konstytucją,
ale istnieje mimo wszystko podział w ramach Unii Europejskiej na liderów
i tych pozostających na uboczu. Prym wiodą Niemcy i Francja, które mają
znaczący wpływ na kształt unijnej polityki. Nie wiadomo do końca, czy
obecna sytuacja podąża w kierunku stworzenia wspomnianej już Republiki
5. Ibidem.
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Reńskiej, ale z całą pewnością można stwierdzić, że fakt ten nie służyłby
dobrze interesowi Polski, dla której owa scentralizowana i dbająca o własne
interesy grupa polityczna byłaby bardzo trudnym sąsiadem.

2. Konieczność zmian i podjęcia kluczowych decyzji –
kryzys unii walutowej
Kryzys ekonomiczny w Grecji, który w całej pełni uwidocznił się w 2010 roku
stał się podstawą do teoretycznych rozważań nad kształtem integracji europejskiej, nie tylko w ramach unii walutowej, ale również w odniesieniu do jej
całej konstrukcji. Warto jednak zaznaczyć, że na początku kryzysu, czyli
zaraz po ujawnieniu przez media katastrofalnej sytuacji finansowej Grecji,
uwaga opinii publicznej, jak również i wielu analityków skupiała się przede
wszystkim na błędnej polityce gospodarczej prowadzonej przez grecki rząd
oraz na licznych „oszustwach statystycznych”, których dopuścili się greccy
politycy, aby jak najdłużej ukrywać przed światem, że ich kraj znalazł się
na krawędzi bankructwa. Konieczne cięcia budżetowe implementowane
w następstwie nacisków Unii Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu
Walutowego przez grecki rząd w zamian za kolejne transze pomocy finansowej były również postrzegane jako wewnętrzny problem Grecji, a nie jako
dowód całkowitego pęknięcia w konstrukcji unii walutowej.
Coraz częściej zaczęły się jednak pojawiać analizy, które zrywały z patrzeniem na obecny kryzys jedynie przez pryzmat Grecji. Zaczęto bowiem
zwracać uwagę, że to nie tylko źle prowadzona grecka polityka gospodarcza,
ale sama konstrukcja Europejskiego Obszaru Walutowego czyni go podatnym
na kryzysy i szoki ekonomiczne. Należy bowiem zaznaczyć, że projekt stworzenia jednolitego obszaru walutowego był motywowany nie tylko względami
ekonomicznymi, ale również i politycznymi. Wspólna waluta miała bowiem
wymusić bliższą współpracę poprzez zwiększenie kosztów ewentualnego
prowadzenia odrębnej polityki gospodarczej przez poszczególne państwa.
Również po upadku systemu z Bretton Woods ufność w to, że Stany Zjednoczone będą gotowe przedkładać odpowiedzialność za międzynarodową
politykę walutową ponad własny interes narodowy, zaczęła mocno słabnąć.
Kraje Wspólnoty miały nadzieję, że mówiąc wspólnym głosem w sprawach
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kursowych będą w stanie efektywniej bronić swoich interesów wobec coraz
bardziej pochłoniętej swoją wewnętrzną sytuacją Ameryki6.
Patrząc na obecny kryzys ekonomiczny w ramach strefy euro, należy
z jednej strony zwrócić uwagę na błędy i wypaczenia, jakich dopuścili się
greccy politycy, niewłaściwie wykorzystując środki finansowe pozyskiwane
z Unii Europejskiej i przeznaczając je głównie na zwykły konsumpcjonizm,
a nie np. na inwestycje. Nie można jednak pominąć również faktu, że to sama
Unia Europejska przez dłuższy czas pozwalała Grecji na prowadzenie tak
nieodpowiedzialnej polityki, w żaden istotny sposób nie monitorując jej
działań.
Z drugiej strony, coraz częściej wysuwane są tezy, że to Unia Europejska
niejako „stoi w miejscu” i przez brak dalszej aktywności w dziedzinie pogłębienia integracji na poziomie politycznym jest narażona na coraz częstsze
kryzysy ekonomiczne. Podstawowym remedium, aby rozwiązać ten impas
według wielu ekonomistów jest ustanowienie przynajmniej wspólnej polityki
fiskalnej, co oznacza w praktyce ingerencję w jeden z aspektów suwerenności
państw członkowskich Unii.
Unia próbuje się bowiem obecnie reformować i zmieniać, ale brak jej
mechanizmów korygujących gospodarkę, które zawierałyby się właśnie w ustanowieniu owej wspólnej polityki fiskalnej. Można nawet zauważyć, że kraje
europejskie tak naprawdę „zapomniały”, dlaczego powstała europejska unia
walutowa i jakim celom miała ona naprawdę służyć. Jeden z konstruktorów
unii walutowej, Jacques Delors, podkreślał, że Europejska Wspólnota Gospodarcza ma być jednym z etapów na drodze do utworzenia „federacji państw
– narodów”. Z kolei niemiecki polityk i pierwszy przewodniczący Komisji
Europejskiej Walter Hallstein mawiał, że „my nie integrujemy gospodarki,
my integrujemy politykę”7.
W tym miejscu należałoby zadać pytanie o teoretyczną podstawę wyżej
zaprezentowanych opinii, które przedstawiają unię walutową jako kolejny
krok do pełnej integracji politycznej. Wśród politologicznych teorii, które
opisują proces integracji międzynarodowej, można za T. Kubinem odwołać
się do podejścia neofunkcjonalistycznego wraz z jego kluczową koncepcją
odnoszącą się do procesu integracji, a mianowicie spill over. Według tej
6. D. Rosati, Dziesięć lat strefy euro. Sukces czy niespełnione nadzieje?, [w:] Euro – ekonomia i polityka,
D. Rosati (red. nauk.), Warszawa 2009, s. 21–22.
7. Z. M. Doliwa-Klepacki, Europejska integracja gospodarcza, Białystok 1996, s. 27.
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koncepcji zapoczątkowanie procesu integracyjnego w danej dziedzinie ma
prowadzić do stopniowego i nieuchronnego „rozlewania się” procesu integracji, co z kolei będzie implikować konieczność podjęcia przedsięwzięć
integracyjnych w kolejnych płaszczyznach. Według T. Kubina dotychczasowy
przebieg integracji europejskiej potwierdza założenia neofunkcjonalizmu
o stopniowym „rozlewaniu się” procesów integracyjnych na kolejne dziedziny.
Utworzenie unii walutowej jest więc czynnikiem sprzyjającym, a nawet można
powiedzieć, że wymuszającym dalszą integrację państw UE. Należy jednak
podkreślić, że spill over to nie proces automatyczny. Może on przybierać
różny stopień nasilenia i odbywać się w różnym tempie. Należy bowiem
mieć zawsze na uwadze, że każdy krok w kierunku głębszej integracji jest
przejawem politycznej woli i konkretną decyzją polityczną8.
Wyżej przedstawione koncepcje ukazują ścisły związek pomiędzy kolejnymi etapami integracji gospodarczej a integracją polityczną. W kontekście
dzisiejszego kryzysu ekonomicznego strefy euro koncepcje te próbują więc
przenieść punkt ciężaru ze spraw gospodarczych na polityczne, ukazując, że
możliwym remedium na dzisiejszą recesję jest pogłębienie więzi politycznych
między państwami. Koncepcje te nie są jednak równocześnie pozbawione
realizmu, gdyż zakładają, że zacieśnienie integracji politycznej musi odbyć
się za zgodą państw członkowskich UE i że proces ten nie będzie działał
automatycznie, tak jak prawa ekonomii.

3. Unia nie jest całkowitym przegranym w wyścigu
geopolitycznym
Pomimo faktu, że Unia Europejska znajduje się obecnie w sytuacji, kiedy
jej gospodarka wyraźnie spowalnia, a kryzys coraz wyraźniej zaczyna hamować nie tylko harmonijny rozwój, ale też i dalszy proces integracyjny,
należy zauważyć, że Unia przeszła ostatnio trzy poważne zmiany. Były one
niejako odpowiedzią na obecny kryzys i są obiecujące dla przyszłości Unii,
pokazując, że skrajne rozwiązania, takie jak: rozpad Unii czy też stworzenie
superpaństwa nie są jedynymi scenariuszami rozwoju kryzysowej sytuacji.
8. T. Kubin, Unia Gospodarcza i Walutowa a pogłębienie integracji politycznej państw Unii Europejskiej,
,,Studia Europejskie’’ nr 1 (37)/2006, s. 98.
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Najpierw Unia Europejska wykazała się niesamowitą zdolnością przemiany i dostosowania się do nieoczekiwanych wydarzeń. Kiedy bowiem
istniejące przepisy skutkowałyby zbyt wysokimi stratami gospodarczymi
– były one zmieniane. Najlepszym przykładem jest klauzula no bail-out –
art. 125 Traktatu Lizbońskiego, ustanawiającego, że „Unia nie odpowiada
za zobowiązania rządów centralnych, ani ich nie przejmuje”. Kiedy zagroziła
ona bankructwem Grecji, została pominięta. Unia Europejska udowodniła
w ten sposób, że nie będzie ślepo podlegać zasadom i potrafi dostosować się
do realiów. Późniejsze zmiany, takie jak: reforma przepisów budżetowych,
instytucjonalizacja szczytów strefy euro, kontrola finansowa Grecji, czy
też ustanowienie 750 mld euro funduszy ratunkowych zademonstrowały
elastyczność podejmowania decyzji w ramach Unii Europejskiej.
Drugą zmianą, uspokajającą obawy o nieefektywność instytucji europejskich było zwiększone zaangażowanie przywódców krajowych. Europejscy przywódcy pokazali, że potrafią wziąć odpowiedzialność za sprawy
europejskie. Szczyty kryzysowe i publiczne apele do przywódców krajów
zadłużonych były niezbędne. Kto inny niż grecki premier mógł przekonać
greckich obywateli do zaakceptowania surowych programów oszczędnościowych? Kto inny niż niemiecki kanclerz mógł przekonać niemieckich
obywateli do pomocy krajom zadłużonym? Kluczowe kwestie, takie jak los
gospodarek narodowych i stabilność waluty wymagały bowiem współpracy
szefów państw.
Trzecia zmiana może mieć największe znaczenie dla przyszłości. Kryzys
strefy euro rozpoczął proces, który od lat bez skutku próbowali osiągnąć
przywódcy Unii Europejskiej – proces tworzenia europejskiego demos,
europejskiego społeczeństwa. Kryzys zademonstrował Europejczykom, jak
bardzo współzależnym i połączonym miejscem jest Europa. Uświadomił
bowiem, że greckie oszustwa podatkowe, irlandzkie bańki rynkowe i włoski
dług publiczny mają prawdziwy wpływ na życie codzienne wszystkich Europejczyków. Oprócz współzależności ekonomicznej zaistniała też współzależność polityczna – wydarzenia takie jak głosowanie parlamentu słowackiego
w 2011 roku, wybory regionalne w Niemczech i referendum w Grecji były
śledzone przez prasę wszystkich krajów członkowskich.
Zachodzące zmiany i powstające społeczeństwo europejskie może mieć
ważne skutki dla Parlamentu Europejskiego. Instytucja ta miała na początku
tylko pozycję doradcy, ale z czasem stała się niezbędną częścią Brukseli,
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współlegislatorem polityki europejskiej. Od 1979 roku frekwencja w wyborach
do Parlamentu Europejskiego spadła z 63 proc. do 42 proc. w roku 2009.
W dodatku badania wskazują, że wyborcy kierowali się raczej kwestiami
krajowymi niż europejskimi. Świadome i poinformowane społeczeństwo
europejskie może odwrócić ten trend i podnieść znaczenie Parlamentu
Europejskiego.

Podsumowanie
Aby zbudować silną i zjednoczoną Europę oraz ziścić sny o europejskiej
potędze, trzeba przede wszystkim zmiany mentalności, jak również i przyzwyczajeń. Trzeba także społecznej zgody na przebudowę hierarchii wspólnych celów oraz poczucia misji. Ta silna społeczna motywacja niesie ze sobą
gotowość do poniesienia indywidualnych wyrzeczeń, podobnych do tych,
które zdecydowali się ponieść Polacy po roku 1989.
Unia nie jest przegranym graczem w ramach polityki międzynarodowej,
gdyż, jak zostało wyżej ukazane, potrafi się dostosować do zmieniających się
okoliczności. Potrzebuje jednak kluczowych przeobrażeń i reform. Działaniem
sprzyjającym rozwojowi konkurencyjności byłoby zwiększenie wspólnotowego
budżetu, jednak jak na razie nic nie wskazuje na to, aby istniała wyraźna
tendencja w tym kierunku. Impuls musi wyjść jednak od konkretnych państw
członkowskich. Dokładnie widać to na przykładzie Niemiec, które potrafią
zreformować swój budżet i gospodarkę, a z drugiej strony Francji, która nie
jest w stanie wdrożyć kluczowych reform. Unia Europejska może wygrać
w ramach globalnego wyścigu gospodarczego, jeśli solidarnie przy udziale
i zgodzie wszystkich państw zdecyduje się podjąć poważne kroki i przeprowadzić niezbędne reformy.
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Unia Europejska: w poszukiwaniu
formuły strategicznego
pozycjonowania

Jednym z podstawowych dylematów, przed którymi staje Unia Europejska,
jest wybór strategii dalszego przebiegu procesu integracji. Jest to szczególnie
istotne w dobie wielowymiarowego kryzysu, jaki można dostrzec dziś w Europie. Można jednakowoż powiedzieć, iż strategicznym problemem nie jest sam
kryzys, bo on się już wydarzył, a tym samym przeszedł z kategorii zagrożeń
do kategorii bieżących, operacyjnych wyzwań stabilizacyjnych. Problemem
dla europejskiej strategii jest znalezienie twórczego wyprowadzenia procesu
integracji ze stadium kryzysowego w taki sposób, by umieścić go „ponad
obecnym kryzysem”, to znaczy na innym polu, co stworzyłoby nowy potencjał
dynamiki dla dalszego przebiegu tego procesu. Inaczej mówiąc: przed decydentami unijnymi stoi dziś wybór pomiędzy rekonstrukcją obecnego modelu
w jego ramach i założeniach wyjściowych lub próbą nowego strategicznego
pozycjonowania Unii poprzez twórcze wyjście poza ustalone dziś reguły. Ten
drugi wariant postępowania jest oczywiście dużo bardziej ryzykowny, ale
jednocześnie wiąże się z szansą na trwałe ustabilizowanie systemu w dłuższej perspektywie. A zatem, jeśli ktoś głosi hasło „więcej Europy!”, to musi
przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie: „ale jakiej Europy?”. Więcej
tego samego, czyli przebudowa w ramach systemu, czy „więcej” to znaczy
też „inaczej”, a więc z założeniem jego przemodelowania.

I
Jak się wydaje, trudno znaleźć dziś wśród elit politycznych Europy postaci
gotowe do odważnego postawienia problemu strategicznego pozycjonowania
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Unii pokryzysowej1. Dominuje bowiem taktyka defensywna. Jej istotą jest
próba ustabilizowania strefy euro za pomocą mechanizmów pochłaniających
potencjał całej Unii (stabilizacja endoenergetyczna).
Z dwóch powodów jest to taktyka obciążona dużą dozą niepewności
co do jej skuteczności. Przede wszystkim dlatego, że strefa euro znajduje
się w paradoksalnej sytuacji, w ramach której jest jednocześnie ofiarą jak
i przyczyną kryzysu. Brak wewnętrznej stabilności w strefie spowodowany
jest bowiem zarówno czynnikami zewnętrznymi (globalnym kryzysem
finansowym i związaną z nim recesją), jak i wynika z niewłaściwego mechanizmu zarządzania wspólną walutą, który powiększał nierównowagi w ramach eurostrefy i ignorował stan i potrzeby polityki monetarnej słabszych
jej uczestników, którzy z kolei korzystali z dostępu do taniego pieniądza
bez należytej dbałości o stan finansów publicznych w swoich krajach. Jednocześnie ryzyko taktyki defensywnej, przyjętej obecnie, polega na tym, że
poszukuje się stabilności poprzez zacieśnianie reguł, usztywnianie procedur,
zwiększony nadzór i zaostrzenie warunkowości decyzyjnej. Wnioskiem,
jaki wyciąga się z utraty wzajemnego zaufania państw członkowskich euro,
nie jest potrzeba jego odbudowy, ale potrzeba znalezienia mechanizmów,
które wyeliminują czynnik zaufania, jako narzędzie zarządzania, i zastąpią
go formalną regułą (Pakt Fiskalny, tzw. dwupak wprowadzający kontrolę
ex ante budżetów państw strefy euro). Jest to zjawisko znane ze złożonych
systemów społecznych (np. wielokulturowych); w momencie, gdy traci się
kapitał kulturowy i społeczny gwarantujący stabilność i bezpieczeństwo
(zaufanie, tolerancja, bezpieczeństwo), pojawia się koncepcja zastąpienia
go albo poprzez silną władzę centralną (model Lewiatana), albo poprzez
wbudowanie w system wielu klauzul ostrożnościowych i alarmowych, które
mają automatycznie wyłapywać potencjalne zagrożenia i umożliwić reakcję
systemu (np. w federalnej Belgii, z marnym skutkiem). W przypadku unii
walutowej mamy do czynienia z kombinacją tych dwóch rodzajów instrumentów, tzn. ze zwiększeniem centralnych kompetencji (wprowadzenie
unii bankowej ze scentralizowanymi instytucjami nadzoru) wraz z coraz
ściślejszymi regulacjami ograniczającymi swobodę działania państw członkowskich, co ma być konsekwencją przekonania, że „więcej samodzielności
1. Por. P. Borkowski, Kryzys strefy euro a model przywództwa w Unii Europejskiej, [w:] T. G. Grosse (red.),
Między polityką a rynkiem. Kryzys Unii Europejskiej w analizie ekonomistów i politologów, Warszawa
2013, s. 101–124.
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to więcej nieodpowiedzialności”, a zatem każdy rodzaj operacyjnej swobody
po stronie poszczególnych krajów to potencjalne źródło działań zagrażających
systemowi jako całości.
Wątpliwości co do wyboru takiej właśnie taktyki reakcji na kryzys, z politologicznego punktu widzenia, rodzą się w kilku miejscach.
Po pierwsze, nie jest do końca przekonujące założenie, że system w ogóle jest możliwy do ustabilizowania w jego obecnych ramach. Próby jego
usztywniania, jeśli fundamenty są wadliwe, doprowadzić mogą do jeszcze
większej katastrofy w przypadku nadejścia kolejnej fali sejsmicznej. Sztywne
konstrukcje gorzej znoszą bowiem trzęsienia Ziemi. Można zaryzykować
twierdzenie, iż – paradoksalnie – to właśnie względna elastyczność w ramach
Unii Europejskiej pozwoliła jej, jako całości, przeżyć globalny kryzys. Choć
poniosła ona dotkliwe straty i wpadła we własny okres zaburzeń, to jednak
się nie rozpadła – system jest nadwyrężony, ale nie unicestwiony. Dzięki elastyczności wewnętrznej każdy z krajów członkowskich podejmował
bowiem własne działania ratunkowe, a poprzez to utrzymano niezbędną
dywersyfikację pozycji rynkowych w Europie – bogate państwa spoza strefy
euro (jak np. Wielka Brytania) broniły swój sektor bankowy i rynki zbytu,
bogate państwo w strefie euro (Niemcy) utrzymywało swoją przewagę eksportową na wewnętrznym rynku europejskim i podtrzymywało produkcję
przemysłową, biednie kraje spoza strefy euro (Polska) utrzymywały wzrost
przez popyt wewnętrzny i eksport możliwy dzięki dewaluacji waluty i niskim
kosztom produkcji, biedne kraje ze strefy euro ratowały się pożyczkami,
a w wyniku bankructwa musiały wdrażać programy oszczędnościowe. System
polityczny, działający wedle reguł Traktatu z Lizbony, zadziałał zgodnie
ze swym sensem, to znaczy poprzez zróżnicowaną reakcję poszczególnych części składowych powiązaną poprzez wspólne standardy i instytucje.
Zmiana sensu systemu w kierunku większej sztywności i centralizacji może
spowodować niebezpieczne zjawisko delegitymizacji Unii (kto powołuje
nadzorców demokratycznie wybranych władz państwowych?) oraz przerzucenia odpowiedzialności na instytucje centralne, które po prostu mogą
jej nie udźwignąć, co znane jest w literaturze jako zjawisko „przeładowania
systemowego” (systemic overload).
Po drugie, taktyka stabilizacji skierowanej do wewnątrz (wsobnej) prowadzi do pojawienia się nowych podziałów w Unii Europejskiej i praktycznego
jej rozpadu na poziomie operacyjnym na kilka podsystemów, pomiędzy
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którymi zaczynają się pojawiać trwałe bariery instytucjonalne i regulacyjne. To prowadzić może do dalszej utraty już i tak nadwyrężonego kapitału
zaufania i spójności w Unii. Jeśli pojawią się, a tak już się po części dzieje
i jest zapowiadana kontynuacja tego procesu, odrębne regulacje, instytucje,
budżety, a w perspektywie nawet odrębna reprezentacja polityczna państw
strefy euro (izba parlamentu), obok tych przeznaczonych dla Unii jako
całości, to spowoduje to uruchomienie się trwałego rozpadu wspólnoty.
Z jednej strony grupa wykluczona z kręgu wewnętrznego utraci poczucie
potrzeby lojalności względem jego decyzji (niech decydują, jak chcą, byle
to nas nie dotyczyło), a z drugiej strefa euro zacznie tracić z pola widzenia
potrzeby państw z kręgu wobec niej zewnętrznego (powstanie mechanizm
„my i oni”). Najgorszym z wariantów jest jednakże ten, do którego zdają
się obecnie skłaniać europejscy przywódcy, a mianowicie wariant pośredni:
„półotwartej nowo regulowanej strefy euro”, to znaczy takiej, gdzie państwa
strefy tworzą mechanizmy potrzebne dla jej rekonstrukcji stabilizacyjnej,
w których, na warunkach nierównych, mogą brać udział państwa bez wspólnej
waluty, o ile poddadzą się rygorom tych mechanizmów (np. unia bankowa).
Nie uzyskuje się bowiem wówczas ani efektu synergii (potrzeby i uwarunkowania ekonomiczne pozostają bowiem odmienne), ani efektu lojalności
(decyzje nie są podejmowane na warunkach równości), ani efektu spójności
(nie wszystkie państwa spoza strefy euro przyłączają się do półotwartych
instrumentów).
Po trzecie, tak obrana taktyka, jak zostało to już wspomniane, powoduje,
że dziś cała Unia jest zaabsorbowana ratowaniem jednej ze swych części
(strefa euro) i tym samym pochłania to energię całości i spycha na plan
dalszy inne ważne cele integracyjne. Można powiedzieć, z lekką tylko przesadą, iż dzisiaj „cała Unia ratuje strefę euro” i wszystkie państwa spoza tej
strefy wykazują się dużą dozą solidarności europejskiej, zezwalając na to,
by na agendzie wspólnotowej dominowały sprawy związane z potrzebami stabilizacyjnymi pewnej grupy krajów członkowskich. Nie odbywa się
to jednak bez konsekwencji, jakimi są: wyhamowanie inicjatyw w innych
potencjalnych obszarach integracji (walka z kryzysem demograficznym),
konieczność oszczędności budżetowych także w działach obejmujących inwestycje Unii, co utrwala nierówności w skali całej wspólnoty, czy wreszcie
utrata szerszego pola działania europejskiego skutkująca słabością na arenie
międzynarodowej (niezdolność do samodzielniej reakcji na destabilizację
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w wyniku arabskiej wiosny) lub brakiem dostatecznej dynamiki rozszerzeniowej (kulejące Partnerstwo Wschodnie bez strategicznego wymiaru). Koszt
systemowy ratowania strefy euro w modelu rekonstrukcji, w ramach obecnych
uwarunkowań usztywnionych dodatkowymi regulacjami, jest zatem wysoki
i trzeba być świadomym jego długofalowych konsekwencji.

II
Dlatego warto zastanowić się, czy nie można zaproponować Unii Europejskiej
innego sposobu reakcji na sytuację kryzysową? Nazwać go można: nowym
strategicznym pozycjonowaniem (NSP).
Nowe strategiczne pozycjonowanie opiera się na założeniu, iż Unia
Europejska może wyjść z kryzysu wzmocniona jedynie pod warunkiem
znalezienia nowych pól integracji, które – odmiennie od obranego obecnie
kierunku – będą zachowywać elastyczność wewnętrzną Unii, a tym samym
wzmacniać podmiotowość państw członkowskich, jednocześnie nadając
procesowi integracji europejskiej wymiar strategiczny, to znaczy powodujący, że Europa stanie się twórczym uczestnikiem globalnych rozstrzygnięć.
Koncepcja NSP wskazuje, że endoenergetyczna rekonstrukcja z dominacyjną
pozycją problemów wewnętrznej stabilizacji strefy euro popycha Unię w kierunku utraty konkurencyjnej pozycji globalnej. Należy zatem poszukiwać
odmiennych dróg w kierunku ekspansywnej strategii czerpiącej energię
z zewnętrznych potencjałów (otoczenia, partnerstwa, rozszerzenia), które
powinno Unię wzmacniać.

III
Aby dokonać oceny możliwych kierunków NSP dla Unii Europejskiej, rozpocząć należy od generalnego, modelowego ujęcia z perspektywy makro,
które umożliwią ogląd potencjalnych kierunków takiego działania, zgodnie
z zasadą, że aby „analizować makropolitykę, trzeba makropolitologii”2 .
To oznacza założenie, że potrzebujemy spojrzenia, które łączyłoby rozmaite
2. Por. T. Klementewicz, Rozumienie polityki. Zarys metodologii nauki i polityce, Warszawa 2010, s. 14.
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elementy współczesnych uwarunkowań procesów politycznych w zintegrowane modele badawcze.
Z takiej perspektywy ważne jest, po pierwsze, by zastanowić się nad
potencjalnymi polami, na których może dojść do zmiany strategicznego
położenia Unii Europejskiej.
Mówiąc o współczesnym pozycjonowaniu strategicznym dowolnego podmiotu politycznego (aktora stosunków międzynarodowych), niezależnie od
jego rodzaju, a tak możemy odnosić się do Unii, nie wdając się w szczegółową
dyskusję o tym, czy jest to zwykła czy niezwykła organizacja międzynarodowa
i czy ma potencjał, by stać się państwem, federacją czy jakimkolwiek innym
bytem, to wyróżnić można cztery pola, na których takie działanie może się
rozwinąć: geopolityczne, geoekonomiczne, soft-power i neo-geopolityczne
(Rysunek 1).
Rysunek 1. Pola nowego strategicznego pozycjonowania
POLITYKA
Geopolityka

Geoekonomia

SIŁA

EKONOMIA
Neo-geo

Soft-power
WIZERUNEK

Te cztery pola są wynikiem zestawienia czterech osi, oddających cztery
zmienne, wedle których możemy oceniać potencjał strategiczny we współczesnym świecie.
Pierwszą osią jest oś polityczna, która mierzy zdolność do wywoływania faktów politycznych. W tym przypadku mówimy o kreowaniu faktów
politycznych w rozumieniu relacji międzynarodowych, a zatem o zdolności
do modelowania swojego bliższego i dalszego otoczenia politycznego, tak by
jego uwarunkowania sprzyjały założonym przez dany podmiot celom i stanowić zasób energetyczny dla jego systemu (dostarczać pozytywne impulsy
– korzystna wymiana handlowa, dostęp do surowców, gwarancja stabilności
i bezpieczeństwa). Przy czym pojęcie „otoczenie” nie oznacza tu jedynie
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kwestii geograficznych, obok nich istnieje np. otoczenie (środowisko) regulacyjne, które jest równie istotne (np. regulacje handlu światowego).
Druga oś prezentuje potencjał ekonomiczny, czyli zdolność do tego, żeby
wpływać na stan gospodarki światowej w celu bycia graczem gospodarczym.
Dla wartości odkładanych na tej osi znaczenie ma zarówno pozycja w handlu
międzynarodowym, skala rodzimej produkcji, ekspansja inwestycyjna, innowacje, jak i udział oraz potencjał uczestnictwa w globalnym rynku finansowym,
czy bezpieczeństwo własnych aktywów oraz własne zasoby surowcowe.
Trzecia oś to wizerunek, czyli potencjał oddziaływania miękkiego,
ale także kształtowania wokół siebie przyjaznego środowiska społecznego.
Współcześni aktorzy międzynarodowi podejmują działania także za pomocą
instrumentów przynależnych polityce wizerunkowej (promocja, kreowanie
narracji historycznej, kreowanie bieżących wydarzeń pozytywnego marketingu
globalnego, np. poprzez imprezy sportowe o światowym znaczeniu).
Czwarta oś to tradycyjnie rozumiana siła (power), czyli to, co wiąże
się z potencjałem militarnym i z możliwością rozstrzygania dylematów
bezpieczeństwa według własnej strategii. Liczy się tutaj zarówno własny
samodzielny potencjał obronny, jak i potencjał odstraszania, pozycja w globalnej hierarchii militarnej wedle posiadanych rodzajów i zasobów broni,
stabilność otoczenia geograficznego, sojusze i wynikające z nich gwarancje
oraz inne czynniki klasycznego bezpieczeństwa.
Zestawienie tych czterech osi prowadzi do powstania czterech pól strategicznych.
Po pierwsze, mamy pole geopolityczne, które mierzy potencjały: polityki
i siły umiejscowione w określonej przestrzeni geograficznej. Zakres przedmiotowy tego pola obejmuje takie zagadnienia jak: konflikty terytorialne
i zdolność do reagowania w razie ich wystąpienia, konflikty o zasoby – dostęp,
przesył, nowy układ sił i hierarchii w globalnym porządku wraz z odradzającą się rywalizacją o odbudowę stref wpływów, kody geopolityczne, czyli
definiowanie aktorów wedle podziału sojusznik/wróg3.
Po drugie, otrzymujemy pole geoekonomiczne, czyli zestawienie siły
politycznej z siłą ekonomiczną. Geoekonomia utrzymuje klasyczny rywalizacyjny paradygmat relacji międzynarodowych, tyle że podkreśla wypieranie
tradycyjnej dominacji potencjału siły przez wzrost znaczenia potencjału eko3. Por. J. Potulski, Wprowadzenie do geopolityki, Gdańsk 2010, s. 49 i n.
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nomicznego, który – mimo globalizacji – nie staje się czynnikiem „płaskiego
świata”4, ale prowadzi do tworzenia nowych hierarchii także o charakterze
politycznym, jako że kapitał ma narodowość5.
Trzecim polem jest obszar soft power, czyli zestawienie potencjału ekonomicznego z wizerunkiem. Wedle twórcy tego pojęcia, miękka siła miała być
siłą przyciągania w miejsce siły odstraszania i być pochodną takich czynników
jak atrakcyjność kulturowa czy siła ideałów i wartości promowanych przez
danego aktora w polityce światowej. Podmiot o dużym potencjale miękkiej
siły „otrzymuje to, czego chce, dzięki atrakcyjności raczej niż za pomocą
przymusu lub zapłaty”6.
Zestawienie tradycyjnych instrumentów bezpieczeństwa i siły z pozytywnym wizerunkiem tworzy pole neo-geopolityczne, które można też nazwać
„geopolityką emocji”7. Chodzi tu o przekonanie, iż współcześnie strategie
narracyjne, wizerunek medialny, oddziaływanie na ludzkie zachowania i postawy ma ogromne znaczenie także dla kwestii bezpieczeństwa i zachowań
politycznych w tradycyjnej rywalizacji międzynarodowej.

IV
Jeśli odniesiemy te cztery pola potencjalnego strategicznego pozycjonowania
do sytuacji Unii Europejskiej, to dla większości obserwatorów czytelnym jest
fakt, iż od samego początku procesu integracji europejskiej pole potencjałowe
Unii było wyraźnie zdominowane poprzez osie ekonomiczną i wizerunkową,
co przesunęło ją wyraźnie w kierunku miękkiej siły. Znalazło to swe odzwierciedlenie przede wszystkim w celach Wspólnej Polityki Zagranicznej
i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, gdzie mówi się o takich działaniach
jak: ochrona swoich wartości, umacnianie i wspieranie demokracji, praw
człowieka i zasad prawa, wspieranie trwałego rozwoju, ochrona klimatu
i środowiska naturalnego, niesienie pomocy innym, wspieranie współpracy
4. Nadzieję na globalizację bez hierarchii wyrażał w swej nietrafnej – jak się okazało – prognozie
T. L. Friedman (Świat jest płaski, Warszawa 2006).
5. Por. E. Haliżak, Geoekonomia, Warszawa 2012.
6. J. Nye, Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, Warszawa 2007, s. 25.
7. Por. D. Moisi, Geopolityka emocji. Jak kultury strachu, upokorzenia, nadziei przeobrażają świat, Warszawa 2011.
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wielostronnej czy też utrzymanie pokoju i zapobieganie konfliktom8. Jednocześnie Unia Europejska, jako unia ekonomiczna i handlowa, posiada,
przekazane jej przez państwa członkowskie, silne instrumenty oddziaływania
ekonomicznego, w tym szczególnie narzędzia kształtowania wymiany handlowej i globalnych regulacji handlowych wynikających z negocjacji układów
dwu- i wielostronnych.
Siła potencjałowa Unii Europejskiej była zatem do tej pory konsekwentnie
budowana na dwóch wspomnianych osiach. Unia posiadała wysoki status
na osi ekonomicznej i wysoki od zawsze status na osi wizerunkowej. Dlatego też ukuto dla potrzeb definicyjnych w tym względzie pojęcie „potęgi
cywilnej” (civilian power) lub „potęgi normatywnej” (normative power), przy
czym to drugie określenie dodatkowo podkreślało promowanie przez Unię
w relacjach międzynarodowych określonych norm, a nie konkretnych interesów (nawet ekonomicznych)9.
Międzynarodowe znaczenie Unii Europejskiej może być analizowane
w trzech wymiarach: obecności (uczestnictwa prowadzącego do kształtowania swego otoczenia), uwarunkowań (oddziaływania otoczenia na potencjał
Unii) oraz zdolności działania (pozytywnego wykorzystania obecności
i uwarunkowań)10. We wszystkich tych obszarach strategiczny potencjał Unii
Europejskiej nie jest jednoznaczny, lecz podlega istotnym fluktuacjom.
Sytuacja taka jest szczególna, ale niekoniecznie optymalna. Jest tak
dlatego, iż warto pamiętać, że każdy podmiot polityczny powinien dążyć
do tego, by jego pozycjonowanie strategiczne miało charakter zrównoważony.
Oznacza to, że – owszem – może dążyć do wyraźnej dominacji na obranym
przez siebie polu potencjałowym, ale jednocześnie nie należy dopuszczać
do tego, by oznaczało to wyparcie z innych obszarów. Sytuacją, którą można
uznać za pożądaną jest taka pozycja strategiczna, w której globalny zakres
pola potencjałowego jest w miarę równomiernie rozłożony na wszystkich
czterech osiach. Z tego punktu widzenia Unia Europejska wykazuje dziś
istotne braki. I to one są źródłem konieczności opracowania nowego strategicznego pozycjonowania Unii.
8. Por. P. Olszewski, Strategia „soft power” Unii Europejskiej a euroatlantycka współpraca w wielobiegunowym świecie, [w:] J. M. Fiszer, P. Olszewski (red.), System euroatlantycki w wielobiegunowym ładzie
międzynarodowym, Warszawa 2013, s. 39–62.
9. Por. J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych, Warszawa 2007, s. 367.
10. Por. Ch. Bretherton, J. Vogler (red.), The EU as a Global Actor, Londyn 2006.
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V.
Pytanie, które stanęło dzisiaj przed UE, to jest pytanie, w jaki sposób przesunąć
ten nasz „prostokąt potencjału strategicznego”, co obrazuje Rysunek 2.
Rysunek 2. Dylematy nowego strategicznego pozycjonowania Unii
POLITYKA
Geopolityka
SIŁA

Geoekonomia
Unia Europejska

Neo-geo

EKONOMIA

Soft-power
WIZERUNEK

NSP oznacza zatem namysł nad tym, jak dokonać się może zmiana potencjału na osi klasycznej siły (bezpieczeństwo, obronność) i na osi zdolności
do wywoływania skutków politycznych, co pozwoliłoby zaistnieć w obszarze
rywalizacji geoekonomicznej oraz wejść mocniej w pole rywalizacji geopolitycznej.
Z tak postawionym zadaniem wiąże się jednak szereg wątpliwości i dylematów.
Po pierwsze: jak przesunąć pole potencjałowe, nie tracąc już posiadanych zasobów na dwóch pozostałych osiach, czyli jak dokonać strategicznej
ekspansji, a nie tylko przemieszczenia? Mówiąc obrazowo, odnosząc się
do rysunku: w jakiś sposób zatem to szare pole Unii poszerzyć o te dwie
osie, a nie po prostu przesunąć. Przesunięcie go w ramach tego samego potencjału oznaczałoby de facto po prostu utratę pozycji gospodarczej i pozycji
wizerunkowej za cenę, np. uzysku geopolitycznego. Unia Europejska zmierzałaby zatem w kierunku klasycznego mocarstwa, przeznaczając na to własne zasoby gospodarcze i odchodząc od promocji norm i wartości na rzecz
rozstrzygnięć siłowych. Bliższa byłaby więc imperium europejskiemu niż
wspólnocie. Na tym polega pierwsza wątpliwość, jaką stawia przed nami koncepcja NSP i której rozstrzygnięcie określi perspektywę przyszłości Europy,
także w wymiarze konkurencyjności globalnej. Pozycjonowanie strategiczne
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oznaczać powinno ekspansję, a nie przeszacowanie posiadanych zasobów
w kierunku innych pól.
Jest to o tyle trudne, że taki a nie inny kształt potencjału Unii Europejskiej
nie jest przypadkowy. Nie powstał on przypadkiem, lecz był to świadomy
wybór od samego początku procesu integracji europejskiej. Wybór ten był
oczywiście po części dokonany poprzez brak możliwości uzgodnienia wspólnych zasad na innych polach (siła i polityka) niż gospodarcze i normatywne.
Jak wiadomo, w pierwotnych planach „ojcowie założyciele Unii” planowali
także europejską współpracę polityczną, która nie wyszła nigdy poza fazę
projektów, a także wspólnotę obronną, której już wynegocjowany traktat
przepadł poprzez negatywny wynik głosowania we francuskim Zgromadzeniu
Narodowym. Integracja europejska nie podążyła więc wedle osi siły i polityki,
pozostawiając te obszary w gestii poszczególnych państw członkowskich
i sojuszu transatlantyckiego. Wobec takiego rozwoju wypadków uznać należy,
że dzisiejsze położenie pola strategicznego Unii jest konsekwencją świadomych wyborów dokonanych u początków integracji. W takim razie przejście
do budowania potencjału Europy, poprzez Unię Europejską, na osi polityki
i na osi klasycznej siły wymagałoby całkowitej zmiany paradygmatu integracji
europejskiej, a szczególnie naruszenia podziału kompetencji między Unię
a państwa członkowskie na zasadzie wkroczenia ponadnarodowości do obszaru
twardej polityki podmiotowej państw (armia, polityka zagraniczna). Tego
typu próby są dokonywane, ale na razie bez konsekwencji, które można by
uznać za naprawdę doniosłe (powstała dyplomacja unijna jest słaba).
Po drugie: jak przekonać Europejczyków do zmiany pola potencjałowego
Unii? Tak istotna zmiana wspólnotowego zakresu działania nie może odbyć
się poza, ponad ani obok europejskiej opinii publicznej. Nie można też zakładać, iż w momencie, gdy elity polityczne podejmą już decyzję, zostanie ona
tak po prostu zakomunikowana obywatelom poprzez stwierdzenie: „a teraz
będziemy robić inną integrację europejską”. Nie jest to możliwe właśnie
dlatego, że wymaga przemodelowania całej koncepcji integracji europejskiej
i przekroczenia granic, które w relacjach Unia–państwa członkowskie do tej
pory były przed Unią stawiane. Problem deficytu legitymizacji, którego częścią
jest kwestia deficytu demokracji w procesie integracyjnym, nie może zostać,
przy decyzjach z zakresu NSP, zignorowany. Już dziś, przy rozstrzygnięciach
obejmujących stabilizację strefy euro dostrzec można napięcia wynikające
z poczucia utraty przez obywateli kontroli nad procesem politycznym w Unii.
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Zmiana, której wymagałoby nowe pozycjonowanie wiązałaby się, bez wątpienia, z istotną zmianą traktatową, a ta z kolei musiałaby być dokonana
przy współudziale obywateli.
Po trzecie: jak zachować kontrolę nad procesem nowego strategicznego
pozycjonowania Unii? Problem polega na tym, że ewentualny ruch, który
miałby się dokonać na dwóch pozostałych polach strategicznych, czyli przesunięcie lub powiększenie potencjału pola Unii Europejskiej, jest tylko po części
decyzją własną Europy, a po części jest decyzją wymuszoną poprzez ewolucję
sytuacji międzynarodowej. Zmiana paradygmatu integracji może nie być więc
do końca sterowana i przeprowadzona wedle scenariusza własnego Unii, lecz
zostać narzucona przez okoliczności zewnętrzne, na przykład nowy rodzaj
partnerstwa Europy ze Stanami Zjednoczonymi, który staje się dużo bardziej
zbalansowany, jeśli chodzi o wzajemne relacje obronne, obecność militarną
amerykańskiego komponentu NATO w Europie i wzajemną współpracę
w dziedzinie bezpieczeństwa. Przeprowadzanie NSP w sytuacji przymusu
uwarunkowań zewnętrznych będzie z założenia mniej skuteczne.

VI
W zależności od odpowiedzi sformułowanych na powyższe dylematy inaczej
kształtować się będą reakcje Unii na wyzwania, które rodzą się z podjęcia
działań w kierunku nowego strategicznego pozycjonowania. Wyzwań tych
jest sześć.
Pierwsze brzmi: czy przesuwamy się wszyscy? Czy nie jest tak, że próba
przesunięcia na tych dwóch osiach spowoduje rozpad Unii Europejskiej?
Możliwy jest bowiem scenariusz, że już teraz słabnące więzy spójnościowe
Unii (podział wedle linii strefy euro) nie wytrzymają napięcia związanego
z nowym etapem integracji. Jest możliwe, że tylko część państw członkowskich Unii Europejskiej podejmie decyzję o przesunięciu się na wspomnianych osiach: siły i polityki, czyli dokona ruchu w kierunku systemu
bardziej strategicznie zintegrowanego i wyrazi chęć wspólnego działania
w sferze stosunków międzynarodowych, tworząc z Unii pełnoprawnego
aktora tych stosunków w miejsce państw lub dokonując przejścia w kierunku
Unii zintegrowanej militarnie czy w zakresie bezpieczeństwa. W ten sposób
lekarstwo na obecną bolączkę integracji stałoby się tożsame z chorobą. Jeśli
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tylko część „unijnego prostokąta” przesunęłaby się na nowe pole, a reszta
zostałaby w obecnym położeniu, oznaczałoby to rozpad Unii o dalej idących
konsekwencjach niż dzisiejszy dylemat „Europy wielu prędkości”. Musimy
zatem w ramach państw członkowskich podjąć jednomyślną decyzję, czy
naprawdę chcemy przesuwać pole potencjałowe wszyscy razem. Ta decyzja
musi być konsensualna, podjęta na zasadzie równości.
Dylemat drugi: czy mamy ku temu zasoby? Nawet jeśli podejmiemy
decyzję, że chcemy uczynić Unię systemem o nowym potencjale strategicznym, to musimy postawić pytanie, czy jesteśmy do tego zdolni na poziomie
wykonawczym i operacyjnym. Nie jest dziś jasne, czy państwa członkowskie
są gotowe, np. udostępnić na poziom ponadnarodowy swoje zasoby z zakresu
bezpieczeństwa narodowego (armia, sprzęt), co byłoby niezbędne, aby realnie
przesunąć Unię na osi siły militarnej. Może się bowiem okazać, jak miało
to miejsce w przypadku dyplomacji europejskiej, że to, czy projektujemy
pozostanie wyłącznie w sferze „twardych założeń, ale miękkiej realizacji”.
Co prawda głosilibyśmy, że chcemy pole potencjałowe Unii przesunąć, zrównoważyć pozycję strategiczną Europy, ale w rzeczywistości ani nie mamy
do tego zasobów, ani dostatecznej determinacji.
Problem trzeci: czy uda się budować siłę militarną i polityczną bez utraty
wizerunku? Zwiększenie siły politycznej, które dzisiaj Unia testuje w relacjach
zewnętrznych nazywa się zasadą warunkowości, znaną pod formułą: „więcej za więcej”, kto – spośród partnerów Unii – więcej się stara, może liczyć
na większą pomoc wspólnotową. Oznacza to, że Unia stara się powiązać swoją
soft power z testowaniem siły politycznego oddziaływania: oczekujemy od
naszych partnerów zewnętrznych reform w ramach ich polityki wewnętrznej
zgodnych ze standardami unijnymi. Tak egzekwowana miękka siła często
spotyka się z reakcjami negatywnymi ze strony partnerów, którzy postrzegają
ją albo jako „przemoc strukturalną”, albo jako działanie Unii we własnym
interesie. Niekiedy, gdy rzecz dotyczy bardziej dalekich partnerów, odrzucających naszą wizję wartości, działanie Unii spotyka się wprost z odmową.
Jeśli tego typu reakcje są obecne już teraz, gdy Unia Europejska nie posiada
twardych narzędzi politycznego czy militarnego oddziaływania, jak bardzo
byłoby to wzmocnione przy silniejszych instrumentach we wspólnotowym
katalogu polityk. Partnerzy przyzwyczaili się, że Unia Europejska jest miękkim uczestnikiem polityki globalnej. Czy zaakceptowaliby zmianę pozycji
strategicznej Europy albo czy my będziemy w stanie wymusić takie uznanie
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i czy chcemy je wymuszać? Czy my potrafimy zatem wzmocnić naszą siłę
polityczną i militarną, nie tracąc pozycji na osi wizerunku?
Po czwarte, należy postawić kwestię: czy dzisiejsza konstrukcja instytucjonalna Unii Europejskiej wytrzymałaby takie nowe strategiczne pozycjonowanie? Oczywiście odpowiedź brzmi: nie. Nie ma dzisiaj konstrukcji
instytucjonalnej w Unii, która byłaby w stanie na sobie utrzymać i ponieść
przesunięcie w kierunku siły militarnej i siły politycznej. Takie przesunięcie
potencjałowe wkracza bowiem w najbardziej wrażliwe elementy pól potencjałowych krajów członkowskich UE, które także między sobą znacznie się różnią
jeśli chodzi o swoje doktryny bezpieczeństwa i swoje systemy polityczne.
Jak zostało to już powiedziane, dwa pola, na które powinna przesunąć się
w swym pozycjonowaniu Unia, są najbardziej wrażliwe z punku widzenia
rozumienia suwerenności przez państwa członkowskie. Dlatego też, decydujące o kształcie systemu politycznego Unii Europejskiej, rządy państw
członkowskich celowo do tej pory nie zbudowały dla takiego przesunięcia
odpowiedniej infrastruktury instytucjonalnej. Najlepiej widać to na przykładzie osłabienia urzędu Wysokiego Przedstawiciela ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Ani ten urząd, ani nawet działająca zbiorowo Rada
Europejska, w takim a nie innym kształcie i przywództwie, nie są dzisiaj
instytucjonalnymi urządzeniami, które byłyby w stanie unieść na sobie tak
znaczne przesunięcie pola strategicznego Unii.
Pytanie piąte: jak ma być wyrażona zgoda na taką zmianę? To problem
formalny, ale i polityczny. Zmiana musiałaby się dokonać poprzez reformę
traktatową, to oczywiste. Pojawia się jednak dylemat, jaki powinien być udział
obywateli w jej formułowaniu i zatwierdzaniu. Wiąże się to np. z oceną dokonań Konwentu dla Europy, którego powtórzenie, w sprawach kluczowych
dla integracji europejskiej, przewiduje obecne prawo wspólnotowe. Czy
powinno się taki Konwent ponownie zwołać, czy też ograniczyć rolę obywateli do konsultacji i prawa do ratyfikacji lub jej odmowy? Można też zadać
bardziej zasadnicze pytanie: czy istnieje przyzwolenie obywateli do tego,
by w ogóle rozpocząć prace nad NSP Unii Europejskiej. Może się bowiem
okazać, że Europejczycy wcale nie chcą przesunięcia pola strategicznego Unii,
bo są przyzwyczajeni i akceptują sytuację, w której jest ona właśnie karłem
geopolitycznym i geoekonomicznie także nie jest bardzo silna, natomiast
koncentruje się na polu miękkiej siły.
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I szósty dylemat: czy dokonujemy tego przesunięcia, jak zostało to już
wspomniane, z własnej woli, czy jest to dokonywanie przesunięcia w sposób
wymuszony przez okoliczności zewnętrzne? Pytanie to odnosi się do podstawowego problemu z zakresu studiów strategicznych, a mianowicie potrzeby
rozróżnienia strategii innowacyjnych (sprawczych) od strategii adaptacyjnych
(reaktywnych). Bardzo wyraźnie widać to na przykładzie obecnych rozważań
o zaawansowaniu integracji w dziedzinie obronności. Można bowiem powiedzieć, że ruch ten nie wynika ze strategicznego wyboru Unii, lecz w związku
z tym, że nowa polityka bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych wymaga,
by po europejskiej stronie Atlantyku pojawił się partner gotowy wypełnić
próżnię powstałą w wyniku wycofania się stąd USA. A zatem pozycjonowanie Unii na osi militarnej to raczej adaptacyjne przelewanie się w próżnię,
a nie innowacyjna strategia Europy. To samo dotyczy polityki. Czy nie jest
tak, że budując tę bardziej ścisłą politycznie Unię, nie wypełniamy próżni
po tym, co się okazało pustką modelu strefy euro? Czy nie jest to ratowanie
się przed kryzysem, a nie strategia innowacyjna? To też jest pytanie, które
jest według mnie bardzo zasadne.
Rzeczywiście, gdy patrzymy na powyższe dylematy, możemy skonstatować, że znajdujemy się w pozycji fundamentalnego wyboru dalszego
postępowania. Złe decyzje w zakresie nowego pozycjonowania strategicznego
mogą albo doprowadzić do rozpadu Unii, albo prowadzić do tego, że pole
się nie zwiększy, tylko się przesunie, czyli de facto nie zbudujemy przewagi
strategicznej Europy, tylko po prostu się przesuniemy w innym kierunku,
tracąc na jednych polach, a zyskując na innych. Dobre decyzje przyniosą
zaś ekspansję integracji europejskiej w obszarach, w których do tej pory nie
była ona obecna.
Co w największym stopniu zaważy na rezultatach NSP dla Unii Europejskiej? Kwestia przywództwa, a w zasadzie jego charakteru i zdolności
do wyjścia poza, wspominaną na wstępie, endoenergetyczną rekonstrukcję.
To od przywództwa będzie zależało, która z tych trzech sytuacji będzie miała
miejsce. Dlatego że bez przywództwa to właśnie może spowodować sytuację,
w której ani obywatele tego nie będą chcieli, ani to nie będzie przesunięcie,
które będzie ekspansją, tylko strategią adaptacyjną pewnej grupy politycznie
zainteresowanych elit europejskich, które mogą doprowadzić do rozpadu tego
całego modelu. Zdaje mi się, że pytanie o przywództwo dzisiaj oraz o to,
w jaki sposób rozwiązać ten dylemat jest najistotniejsze.
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Mikroby w świecie gigantów
– globalne łańcuchy wartości

W podręcznikowym ujęciu, rynki funkcjonują poprawnie dzięki nieskończonej
liczbie zarówno klientów, jak i producentów. Nieskończoność z każdej strony
„lady” zabezpiecza przed nadużyciem siły jednej strony w stosunku do drugiej.
W modelowej sytuacji wielkość poszczególnych graczy nie ma znaczenia, bo
jest rozmyta w ilości. Tyle teorii. Wiadomo jednak, że rzeczywistość gospodarcza układa się inaczej. W „normalnej” (tzn. w dojrzałej i starej, typu Szwajcaria
czy Niemcy) gospodarce rynkowej ok. 90 proc. przedsiębiorstw to mikroagenci
zatrudniający w sumie ok. 30 proc. pracujących, następne 7–8 proc. przedsiębiorstw zatrudnia mniej więcej kolejne 30 proc., 2–3 proc. największych
graczy odpowiada za 30–40 proc. zatrudnienia. Dysproporcja wielkościowa
między aktorami tkwi więc w genach gospodarki współczesnej.
Aby sprawę jeszcze skomplikować, trzeba dodać, że statystycznie identyfikowane podmioty gospodarcze rzadko są niezależne – tak jak postuluje to teoria. Często mamy do czynienia z powiązaniami kapitałowymi lub strategicznymi między odrębnymi osobami prawnymi. Czyli to, co prawnie i statystycznie
wydaje się niezależne, jest z punktu widzenia logiki gospodarczej powiązane.
Fakt ten zmniejsza znacznie liczbę niezależnych podmiotów, jeżeli pojęcie
to jest rozumiane jako niezależne jednostki decyzyjne. W rezultacie poziom
koncentracji rzeczywistej jest więc wyższy niż ten widoczny statystycznie, co
nie jest bez konsekwencji na funkcjonowanie rynku, dla jego efektywności. Te
ważne skąd inąd wątki leżą jednak poza polem tego krótkiego wystąpienia.
Chciałbym się skoncentrować na pojęciu stosunkowo nowym, które jeszcze
nie jest w pełni ustabilizowane – chodzi mi o GLW, czyli „globalne łańcuchy
wartości” (global value chains). Pojęcie GLW pojawia się, choć w nieco innym
znaczeniu, zarówno w makroekonomii, jak i w opracowaniach dotyczących
funkcjonowania przedsiębiorstw (management).
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Najogólniej rzecz ujmując, GLW obejmuje całość transformacji technologicznych i ekonomicznych, w tym też powiązań między podmiotami
gospodarczymi, w wyniku których jest dostarczone do końcowego odbiorcy
jakieś dobro lub usługa. Wartość dodana tego dobra czy usługi jest efektem
końcowym wielu przemian i transakcji gospodarczo-technicznych, które
zachodziły sukcesywnie w ramach wielu podmiotów. Wystarczy sięgnąć
po niemal każdy przedmiot codziennego użytku, czy to komputer, telefon
komórkowy, samochód, parę tenisówek czy płytkę z filmem. Każdy z tych
przedmiotów czy usług nosi piętno wielu różnych działań, które miały miejsce
często w bardzo od siebie odległych zakątkach świata, w podmiotach połączonych łańcuchami kooperacji i uzależnień strategicznych między przedsiębiorstwami. Tak więc GLW to więcej niż tylko stwierdzenie, że komponenty
danego przedmiotu w różnych stadiach przetworzenia przechodzą wiele razy
przez granice międzypaństwowe. GLW to coś głębszego niż „chwyt”, którego
użył były dyrektor generalny MOH Pascal Lamy, przedstawiając w styczniu 2013 roku pierwsze opracowanie MOH dotyczące handlu mierzonego
w wartości dodanej, a nie obrotowo, jak to jest zwykle robione w statystykach
gospodarczych. Lamy posłużył się wtedy przykładem iPhone’a, aby pokazać,
że klasyczne statystyki handlowe są niedostosowane do rzeczywistości. Jeżeli
iPhone jest wyprodukowany w Chinach, ale jego części pochodzą z innych
krajów, a sprzedawany jest jeszcze gdzie indziej, statystyki handlowe parokrotnie rejestrują przepływy tych samych składników.
Produkcja i komercjalizacja każdego złożonego produktu czy usługi jest
możliwa po stronie produkcji, sieci poddostawców oraz po stronie sprzedaży
czy sieci zbytu. W te łańcuchy zaangażowanych jest wiele zwykle ze sobą
kooperujących firm. Ta kooperacja jest albo oparta na zależności kapitałowej:
tak jest, gdy zachodzi między rozrzuconymi po świecie filiami tej samej korporacji, albo jest oparta na zależnościach handlowo-strategicznych między
prawnie odrębnymi podmiotami. GLW jest to więc pojęcie obejmujące całość
tych łączy kooperacyjnych związanych z jedną kategorią dóbr.
Jest jasne, że tytany gospodarki światowej, te paręset największych
przedsiębiorstw światowych (wykluczając sektor finansowy), odgrywają
w powstawaniu i rozwoju tych GLW rolę pierwszoplanową. Do lat 70. mówiono o „integracji pionowej”, co oznacza po prostu sytuację, gdzie większość etapów produkcji i dystrybucji danego dobra ma miejsce w jednej i tej
samej firmie, często transnarodowej. Od lat 80. giganty–przedsiębiorstwa
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zmieniły strategię. Oparły się na „outsourcingu” i znacznie rozbudowały
sieć poddostawców i zewnętrznych dystrybutorów ich produktów, w ten
sposób wyraźnie również zmniejszyły zapotrzebowanie na kapitał, czemu
przyklasnęły z entuzjazmem rynki giełdowe.
Według wyliczeń Observatoire de la Finance, bezpośredni udział ośmiuset największych przedsiębiorstw niefinansowych w produkcie światowym
(wartość dodana) mieści się w granicy ok. 11 proc., a ich obroty wynoszą ok.
30 proc. tego samego produktu, oznacza to, że dostawcy tych przedsiębiorstw
produkują następne 20 proc. produktu światowego. Do 30 proc. dodać trzeba
kolejne mniej więcej 20 proc. pochodzące z sieci dystrybucyjnej, aby dojść
do wniosku trochę zaskakującego: osiemset przedsiębiorstw, zatrudniając
raptem 1 proc. światowej siły roboczej, ma bezpośredni wpływ na ok. 50 proc.
produktu światowego (połowę wartości dodanej świata). Wpływ ten uzyskują
te przedsiębiorstwa poprzez powiązania z innymi podmiotami, które są charakterystyczne dla GLW. Dodajmy dla pełności obrazu, że wartość giełdowa
tych przedsiębiorstw wynosi ok. 60 proc. światowej kapitalizacji giełdowej.
Wśród przedsiębiorstw biorących udział w GLW niektóre są równiejsze od
innych, w takim sensie, że dysponują przewagą. Są to zwykle firmy, które zajmują w poszczególnych GLW pozycję, którą nazywam „ogniskową”, bo znajduje
się ona w punkcie zwrotnym (ognisku) między tą częścią GLW, gdzie wartość
dodana powstaje z produkcji a tą, gdzie wartość dodana wynika z dystrybucji
i marketingu. Pozycja „ogniskowa” jest ciekawa i ważna z punktu widzenia
strategicznego: firma, która ją zajmuje, ma bowiem ekspertyzę i zrozumienie
zarówno produkcji, jak i dystrybucji, co pozwala jej występować w charakterze
budowniczego „business modelu”, który każdemu innemu partnerowi w łańcuchu
przypisuje daną rolę i daną działkę. Dlatego też pozycja „ogniskowa” (focal
point) jest bardzo intratna z punktu widzenia ekonomicznego.
Co sprawia, że jedne firmy dochodzą i utrzymują się w takiej pozycji
mimo konkurencji innych, a inne nie? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi,
są natomiast hipotezy i obserwacje. Do atutów należy kontrola critical assets,
czyli kontrola brand-ów, marek i rynków zbytu, praw własności i patentów technologii, możliwość narzucania lub wypracowywania standardów
technicznych, znajomość całości łańcucha wartości poprzez rozwinięty
i kontrolowany system obiegu informacji, możliwości marketingowe, możliwość łączenia informatycznego firm, które pracują w oddaleniu od siebie,
umiejętność międzynarodowej optymizacji podatkowej itd. Niemniej jednak
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trudno mówić o prawidłowościach, w każdym GLW są aktywa, które są dla
niego krytyczne i których kontrola daje firmie siłę w rozgrywkach o zajęcie
pozycji ogniskowej (focal point) w GLW.
Podchodząc do kwestii analitycznie, można dany GLW, np. iPhone’a rozpatrywać przynajmniej z dwóch różnych punktów widzenia:
• jak rozkłada się ten sam proces geograficznie i jak odbija się w statystykach makro,
• jak rozkłada się proces powstawania wartości dodanej na poszczególne przedsiębiorstwa i jakie stosunki gospodarcze powstają między tymi przedsiębiorstwami.
Najpierw z punktu widzenia makro: klasyczne spojrzenie na gospodarkę
światową w kategoriach „między”-narodowych jest tylko bardzo częściowo
zbieżne z rzeczywistością. Dzisiejsza gospodarka jest „trans”-narodowa,
czego najlepszym przykładem są GLW i „firmy ogniskowe”. One są dzisiaj
nośnikiem logiki gospodarczej „strukturyzującej” świat, w którym tradycyjne
gospodarki narodowe jako takie odgrywają coraz mniejszą rolę. Powoli, bardzo
powoli, aktualny obraz świata znajduje wyraz w statystykach. Z powodów
zarówno instytucjonalnych, jak i pojęciowych, statystyki były do niedawna
jeszcze „ślepe” na tę nową rzeczywistość: GLW są jednym z przykładów.
Wykres 1. Porównanie wartości dodanej (tzn. udziału w PKB), zatrudnienia i kapitalizacji
giełdowej 800 największych przedsiębiorstw niefinansowych z 144 najbiedniejszymi krajami
świata (stan na rok 2000)
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100% światowego PKB
= 30 489 mld dolarów
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Źródło: P. H. Dembiński, Economic and Financial Globalization: What the Numbers Say?, United Nations,
Geneva and New York 2003.
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Opublikowany na wiosnę 2013 roku World Investment Report 2013
(UNCTAD – United Nations Conference on Trade and Development)
został po raz pierwszy poświęcony właśnie GLW. Według podanych tam
szacunków – to są na razie tylko szacunki – ok. 80 proc. światowych przepływów handlowych ma miejsce wewnątrz GLW. Ten szacunek podkreśla
rolę „firm ogniskowych” jako organizatorów gospodarki światowej. Jest bardzo prawdopodobne, choć szacunków sensu stricto tutaj brak, że ogromna
większość zagranicznych inwestycji bezpośrednich jest też dokonywanych
w ramach GLW. Z tego co wiem, polska gospodarka zaczyna sobie zdawać
sprawę z efektów makro tego typu powiązań.
Też na początku 2013 roku MOH i OECD opublikowały pierwsze badanie dotyczące stosunku między wartością dodaną w danym kraju a obrotami
handlowymi. Te dwie wartości są sobie równe tak długo, jak to co jest eksportowane wynika wyłącznie z produkcji krajowej. W momencie jednak, kiedy
w eksporcie pojawiają się komponenty, które przedtem zostały zaimportowane,
eksport wydaje się sztucznie wysoki. Według opracowań autorów, w krajach
takich jak Czechy i Węgry domieszka importu w eksporcie może sięgać
nawet 90 proc. Statystyki klasyczne mierzą wtedy pozory, a rzeczywistość
jest ukształtowana przez transnarodowe powiązania firm w GLW.
Na zakończenie wróćmy jednak do MSP i gigantów: jakie miejsce mogą
mieć MSP w GLW? Co mogą zrobić inicjatywy lokalne, zarówno biznesowe,
jak i publiczne, żeby wzmocnić obecność firm lokalnych, to znaczy firm
będących na terytorium GLW? Można wskazać trzy sposoby działania:
• Pierwsza ścieżka to jest kwestia innowacyjności. Ogromne focal
firms są zbyt wielkie, aby były w stanie same z siebie być innowacyjne. Zdają się w dużej mierze na specyficzny outsourcing: kupują podstawowe innowacje, często po prostu przejmując MSP,
które je ma. Z punktu widzenia finansowego jest to dla gigantów
mniej kosztowne i mniej ryzykowne, niż łożyć samemu bezpośrednio nakłady na badania i rozwój (B+R). Wolą kupować MSP
innowacyjne, bo jest to sposób na korzystanie z nakładów, które
pochodziły w rzeczywistości z wielu źródeł: entuzjazm i energia
młodych przedsiębiorców i badaczy pracujących „dla siebie”; nakłady publiczne na ośrodki badawcze i uniwersytety. Można sformułować argument, że w szeroko rozumianym „interesie gospodarki
lokalnej” jest, aby firmy innowacyjne były przejmowane lub stały
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się partnerami GLW. Jeżeli takie stanowisko jest przyjęte, wtedy
działania publiczne powinny iść w kierunku przybliżania środowisk
badawczo-uczelnianych do przedsiębiorstw. Tego rodzaju wysiłki
mają miejsce zarówno w Szwajcarii, jak i w Polsce. Konieczne jest
jednak zachowanie równowagi i obrona przed zbyt łatwą „prywatyzacją” owoców nakładów publicznych w formie innowacji. Chodzi
o łączenie takich strategicznych programów badawczych, współfinansowanie ich z firmami, ale również o podział praw własności,
jeżeli coś z tego wspólnego wysiłku wyjdzie. Uczelnie – zwłaszcza
te w tarapatach finansowych – potrzebują ekspertyz i umiejętności
obrony interesów lokalnych w kontaktach z gigantami gospodarki
światowej. Muszą w tych kontaktach też zostawić dosyć miejsca
na przepływ wiedzy do lokalnych MSP.
• Druga ścieżka to jest pomoc dla wybranych MSP. W Polsce jeszcze bardziej niż w Szwajcarii i w innych krajach problemem jest to,
że jest ogromna liczba mikroprzedsiębiorstw, a stosunkowo mało
jest średnich podmiotów. Żeby stać się partnerem strategicznym
w GLW, trzeba być średnim przedsiębiorstwem. Czyli problemem
jest wspieranie szybkiego wzrostu zdrowych małych, aby stali się
szybko mocnymi strategicznymi partnerami GLW. Może chodzić
o pomoc analityczną, pomoc w zrozumieniu funkcjonowania danego łańcucha wartości, zrozumieniu, gdzie są centra decyzyjne, jakie
są aktywa krytyczne i o jakie aktywa warto walczyć, a jakie warto
u siebie rozwijać, bo w nich tkwi wysoka wartość dodana w ramach
łańcucha wartości. Może być ważny również dostęp do źródeł finansowania, wzrostu w ten sposób, żeby nie były zbyt zależne.
• Trzecia ścieżka oddziaływania to popieranie i ułatwianie bądź
wymaganie business linkages w wypadku inwestycji bezpośrednich.
Inwestycje wielkich przedsiębiorstw zwykle wychodzą z własnej logiki: przychodzimy, bo są koszty pracy niskie, bo jest dobry transport, wykształcenie. W zamyśle inwestorów chodzi o to, aby się
zbytnio nie zakorzeniać na danym terytorium, aby odwrót w razie
potrzeby był łatwy. Natomiast interes terytoriów jest dokładnie odwrotny: jest taki, żeby te firmy właśnie zapuściły w jakiś sposób korzenie, czy to po linii kooperacyjnej, czy to właśnie pod dostawców
itd. Żeby były trzymane „utopionymi kosztami” i uzależnieniami.
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Władzom lokalnym chodzi o to, aby inne firmy lokalne skorzystały
z obecności gigantów. W krajach rozwijających się programy business linkages dobrze funkcjonowały w latach 90., dzisiaj spotykają się
z oporem niektórych dużych firm.
Na zakończenie wrócę do wątku z samego początku: koncentracja mocy
gospodarczej w rękach „firm ogniskowych” postępuje, nie napotykając –
i to jest paradoksalne – sprzeciwów politycznych. Koncentracja ma swój
odpowiednik czy odbicie w koncentracji na rynkach finansowych, gdzie jest
notowanych w skali światowej paręnaście tysięcy firm. Reszta – czyli 99 proc.
ludności świata – jest uzależniona od sieci powiązań transnarodowych. Żyjemy
od trzydziestu lat w świecie o coraz bardziej różnicujących się prędkościach.
Rolą władz lokalnych i państwowych jest pomaganie przedsiębiorstwom
lokalnym, by utrzymywały się w odpowiedniej pozycji.
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Motory i hamulce przyszłego rozwoju
społeczno-gospodarczego Polski:
innowacje czy zastój?

1. Punkt zwrotny
Polska znajduje się obecnie w punkcie zwrotnym swojego rozwoju. Ciągle
jeszcze polska gospodarka niesiona jest falą tej fazy doganiania, którą można
porównać do, wskazanej przez Ozawę1 dla przypadku Japonii, fazy opartej
na montażu, której towarzyszy konsumeryzm jako dominujący typ postaw motywujących aktywność w społeczeństwie. Pojawiają się już pierwsze przejawy
nowej fazy, opartej na badaniach i rozwoju, ale dotyczą one przede wszystkim
takich wymiarów jak: charakterystyka zasobów ludzkich w kategoriach formalnego wykształcenia, ogólny poziom PKB na osobę, czy ekspansywność
eksportowa gospodarki, którym nie towarzyszy jednak wystarczający rozwój
w innych wymiarach innowacyjności2. Niepokojący jest nie tylko niski poziom wskaźników charakteryzujących innowacyjność (w ostatniej odsłonie
Innovation Union Scoreboard Polska zajmuje pod względem ogólnego wskaźnika innowacyjności czwarte od końca miejsce wśród krajów członkowskich
Unii Europejskiej, wyprzedzając jedynie Bułgarię, Rumunię i Łotwę), ale
i niskie tempo wzrostu innowacyjności (tylko Cypr i Grecja odnotowują
niższe)3. Tylko jeden region – województwo mazowieckie – należy do grupy
umiarkowanie innowacyjnych, zaś pozostałe wskazywane są jako „skromnie

1. T. Ozawa, Institutions, Industrial Upgrading, and Economic Performance in Japan: The’flying-Geese’paradigm of Catch-Up Growth, Edward Elgar Publishing, 2005.
2. Innovation Union Scoreboard 2013, European Commission.
3. Ibidem.
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innowacyjne”4. Global Innovation Index lokuje Polskę na 49. miejscu na świecie, ale pod względem wykorzystania potencjału, jaki daje dochód na osobę,
lądujemy na odległym 110. miejscu wśród 142 notowanych krajów5! Starannie
przygotowany niemiecki Innovationsindikator 2012 lokuje Polskę na 23. miejscu
z 28 notowanych krajów świata, przed Rosją, Afryką Południową, Turcją,
Indiami i Brazylią, ale za Chinami czy Hiszpanią. Problem w tym, że pozycja
Polski na tej liście jest niższa niż w 1995 roku6. Polska nie potrafiła poprawić
swojej pozycji w okresie ostatniego kryzysu finansowo-gospodarczego, nawet
gdy jako jedyny kraj członkowski UE notowała wzrost gospodarczy i chlubiła
się mianem „zielonej wyspy” na morzu gospodarczej recesji.
W warunkach procesu doganiania wyraźniej powinny się zaznaczyć takie
efekty, jak np. znaczący wzrost nakładów na B+R i wzrost udziału sektora
przedsiębiorstw w tych nakładach. Tymczasem wskaźnik ten podąża za
zmianami cyklu koniunkturalnego i w 2009 roku, w końcu okresu prosperity
nie osiągnął nawet poziomu z 1999 roku, rozpoczynającego okres millenijnego
spowolnienia. Niskie nakłady na B+R pochłaniane są w wysokim stopniu
przez badania podstawowe, a te z kolei to w znacznym stopniu nakłady
na działalność statutową jednostek naukowych, która jest tylko pośrednio
powiązana z efektami naukowymi i rozproszona jest pomiędzy dużą liczbę
podmiotów o nikłej często produktywności naukowej. Rzecz oczywiście nie
w tym, by nakłady na badania podstawowe – finansowane przede wszystkim, nie tylko w Polsce, ze środków publicznych – ograniczać7, ile w tym, że
wzrost nakładów na B+R, który świadczyłby o przechodzeniu do następnej
fazy rozwojowej, powinien odbywać się ze środków poza budżetem państwa
i z natury rzeczy w większym stopniu powinien zasilać prace rozwojowe.
Tak się jeszcze nie dzieje.
4. Regional Innovation Scoreboard 2012, European Commission.
5. Cornell University, INSEAD, and WIPO, The Global Innovation Index 2013: The Local Dynamics of
Innovation, Geneva, Ithaca, and Fontainebleau 2013.
6. Deutsche Telekom Stiftung, Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. (BDI), Innovationsindikator 2012, Bonn 2012, s. 16.
7. Podział na badania podstawowe i stosowane jest płynny i wprowadzanie w tym zakresie ostrych
granic administracyjnych jest szkodliwe dla rozwoju badań w ogóle, w tym badań mających znaczenie praktyczne. Zastosowania praktyczne pojawiają się często w wyniku dokonania nowych odkryć
w dziedzinie badań podstawowych. Konieczne są jednak mechanizmy sprzyjające generowaniu idei
zastosowań i zmianie ich we wdrożenia oraz zabezpieczeniu płynących z nich korzyści ekonomicznych. Poszukiwanie rozwiązania w koncentracji środków na badaniach stosowanych z udziałem
przedsiębiorstw kosztem badań podstawowych podważy długofalowo poziom tych pierwszych.
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Przejawem słabości badań stosowanych i rozwojowych jest niski wskaźnik
aktywności patentowej, który w różnych kategoriach nie przekracza 10 proc.
średniej dla Unii Europejskiej. Sytuacja pod tym względem nie ulegnie łatwo
zmianie w związku z tym, że efekty prac rozwojowych nie mają praktycznie
znaczenia z perspektywy indywidualnych karier w nauce. Ważnym krokiem
było położenie silniejszego nacisku na publikacje o zasięgu międzynarodowym, co wraz ze zwiększeniem nakładów na badania może z czasem
doprowadzić do poprawy liczby publikacji i wskaźnika cytowania polskich
prac naukowych8. Jednak nie oznacza to, że uruchomione zostaną mechanizmy generowania nowych wynalazków i transferu wiedzy oraz rozwiązań
do sektora przedsiębiorstw. Wymaga to bowiem, z jednej strony, innowacyjności tego sektora, z drugiej zaś, pracy nad rozwiązaniami aplikowanymi
w gospodarce, co nie stanowi obecnie obszaru docenianego przez systemy
bodźców funkcjonujące w nauce. Na obecnym etapie gospodarka polska
rozwija się nieźle w oparciu o adaptację rozwiązań rozwijanych w krajach
wyżej rozwiniętych, co nie stanowi problemu obecnie, ale będzie stanowiło
w sytuacji wytracania przewag konkurencyjnych związanych z wysycającą
się obecnie fazą rozwojową przez naśladownictwo i montaż.
Mówimy tu o pewnych symptomach stanowiących sygnały ostrzegawcze.
Dobrze jest je obserwować i myśleć o akcji wtedy, gdy jeszcze rośnie eksport,
produkcja przemysłowa, konsumpcja czy wydajność pracy; gdy będziemy
obserwować pewien impuls związany z poprawą infrastruktury w miarę kończenia kolejnych inwestycji; gdy jeszcze nie dały o sobie znać efekty opóźnień
w zakresie odnowy i rozbudowy mocy i infrastruktury energetycznej; gdy
jest jeszcze szansa na utrzymanie w ryzach deficytu budżetowego i obniżenie do tolerowanego rozmiaru zadłużenia sektora finansów publicznych,
gdy na rynek pracy dopływa ciągle jeszcze, choć stale słabnący, strumień
wykształconej (niezależnie od deficytów tego wykształcenia) młodzieży.
8. Obecnie Polska ma ogólnie niski, ale jeden z najlepszych wskaźników liczby cytowań w dziedzinie
fizyki w stosunku do nakładów na badania w tej dziedzinie; poprawa finansowania zapewne przyniesie wzrost, ale nie będzie miał on charakteru liniowego, a tym bardziej wykładniczego. W oparciu o dane przytoczone przez prof. K. Życzkowskiego (http://www.cft.edu.pl/edu/karol/021.pdf)
można łatwo obliczyć, że polscy fizycy uzyskują doskonały wynik w kategoriach liczby cytowań
na jednego dolara nakładu na naukę. Z obliczeń wykonanych przez autorów raportu o produktywności naukowej szkół wyższych w Polsce wynika, że wzrost nakładów o 10 proc. mógłby przynieść
wzrost produktywności naukowej ceteris paribus na poziomie 40 proc.; por. J. Wolszczak-Derlacz,
A. Parteka, J. Kuczynski, Produktywność naukowa wyższych szkól publicznych w Polsce. Bibliometryczna
analiza porównawcza, Sprawne Państwo, Ernst & Young, Warszawa 2010.
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Przywołany wyżej przykład Japonii nie jest przypadkowy. Mechanizm
rozwojowy Polski ma pewne cechy charakterystyczne dla rozwoju Japonii,
jednocześnie mając wiele odmienności. Tak jak dla Japonii Stany Zjednoczone,
tak dla Polski Unia Europejska stała się dostarczycielem kapitału i jednocześnie odbiorcą produkcji, co umożliwiło wprawdzie nie tak wysoki wzrost
gospodarczy jak w najlepszym okresie catching up Japonii, ale jednak całkiem
przyzwoity. Polska nie musiała odbudowywać swoich fabryk z wojennych
zniszczeń, ale poziom dekapitalizacji majątku produkcyjnego po długotrwałej
depresji od końca lat 70. był dramatyczny. Różnicą niewątpliwie jest to, że
w Japonii rekonstrukcja gospodarki odbywała się pod sztandarami narodowych korporacji, podczas gdy w Polsce istotna część dużych przedsiębiorstw
została przejęta w procesie prywatyzacji przez korporacje międzynarodowe.
W Polsce jednak szybko ukształtowała się klasa menadżerów, którzy objęli
stanowiska kierownicze także w spółkach opartych na międzynarodowym
kapitale. Polska wykorzystała okres prosperity, który zakończyły konwulsje
światowych finansów wywołane ekspansywną polityką banków komercyjnych
i lansowaniem finansowania wzrostu przez deficyt po stronie rządów. Japonia
osiągnęła w pewnym momencie punkt rozwojowy, który wymagał zmian
o charakterze instytucjonalnym, społecznym, czy wręcz kulturowym, których
nie można było przeprowadzić. Słabnącą dynamikę usiłowano stymulować
ekspansywną polityką pieniężną i fiskalną, co jednak zakończyło się, jak
zawsze, pęknięciem bańki i trwającą przez dwadzieścia lat stagnacją. Ciągle
niepewne jest to, czy Japonia znalazła swoją nową drogę do rozwoju. Na razie
skutecznie broni się przed załamaniem rozwojowym, a nawet odnotowuje
niewielki wzrost, co jest godne podziwu, gdyż jest to kraj utrzymujący ciągle
bardzo wysoką pozycję na skali rozwoju ekonomicznego (trzecia gospodarka świata pod względem wartości nominalnej PNB). Jednym z wielkich
wyzwań tego kraju jest zmierzenie się z funkcjonalnym przez lata ładem
instytucjonalnym i dominującym typem kultury korporacyjnej, określany
niekiedy mianem „kapitalizmu komunitarystycznego”9. Polska zaś zbliża się
do swojego punktu zwrotnego.
9. M. Anchordoguy, Reprogramming Japan: The High Tech Crisis Under Communitarian Capitalism, Cornell
Univercity Press 2005; F. G. Adams, L. R. Klein, Y. Kumasaka, A. Shinozaki, Accelerating Japan’s Economic Growth: Resolving Japan’s Growth Controversy, „Routledge Studies in the Growth Economies of
Asia”, Routledge, November 14, 2007; C. Mosk, Japanese Economic Development: Markets, Norms, Structures, 1st ed. Routledge, December 12, 2007; T. Ozawa, Institutions, Industrial Upgrading, and Economic
Performance in Japan: The flying Geese’ paradigm of Catch-Up Growth, Edward Elgar Publishing, 2005.
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Punkt zwrotny, przed którym stoi nasz kraj zdecyduje o tym, czy Polska
będzie w stanie nadal względnie dynamicznie się rozwijać, czy też popadnie
w stagnację, broniąc w najlepszym wypadku osiągniętego poziomu rozwoju,
zdecydowanie niższego przecież od Japonii. Debata strategiczna, która toczy
się w naszym kraju, choć poza zainteresowaniem środków masowego przekazu,
nasycona jest świadomością, że zbliżamy się do punktu, w którym albo uda
nam się skręcić w niespokojny, ale jednak w miarę wartki nurt prowadzący
do rozwoju opartego na wiedzy, albo też zdryfujemy w kierunku martwego
stawu w lepszym przypadku lub nawet wodospadu rozwojowego – w gorszym.
W tym duchu były tworzone kolejne raporty strategiczne zespołu kierowanego przez dra Michała Boniego w czasie pełnienia przez niego funkcji szefa
Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. W dokumentach tych widoczna jest ewolucja: od dostrzeżenia kapitału intelektualnego
jako kluczowego czynnika rozwojowego i wskazania na konieczność wylania
z tej materii fundamentu rozwoju, do wizjonerstwa poprzez zrównoważoną
koncepcję długofalowego rozwoju w dokumencie Polska 2030: Wyzwania
rozwojowe, silnie akcentującą czynniki instytucjonalne i konieczność rekonstrukcji interwencji publicznych na wspieranie modelu polaryzacyjno-dyfuzyjnego, aż po wizjonerstwo „impetu cyfrazycyjnego” w strategii Polska
2030: trzecia fala nowoczesności. Impet cyfryzacyjny jest koncepcją skoku przez
fazę rozwoju opartego na B+R w dziedzinie przemysłowej bezpośrednio
do fazy przemysłów opartych na internecie oraz tworzeniu i przetwarzaniu
informacji. Choć jest to koncepcja bardzo śmiała, to, paradoksalnie, zdaje się
znajdować lepsze oparcie w zarysowujących się mocnych stronach polskiego
kapitału ludzkiego – rosnącej popularności i dobrym poziomie kształcenia
na kierunkach informatycznych i pokrewnych. Oczywiście, taki skok nie
obędzie się bez napięć i problemów społecznych, ale niewykluczone, że
rozwój napędzany przez przetwarzanie informacji i treści przekazów może
się stać istotną szansą. Ta wizja będzie się ścierała z presjami gospodarki
surowcowo-produkcyjnej (z nowym impulsem ze strony gazu łupkowego10)
oraz przez jakiś czas z rozwiniętym frontem prac budowlano-konstrukcyjnych,
zwłaszcza w dziedzinie infrastruktury. Będzie to dotyczyło m.in. podejścia
10. Gwałtowny przyrost ilości gazu do dyspozycji może spowodować istotne przesunięcie zasobów
na rzecz produkcji opartej na wykorzystaniu tego czynnika, kosztem produkcji opartej na innych
czynnikach, np. wysoko wykwalifikowanej pracy w przemysłach informacyjnych – tzw. efekt Rybczyńskiego.
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do sposobu kształcenia. Jednak w perspektywie długofalowej to właśnie
e-Polska jest właściwą „latarnią morską” rozwoju. Problem w tym, że te odważne dokumenty strategiczne nie odegrały roli takiej „latarni morskiej”
i zbyt szybko stały się tylko i wyłącznie dokumentami archiwalnymi.
Polityka rozwoju w Polsce powinna nadal poprawiać ogólne ramy warunkujące działania przedsiębiorstw, tak by nie musiały ponosić nadmiernych
kosztów transakcyjnych i mogły być konkurencyjne, działając w oparciu o dotychczasową logikę wykorzystywania szans wynikających z fazy doganiania
gospodarek wysoko rozwiniętych, wypełniając w stosunku do nich funkcje
montażowe w produkcji czy usługowe w outsourcingu procesów biznesowych,
a także pełniąc wiodącą rolę w zaspokajaniu masowego krajowego popytu
konsumpcyjnego. W tym obszarze wzmacnianie sektora przedsiębiorstw
powinno odbywać się przede wszystkim, czy nawet jedynie, przez wprowadzanie ulepszonych regulacji ułatwiających działanie biznesu. Poważne
działania regulacyjne, ale i wydatki, powinny być skierowane na stworzenie
ram dla nowej fazy rozwoju opartej na biznesach o wysokiej wartości dodanej, opartych na kreatywności i innowacyjności, a także na wiedzy. Te dwa
obszary nie wykluczają się, gdyż ułatwienia w działaniach przedsiębiorstw
dotyczą zarówno przedsiębiorstw wykorzystujących technologie opracowane
przez innych, jak i tych budowanych wokół innowacji.
Nie wystarczy skonstatować, że Polska odstaje dramatycznie od wyżej
rozwiniętych państw Unii Europejskiej pod względem innowacyjności. Trzeba
zadać sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje i wskazać sposoby przezwyciężenia. Jest to zadanie bardzo trudne. Zwłaszcza przy udzielaniu „dobrych
rad” warto stawiać pytanie: skoro to jest takie proste, to dlaczego nikt tego
dotąd nie wprowadził11? Na przykład świadomość tego, że w Unii Europejskiej
całkowity koszt uzyskania i utrzymania patentu jest wielokrotnie wyższy niż
w Stanach Zjednoczonych12 oraz że kwoty te są zaporowe dla MSP w „starej”
UE, a co dopiero w Polsce, podsuwa jedno z wyjaśnień niskiej rejestracji
11. Eugene Bardach nazywa to testem banknotu studolarowego; por. E. Bardach, Praktyczny Poradnik
Do Analizy Polityk Publicznych, wyd. II, tłum. A. Surdej, MSAP, Akademia Ekonomiczna w Krakowie za zgodą CQ Press, Kraków 2007.
12. „Sytuację można częściowo wyjaśnić stosunkowo wysokim kosztem zgłoszenia i utrzymania patentu w Europie. Aby uzyskać i utrzymać ochronę patentową we wszystkich 27 państwach członkowskich UE, firma z sektora MSP musi wyłożyć 168 tys. euro na opłaty prawne. W Stanach Zjednoczonych ochrona na taki sam okres kosztowałaby zaledwie 4 tys. euro”. Por. Innovation Union
Competitiveness Report 2011. Streszczenie, European Commission, 2011, s. 7.
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patentów przez ten sektor. Nie mamy jednak odpowiedzi na pytanie, co
powoduje, że przy istnieniu świadomości tak szkodliwych barier nic się
nie robi, by je zmienić. To jest właśnie źródło pułapek, w które się wpada,
wierząc w łatwe reformy.
Polska szybko zbliża się do momentu dziejowego, gdy niedokonane
na czas zmiany mogą się stać bardzo trudne do odrobienia. Punkt zwrotny
jest tuż za rogiem.
Rysunek 1. Model mechanizmu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski

Rozwój
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2. Elementy składowe modelu mechanizmu rozwoju
społeczno-gospodarczego
Rozwój społeczno-gospodarczy jest efektem procesu ewolucji. Kształtowany
jest przez wysoce złożony układ ludzkich działań, które krzyżując się ze
sobą, wytwarzają lepiej lub gorzej działające mechanizmy koordynacyjne,
które pozwalają wytwarzać i reprodukować życie społeczne. Historia rozwoju
społeczno-gospodarczego pozwala nam wyjaśniać i rozumieć, jak znaleźliśmy się na danym poziomie rozwoju, ale nie daje rękojmi skutecznego
przewidywania. Kierując się ogólnymi prawidłowościami działań społecznych
ludzi i zawodnymi uogólnieniami dotychczasowych doświadczeń różnych
społeczeństw, możemy starać się przewidywać ogólne tendencje i wzory
rozwojowe, definiować wyzwania i szanse oraz pułapki i bariery rozwoju.
Wizje i przewidywania mają tę cechę, że upowszechniając się, mogą popychać ludzi do kreowania samospełniającego się proroctwa, jeśli trafi ono
na sprzyjający zbieg uwarunkowań i po stronie czynników społecznych,
i po stronie warunków naturalnych. Dlatego, z pełną świadomością ryzyka
porażki, należy tworzyć modele mechanizmów rozwojowych jak najbliższe
realiom i wskazujące na potencjalne koła zamachowe rozwoju.
Zanim powiemy o samym mechanizmie, warto przez chwilę rozważyć,
co będzie dla nas kryterium rozwoju.
W przypadku Polski, kraju na dorobku, ciągle jeszcze kluczowe znaczenie ma wzrost bogactwa narodu, którego wygodnym miernikiem, przy całej
dyskutowanej ułomności, jest długofalowy wzrost PKB i wzrost dochodów
dyspozycyjnych na osobę w gospodarstwach domowych. Jednocześnie kryterium tym powinno być zmniejszanie się zasięgu znaczącej deprywacji podstawowych potrzeb egzystencjalnych i cywilizacyjnych. Powinno być to osiągane
przy zachowaniu, a nawet poprawie stanu środowiska naturalnego.
Wyżej sformułowane kryterium rozwoju znane jest pod mianem rozwoju
zrównoważonego (w jednej z możliwych interpretacji). Trzy podstawowe
wymiary tego rozwoju pozostają ze sobą w ciągłym napięciu. Przy obecnym
stanie postaw i preferencji Polaków można postawić tezę, że gospodarczy
wymiar tego rozwoju jest obecnie „funkcją celu”, natomiast kryterium niewykluczenia oraz ochrony środowiska (przyrodniczego i kulturowego) odgrywają
raczej rolę – bardzo ważnych – warunków ograniczających.
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Do rangi problemu urasta to, jak przy tych warunkach ograniczających
utrzymać długofalowy wzrost. Zaprezentowany na Rysunku 1. model mechanizmu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oparty jest na dobrze
ugruntowanym w teorii ekonomii modelu, który wiąże wzrost gospodarczy
ze wzrostem zasobów kapitału i pracy oraz ich produktywności związanej
z postępem technicznym i przyrostem kapitału ludzkiego. Wzrost ilościowy
i jakościowy kapitału i pracy oraz zdolność przekładania go na wzrost gospodarczy zależą od szeregu czynników. Najważniejsze z nich są ramy instytucjonalne życia społeczno-gospodarczego13. Instytucje oparte są na podłożu
kulturowym, które kształtuje między innymi kapitał społeczny: współdzielone
wartości, normy społeczne i postawy, które sprzyjają kooperacji w osiąganiu
celów zbiorowości oraz poszczególnych, składających się na nią jednostek.
Wśród czynników kontekstowych, które warto wyróżnić (choć przy drobnym
wysiłku definicyjnym dałyby się wpisać w już nakreślony układ) znajdują
się: środowisko naturalne (zarówno jako źródło zasobów gospodarczych,
jak i chroniona wartość), prężność demograficzna społeczeństwa (dostarcza
zasobów pracy w ujęciu ilościowym, ale może stanowić wyzwanie – z obecnej
perspektywy Polski raczej teoretyczne), zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i niezbędnej rezerwy rozwojowej w tym zakresie, pozycja międzynarodowa kraju, która jest zarówno efektem rozwoju, jak i jego ułatwieniem
(lub utrudnieniem) i obok tego, że wynika z budowania gospodarczych
przewag konkurencyjnych przez przedsiębiorstwa, to w znaczącym zakresie funkcją sprawności państwa w ogóle i jego dyplomacji w szczególności.
Wreszcie, jak się o tym dotkliwie przekonujemy, nie można tracić z pola
widzenia stabilności makroekonomicznej. I ona powinna być traktowana
jako warunek konieczny (ograniczający) rozwoju, a nie cel sam w sobie, ale
zaniedbania w tym zakresie prowadzą wcześniej czy później do zniweczenia
wzrostu i zagrożenia osiągniętego dobrobytu społeczeństwa.
W dalszym toku będziemy rozważać istotne elementy mechanizmu rozwojowego z perspektywy takiego układu współzależnych czynników. Czarną
skrzynką, którą należy otworzyć, jest niewątpliwie układ instytucjonalny –
13. „Jeśli kapitałem nazwiemy – w najogólniejszym tego słowa znaczeniu – wytwory ludzkiej działalności, które zwiększają produktywność pracy i wykorzystania zasobów naturalnych, to instytucje
(niezależnie od tego, czy zostały skonstruowane intencjonalnie, czy wyłoniły się ewolucyjnie jako
efekt wielu działań), które przynoszą taki efekt zwiększenia produktywności, a w efekcie bogactwa
narodu, możemy określić mianem kapitału instytucjonalnego”. Por. J. Górniak, Instytucje, wiedza,
działanie i kapitał instytucjonalny, „Zarządzanie Publiczne” (w druku).
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kapitał instytucjonalny, bo to kształt instytucji decydował w perspektywie
historycznej o wzroście i upadku narodów i cywilizacji.
Władze publiczne: ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza są bardzo
ważnym czynnikiem kształtującym ład instytucjonalny. Władze publiczne
dokonują też wyborów strategicznych (lub wpływają na nie przy pomocy
mechanizmów prawnych) dotyczących tego, na co przeznaczać pozostające
w ich dyspozycji środki materialne i prawne, jak wykorzystywać władzę, którą
posiadają. Każdy wybór strategiczny jest selekcją spośród rysujących się
możliwości. W budowaniu instrumentarium osiągania celów strategicznych
warto też podjąć próbę odróżnienia tego, co naprawdę wymaga interwencji,
od tego, co może zostać osiągnięte na skutek samorzutnych działań podmiotów dążących do własnych celów.

3. Mechanizm rozwoju oparty na wiedzy
Zamieszczony na wstępie przegląd kluczowych indeksów innowacyjności
pokazuje dobitnie mizerną sytuację Polski w konkurencji o pozycję międzynarodową w tej dziedzinie.
Innovation Union Competitiveness Report 2011 przynosi wszechstronny przegląd problemów, z którymi boryka się Unia Europejska w swoich staraniach
o nietracenie dystansu do wiodących gospodarek opierających swój rozwój
na innowacyjności. Raport podchodzi do analizowanych kwestii z perspektywy
europejskiej. Polska ma w nim swój miniraport statystyczny, który jednak nie
stanowi odrębnej diagnozy. Spróbujmy w oparciu o zarysowane w raporcie
wymiary zidentyfikować niesprawności mechanizmu proinnowacyjnego
rozwoju w Polsce. W wielu sytuacjach objawy są zbliżone do dostrzeganych
jako problemy większości gospodarek europejskich, natomiast na ogół spotęgowane co do skali. Polska zajmuje odległe miejsce, na końcu peletonu
w wyścigu innowacyjności. Co do mechanizmów, które powodują utratę
dystansu do wiodących gospodarek, wiele podzielamy z innymi państwami
Unii Europejskiej, wśród których na plus wyróżniają się generalnie państwa
skandynawskie. W Polsce zaś negatywne zjawiska są silniejsze.
Zaczniemy od czynników wypełniających „lukę Solowa”: postęp techniczny oparty na nauce oraz kapitał ludzki. Oba te czynniki działają w interakcji
z zasobami kapitału i pracy, powodując wzrost ich produktywności.
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Nauka i postęp techniczny

Źródłem nowoczesnych rozwiązań jest sprawny sektor badań i rozwoju.
Oparty jest na dwóch filarach: instytucjach naukowych – wyższych uczelniach
i instytutach badawczych – oraz jednostkach B+R w przedsiębiorstwach.
Zacznijmy od analizy mechanizmów generowania wiedzy w uczelniach
polskich. W Unii Europejskiej dostrzega się, że mimo niezłego poziomu
swoich instytucji naukowych, coraz częściej nie wytrzymują one konkurencji z prężnymi rywalami spoza Unii. Wynika to między innymi z niższych
nakładów na badania naukowe.
„W latach 1995–2008 realny poziom nakładów na badania naukowe
ogółem wzrósł w UE o 50 proc. Wyniki państw spoza UE były jednak
lepsze, co jest konsekwencją faktu, że gospodarka światowa w większym
stopniu opiera się na wiedzy specjalistycznej. W tym samym okresie Stany
Zjednoczone zwiększyły swój realny poziom ogólnych nakładów na badania
naukowe o 60 proc., cztery państwa azjatyckie w największym stopniu oparte
na wiedzy specjalistycznej (Japonia, Korea Południowa, Singapur i Tajwan)
o 75 proc., państwa BRIS (Brazylia, Rosja, Indie, RPA) o 145 proc., Chiny
o 855 proc., a pozostałe państwa o blisko 100 proc. W rezultacie gwałtownie
rośnie globalny udział działań badawczo-rozwojowych realizowanych poza
Europą. W 2008 roku na UE przypadała mniej niż jedna czwarta (24 proc.)
ogólnoświatowych wydatków na B+R – dla porównania w 1995 roku było
to 29 proc. W przypadku utrzymania się obecnego trendu do 2014 roku
Chiny prześcigną UE pod względem wysokości nakładów na B+R.
Niedoinwestowanie unijnego obszaru B+R jest najbardziej widoczne
w sektorze biznesowym, gdzie Europa pozostaje jeszcze dalej w tyle za Stanami Zjednoczonymi i wiodącymi gospodarkami azjatyckimi. W stosunku
do PKB, przedsiębiorstwa w Japonii lub Korei Południowej inwestują̨
dwukrotnie więcej niż przedsiębiorstwa w Europie”14.
Ten dłuższy cytat stanowi tło dla sytuacji w Polsce. Nakłady na B+R
długo utrzymywały się w Polsce na poziomie poniżej 0,7 proc. PKB, w tym
nakłady sektora prywatnego były marginalne. Od wielu lat nie odnotowaliśmy
żadnego postępu w tym obszarze, co było wskaźnikiem marginalizacji tego
działu w świadomości elit politycznych i w działalności firm (wskaźnik nakładu nie informuje o innowacyjności gospodarki, lecz o zaangażowaniu w jej
14. Innovation Union Competitiveness report 2011. Streszczenie, European Commission 2011, s. 3.
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budowanie). Ostatnio sytuacja – w świetle danych – zaczyna się poprawiać
i – jak można odczytać w Tabeli 1 za GUS – w 2012 roku nakłady na B+R
wzrosły do 0,9 proc. PKB. Zaobserwowany wzrost nakładów na działalność
B+R zawdzięczamy przede wszystkim wzrostowi nakładów przedsiębiorstw:
aż o 52 proc. w stosunku do roku 2011 przy niewielkim spadku nakładów
sektora rządowego (szczegółowe dane o nakładach na B+R w gospodarce
narodowej w 2012 roku zawiera Tabela 2).
Tabela 1. Wybrane wskaźniki GERD i PKB (ceny bieżące)
Wyszczególnienie
Nakłady wewnętrzne
na badania i prace
rozwojowe (GERD)
w mln zł
PKB w mln zł
Relacja GERD do PKB
w proc.

2008

2009

2010

2011

2012

7 706

9 070

10 416

11 687

14 353

1 275 508

1 344 505

1 416 585

1 528 127*

1 595 225

0,60

0,67

0,74

0,76*

0,90

Źródło: Działalność́ badawcza i rozwojowa w Polsce w 2012 r. Informacja sygnalna, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa, październik 2013.

Tabela 2. Nakłady wewnętrzne na działalność́ B+R według sektorów wykonawczych
w 2012 roku
Sektory

Nakłady
ogółem

bieżące

inwestycyjne

w mln zł

160

Ogółem

14 352,9

10 078,5

4 274,4

Przedsiębiorstw

5 341,1

3 672,5

1 668,6

Rządowy

4 012,9

3 142,8

870,1

Szkolnictwa wyższego

4 942,2

3 206,7

1 735,5

Prywatnych instytucji
niekomercyjnych

56,7

56,5

0,2
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Sektory

Nakłady
ogółem

bieżące

inwestycyjne

2011 = 100
Ogółem

122,8

118,3

134,9

Przedsiębiorstw

151,7

134,4

211,6

Rządowy

99,4

100,7

95,0

Szkolnictwa wyższego

120,5

121,6

118,5

Prywatnych instytucji
niekomercyjnych

210,0

211,2

89,3

Źródło: Działalność́ badawcza i rozwojowa w Polsce w 2012 r. Informacja sygnalna, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa, październik 2013.

Do powszechnie już dostrzeganych w debacie fachowej słabości systemu
naukowego w Polsce należą:
1) koncentracja na badaniach podstawowych, przy jednocześnie ich
słabej internacjonalizacji i mizernym oddziaływaniu na naukę światową,
2) słaba obecność badań stosowanych i brak efektów w postaci wynalazków chronionych patentami,
3) słaba współpraca z otoczeniem biznesowym,
4) słaba orientacja na kształcenie kadr potrzebnych na rynku pracy15.
Wprowadzane zmiany w dziedzinie oceny jednostek naukowych i kryteriów finansowania badań oraz awansów naukowych szczególną uwagę przywiązują do publikacji w czasopismach naukowych, które są objęte systemem
indeksowania cytowań. Jest to ważny krok w procesie podnoszenia jakości
nauki w Polsce i jeśli towarzyszyć będzie temu stosowny wzrost nakładów,
to za jakiś czas zaobserwujemy wzrost obecności polskich publikacji w obiegu
15. Nie oznacza to szkolenia na potrzeby poszczególnych stanowisk, lecz kształcenie w zakresie kluczowych kompetencji długofalowo potrzebnych w gospodarce. Należą do nich nie tylko umiejętności
zawodowe, lecz także kompetencje behawioralne, społeczne, czy takie – co wskazują badania – jak
choćby umiejętność dobrego komunikowania się w mowie i piśmie w języku ojczystym, która w sektorze nowoczesnych usług wskazywana jest jako kompetencja deficytowa! Wyniki badań w zakresie zapotrzebowania przedsiębiorstw na kompetencje dostępne są na stronie internetowej projektu „Bilans
Kapitału Ludzkiego” (http://bkl.parp.gov.pl), a szczegółowy raport dotyczący sytuacji w nowoczesnych usługach outsourcingu procesów biznesowych i technologii informacyjnych na stronie Urzędu
Miasta Krakowa: http://krakow.pl/portret_gospodarczy/17621,artykul,bilans_kompetencji.html.
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międzynarodowym i zapewne wzrost ich cytowań. Wymaga to poniesienia
nakładów i uruchomienia programów zorientowanych na kształcenie zarówno młodej kadry naukowej i doktorantów, jak i obecnie zaangażowanej
kadry naukowej w najlepszych ośrodkach międzynarodowych, m.in. w zakresie nowoczesnej metodologii badań. Uzyskanie szybkiego postępu w tej
dziedzinie jest osiągalne. Problem w tym, że to nie rozwiąże problemów
z innowacyjnością gospodarki w oparciu o sektor nauki!
W Unii Europejskiej powstaje więcej publikacji fachowych (29 proc.) niż
w Stanach Zjednoczonych (22 proc.), a także Chinach (17 proc.) i Japonii
(5 proc.), które zajmują kolejne miejsca. Jednocześnie Stany Zjednoczone
górują pod względem udziału publikacji w najczęściej cytowanych pracach
na świecie. Wzrost liczby wniosków patentowych był w ubiegłych latach
blisko dwukrotnie wyższy w Japonii i Korei Południowej niż w UE. Zagraniczny przychód z licencji i patentów jest w Stanach Zjednoczonych trzy
razy większy niż w Europie16!
Jednym z wyjaśnień tego stanu rzeczy jest zdumiewający fakt, że o ile
w USA koszt uzyskania i utrzymania patentu przez firmę z sektora małych
i średnich przedsiębiorstw kosztuje ok. 4 tys. euro, to w Europie wynosi
168 tys. euro! Współpraca między sektorem publicznym (zwłaszcza uczelni)
a prywatnym jest w Europie o połowę niższa niż za Atlantykiem (do wyjątków należy Skandynawia i Holandia)17. W Polsce słabości Europy są jeszcze
spotęgowane.
Próby stymulowania innowacyjności przez dotacje na inwestycje w B+R
z funduszy europejskich nie przyniosły istotnych efektów: przedsiębiorstwa
wykorzystywały ramy definicyjne programów do uzyskiwania wsparcia na inwestycje w maszyny i urządzenia umożliwiające im rozwój produkcji w oparciu
o absorbcję istniejących technologii, czyli w paradygmacie fazy doganiania.
Także przedsiębiorstwa oparte na kapitale zagranicznym rzadko decydują
się na uruchomienie, zwykle na niedużą skalę, badań i rozwoju w Polsce.
Współpraca między nauką a biznesem pojawia się raczej w charakterze ciekawostki. Firmy narzekają na niedostosowanie do tej współpracy uczelni, ale
i po stronie firm aktywność innowacyjna i popyt na rozwiązania jest raczej
wyjątkiem niż zasadą.
16. Ibidem, s. 6.
17. Ibidem, s. 7.
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Z drugiej strony, w Polsce jest potencjał w zakresie rozwoju nowoczesnych
technologii. Świetnie rozwijający się sektor produkcji gier komputerowych jest
jednym z przykładów. Ogólnie biorąc, silny jest potencjał polskiego sektora
informatycznego. Dynamicznie rozwija się, także dzięki istniejącym zasobom
kadrowym, sektor usług outsourcingowych, choć kwestią otwartą pozostaje
jego ewolucja w kierunku outsourcingu opartego na wiedzy. W dziedzinie
innowacji produktowych w przemyśle zrealizowanych osiągnieć jest mniej,
dlatego tak kibicujemy pracom związanym z zastosowaniem przemysłowym
grafenu, czy tego rodzaju jednostkowym przykładom.
Nie ma powodu mnożyć opisu. Zastanówmy się nad przyczynami,
a zwłaszcza sposobem wyjścia z tej sytuacji.
Oczywista jest konieczność zwiększenia nakładów na badania i rozwój.
Nawet w obecnym układzie spowodują one poprawę sytuacji, jeśli poważne
środki zostaną skierowane do ośrodków o największym potencjale.
Taka zapowiedź się pojawia. Jednym z pomysłów są tzw. Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące, które są wyłaniane w procedurze konkursowej. Idea
KNOW to jedna z możliwych „teorii programu”. Jej mocną stroną jest to,
że dodatkowe, ciągle jeszcze relatywnie skromne środki trafią do jednostek
o największej produktywności naukowej. Koncepcja ta ma również słabe
strony. Nastawiona jest na identyfikację podstawowych jednostek naukowych
– zasadniczo wydziałów lub instytutów badawczych o najlepszych wynikach
publikacyjnych – jako wartych dodatkowych inwestycji. Rozwojowi badań
sprzyja jednak raczej funkcjonowanie szerszego środowiska naukowego, takiego jak uniwersytet w ogólnym sensie tego słowa lub klaster akademicki.
Najlepsze efekty naukowe daje zgromadzenie naukowców różnych dyscyplin,
także humanistyki i sztuki. Niemal do potocznej świadomości trafiły już
wyniki badań Richarda Floridy, który wskazywał na znaczenie zgromadzenia na jednym terenie licznej grupy osób z klasy kreatywnej, zarówno z jej
„superkreatywnego rdzenia”, jak i twórczych specjalistów czy artystycznej
bohemy, która gromadzi się tam, gdzie istnieje większa akceptacja swobody
ekspresji i odbioru efektów kreatywnych działań. Choć jego rozważania
dotyczą szerszego klastra terytorialnego składającego się z większej liczby
uczelni, innowacyjnych firm i otaczającego je kreatywnego środowiska,
to można z tego wyciągnąć wniosek, że obiektem interwencji powinien być
raczej co najmniej uniwersytet lub ich terytorialny klaster niż pojedyncze
wydziały. Są też dodatkowe powody tego, że to co najmniej cała uczelnia
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powinna być obiektem interwencji, a nie pojedynczy wydział: w skali międzynarodowej w konkurencji wizerunków i rankingach uczestniczą całe
uniwersytety, a nie wydziały. Wysoka pozycja uczelni przyciąga studentów
i świeżo wypromowanych doktorów z innych miejsc. Dla rozwoju nauki
bardzo ważne jest zaplecze w postaci licznych młodych talentów o otwartych głowach i dostępie do interdyscyplinarnego środowiska naukowego.
Bardziej właściwa byłaby zatem koncepcja uczelni flagowych niż wydziałów
lub instytutów jako KNOW.
Reforma nauki być może pozwoli stopniowo podnieść poziom badań
podstawowych, jednak nie rozwiąże problemu badań stosowanych i współpracy oraz transferu technologii do gospodarki. Zapewne świadomość wysokiej
kosztochłonności procesu patentowania doprowadzi do zmian w tym zakresie
w Unii Europejskiej – Polska powinna aktywnie uczestniczyć w tym procesie,
a także zbudować krajowy system ochrony patentowej i wsparcia, który ułatwi
postępowanie w tym zakresie polskim podmiotom. Przemyślenia wymaga
także zakres ochrony patentowej, który powinien być zharmonizowany
z przyjętym w konkurencyjnych pod tym względem gospodarkach. Należy
dążyć przy tym do takich rozwiązań, w których patentujący będą obciążeni
niskimi kosztami postępowania bez konieczności ubiegania się o refundację
kosztów w trybie projektów, co zakłada np. program „Patent Plus”.
Potrzebne są też zmiany w systemie podatkowym. Obecnie, na przykład,
w przypadku wniesienia w postaci aportu do spółki kapitałowej praw patentowych czy know-how konieczne jest natychmiastowe odprowadzenie podatku
dochodowego niezależnie od tego, czy innowacja przyniesie spodziewane
dochody. W przypadku uczelni publicznych natrafia to na dodatkowe przeszkody w postaci braku środków na takie podatki. Hamuje to zatem proces
komercjalizacji odkryć naukowych.
Tego rodzaju zmiany instytucjonalne, jak wymienione wyżej, są niezbędne, jednak nie wystarczające. W polskich uczelniach dominuje kult badań
podstawowych kończonych publikacjami. Patenty, a nawet – choć z niewielką
wagą – przychody z badań stosowanych i ekspertyzy, choć wchodzą obecnie
do kryteriów oceny jednostek, nie stanowią istotnej podstawy do indywidualnego awansu naukowego. Z punktu widzenia racjonalnie działającego
podmiotu nie ma motywacji do angażowania się w badania stosowane i rozwojowe, nawet przynoszące w efekcie uczelni bardzo wysokie przychody,
co jest świadectwem ich ekonomicznej użyteczności. W praktyce w tym
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mechanizmie, żeby zachować miejsce pracy w uczelni wyższej, konieczne
jest uzyskiwanie w odpowiednich terminach kolejnych stopni naukowych:
doktora, doktora habilitowanego i tytułu profesora. Praktycznie jedynym
warunkiem pokonania tych szczebli jest opublikowanie prac naukowych
(w przypadku tytułu profesora jest to zestaw rozszerzony o kształcenie
kadry naukowej i osiągnięcia organizacyjne jako kryteria uzupełniające).
Nie są honorowane inne osiągnięcia, zwłaszcza związane z obszarem badań
stosowanych. Osiągnięcie ustabilizowanej pozycji w instytucji naukowej
(tytuł profesora) następuje w późnym wieku, pozostawiając niewiele czasu
na potencjalne zaangażowanie w poszukiwanie zastosowań wiedzy naukowej. Nie ma też motywacji prestiżowej. O ile amerykańskiego doktora, który
zapewniałby swojemu uniwersytetowi wysokie przychody z kontraktów
z sektorem przedsiębiorstw lub agendami rządowymi lub patentów i chronionych wzorów przemysłowych nikomu nie przyjdzie do głowy rozliczać
z punktów za publikacje, to w Polsce mógłby stracić pracę, nie habilitując się
w przewidywanym okresie. We Francji w niektórych ośrodkach badawczych
pojawiły się takie radykalne regulacje, jak zakaz publikacji o odkryciu przed
zarejestrowaniem patentu. To jest oczywiście możliwe do zastosowania
tylko w części obszaru badań. Jednak w Polsce istnieje bezwzględna presja
na publikowanie. Także w przypadku pozyskiwania grantów badawczych
liczy się obecnie w 40 proc. dorobek publikacyjny wnioskodawcy, dominując w znacznym stopniu nad innymi kryteriami. Ocena jednostki naukowej
decyduje obecnie w praktyce jedynie o przyznaniu środków statutowych –
i tak niewielkich, a zatem kryteria kariery indywidualnej będą dominować
nad faktycznym zaangażowaniem ośrodków naukowych. To wyjaśnia też
częściowo słabości w zakresie kształcenia studentów, gdyż z punktu widzenia
indywidualnej kariery także dydaktyka ma marginalne znaczenie w porównaniu z indywidualnymi osiągnięciami publikacyjnymi.
Nie kwestionujemy tutaj zasadności rozliczania naukowców z produktywności ich pracy, w tym zwłaszcza z osiągnięć publikacyjnych. Należy
je honorować. Zwłaszcza wysokie uznanie i awanse powinny spotykać badaczy
uzyskujących rozgłos, czego miernikiem są cytowania prac przez innych
badaczy (pomijając pewne patologie, które i w tej dziedzinie mają miejsce).
Jednak jednostronność w tym zakresie i niespójność pomiędzy kryteriami
oceny ośrodków naukowych a indywidualnymi kryteriami awansu i utrzymania się na stanowisku w uczelni będą ciągle powodowały marginalizację
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badań stosowanych i rozwojowych oraz słabości kształcenia. Stoimy przed
wyborem strategicznym dotyczącym funkcji sektora nauki i szkolnictwa
wyższego: czy ma się on skoncentrować na badaniach podstawowych i publikowaniu wyników, czy ma także (nie tylko, lecz – także) zaangażować
się silnie w badania stosowane i rozwojowe, w powiązaniu z zastosowaniami
praktycznymi.
Przedstawiona tu opozycja została świadomie przerysowana. W rzeczywistości nie ma wielkiej sprzeczności, a także jakiejś radyklanej granicy między
badaniami podstawowymi a stosowanymi. Dobre badania podstawowe mają
zwykle istotne, choć na ogół nieprzewidywalne w momencie ich prowadzenia
konsekwencje praktyczne. Ogólny poziom badań podstawowych rzutuje też
na kulturę pracy intelektualnej, która jest fundamentem oryginalności i jakości
prac rozwojowych. Ogólna atmosfera kreatywności i wartości wiedzy sprzyja
innowacyjności i otwartości na zmiany. Nie ma więc mowy o podważaniu
znaczenia i pozycji badań podstawowych. Chodzi raczej o uznanie znaczenia i rangi prac o bardziej bezpośrednich konsekwencjach praktycznych:
rozwojowych, eksperckich, aplikacyjnych. Mamy problem spójności systemu
bodźców i ich jednostronność w przypadku indywidualnej ścieżki awansu
naukowego jest problemem, z którym należy się zmierzyć. Nie jest to łatwe,
gdyż może się skończyć próbą obniżenia wymagań stawianych pracownikom
naukowym, a nie o to tu chodzi.
Gdyby w Polsce istniały silne ośrodki badawcze w sektorze przedsiębiorstw, tak jak to ma miejsce w Stanach Zjednoczonych, można by im pozostawić badania aplikacyjne i rozwój nowych technologii w oparciu o wyniki
podstawowych badań w sektorze nauki. Jednak tak nie jest. Szansą rozwojową
dla Polski jest doprowadzenie do rozwoju silnego sektora badań stosowanych
i rozwojowych w uczelniach wyższych i instytutach PAN przy założeniu, że
z czasem części takich jednostek będą przechodziły jako spin-offs do sektora
przedsiębiorstw lub będą go zasilały kadrowo. Należy jednak dokonać rehabilitacji badań stosowanych i rozwojowych, zarówno w naukach technicznych
i przyrodniczych, jak i społecznych (np. innowacyjne technologie edukacyjne, rozwiązania w dziedzinie zarządzania czy polityk publicznych itp.).
Chodzi o to, by swym autorom dostarczały nie tylko pieniędzy, lecz także
były źródłem prestiżu i stabilizowały pozycję akademicką. Jeśli na poziomie
indywidualnych motywacji nie pojawią się właściwe zachęty, trudniej będzie
o skok technologiczny.
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Przy okazji zagadnienia postępu technicznego nie sposób nie wspomnieć
o sektorze przedsiębiorstw. Jest on w dominującej mierze mało chłonny
na innowacje. Dominują w nim mikroprzedsiębiorstwa niezatrudniające pracowników lub zatrudniające nie więcej niż dziewięć osób. Na prawie 1,8 mln
aktywnych podmiotów gospodarczych zaledwie trochę ponad trzy tysiące
to firmy zatrudniające od 250 pracowników wzwyż, a mniej niż 16 tys. to firmy zatrudniające od pięćdziesięciu pracowników wzwyż. W grupie dużych
przedsiębiorstw działających w branżach względnie nowoczesnych znaczną
część stanowią oddziały koncernów międzynarodowych najczęściej pełniące
funkcje produkcyjno-montażowe, pozbawione działów B+R. Małe i średnie
przedsiębiorstwa w całej Europie są rzadziej innowacyjne niż w Stanach
Zjednoczonych. Wynika to po części z tego, że nie działają w najbardziej
technologicznie zaawansowanych branżach. Zapewne problemem wielu jest
poziom kompetencji zarządczych i technologicznych właścicieli/menadżerów.
Ale problemy występują też w zakresie dostępności kapitału typu venture (choć
trzeba odnotować, że takie instytucje się pojawiły, także oparte na rodzimym
kapitale) i ogólniej dostępności kapitału na inwestycje i działalność. Można
jednak nade wszystko postawić tezę, że bariery tkwią w przygotowaniu kadr
kierowniczych (w małych firmach jest to często tożsame z właścicielami)
do rozwoju firm. Ta bariera kompetencji jest także podnoszona przez złożoność regulacji i obciążeń administracyjnych, która gwałtownie wzrasta przy
wzroście wielkości firmy. Konieczność uproszczenia warunków działalności
firm jest bardzo dobrze zdiagnozowanym zagadnieniem i nie ma potrzeby
poświęcania mu odrębnego miejsca. Trzeba jedynie skonstatować brak woli
lub mocy sprawczej elit politycznych w tym zakresie, co świadczy o ich
zawstydzającej słabości. To, że administracja nie wprowadza samoczynnie
w tym zakresie zmian nie jest niczym zaskakującym.
Ożywienie nauki dostarczającej zarówno wysokiej klasy badań podstawowych, jak i przede wszystkim radykalnie wzmocnionej w obszarze badań
stosowanych, możliwych do powiązania z badaniami rozwojowymi sektora
przedsiębiorstw jest kluczowym wyzwaniem rozwojowym. Doświadczenia
innych krajów sugerują pewne rozwiązania w tym zakresie, choć oczywiście
nigdy nie są wzorami, które można po prostu skopiować. Te istotne elementy
doświadczeń pokazują, że nowoczesne technologie rozwijały się szczególnie dobrze w klastrach naukowo-gospodarczych, których wzorem są znane
z technologii informatycznych: „Krzemowa Dolina” w Kalifornii i „Route
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128” koło Bostonu (poprzednio technologie komputerowe, obecnie przede
wszystkim biotechnologia). W tych centrach powstaje wiele globalnych
innowacji o dużym znaczeniu. Charakterystyczne jest to, że te biznesowe
centra powstały:
1) w sąsiedztwie świetnych uniwersytetów (Stanford, Harvard i MIT)
uzupełnionych o sieć innych szkół wyższych dobrej klasy,
2) w okolicach ocenianych jako świetne miejsce do życia (zarówno Silicon Valley, jak i Boston cieszą się zasłużoną renomą), co sprzyja osiedlaniu
się wysokiej klasy specjalistów oraz dysponujących korzystnymi, skomunikowanymi terenami dla lokalizacji biznesu,
3) w oparciu o duże zamówienia rządowe, związane w szczególności
z technologią wojskową.
Można zapewne wskazywać inne czynniki, jednak te dość regularnie
powtarzają się w analizach. Sugerują one również kierunki interwencji,
a tymi jesteśmy zainteresowani w tym raporcie. Spróbujmy sformułować
takie kierunki:
1. Kluczowe znaczenie ma podniesienie poziomu kadr naukowych.
Wymaga to zainwestowania w kształcenie tych kadr w najlepszych ośrodkach naukowych w oparciu o długookresowe umowy wiążące je następnie
z pracą w Polsce. Nie jest to pomysł nowatorski, lecz raczej dobrze sprawdzona praktyka, którą realizują kolejne kraje przechodzące na rozwój oparty na wiedzy, dawniej Japonia czy Korea, obecnie na szeroką skalę Chiny.
W Polsce takiej polityki nie ma.
2. Nie wszystkie ośrodki są w stanie zapewnić jednakowy poziom
kształcenia kadr badawczych, inżynierskich i analitycznych. Należy wyraźnie zwiększyć nakłady na ośrodki wiodące w tej dziedzinie. Powinny to być
całe uczelnie, a jeszcze lepiej, w związku z odziedziczoną specjalizacją – ich
terytorialnie skoncentrowane konsorcja, które opracują programy rozwoju
edukacji wysokiej klasy kadr. Takich konsorcjów może być trzy do pięciu,
ukształtowanych także w oparciu o analizę preferencji co do miejsca studiowania wśród uczniów osiągających najlepsze wyniki w szkołach średnich
i potencjalnych uzdolnionych kandydatów z krajów sąsiadujących. W przypadku postawienia na mniej preferowany przez nas wariant „uczelni flagowych”, a nie konsorcjów terytorialnych, takich uczelni powinno być więcej,
właśnie ze względu na specjalizację, ale ich liczba nie powinna być większa

168

Motory i hamulce przyszłego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski: innowacje czy zastój?

niż 10–12. Konsorcja (lub ewentualnie uczelnie) wyłonione jako wiodące
ośrodki kształcenia powinny przyjąć programy rozwoju kadry nauczającej
przez intensywne kształcenie w wiodących ośrodkach światowych oraz restrukturyzacji swoich najsłabszych jednostek.
3. Wsparcie rozwoju polskiego sektora naukowego powinno odbywać
się przez finansowanie projektów, a nie podmiotów. Zapewni to ukierunkowanie badań na problemy i zagadnienia ważne dla rozwoju.
4. Zasada finansowania przez projekty powinna być jednak związana z zasadą wzmacniania przez zamówienia polskich uczelni wyższych
i instytutów badawczych. W polityce zamówień państwowych, w tym wojskowych, należy brać pod uwagę rozwój rodzimego potencjału badawczego. Powinno stać się to swoistym kryterium horyzontalnym. Oczywiście,
to podejście będzie atakowane przez konkurencję zewnętrzną, co trzeba
wziąć pod uwagę w kształtowaniu regulacji.
5. Przy wyborze realizatorów należy kierować się potencjałem badawczym, udokumentowanymi osiągnięciami i jakością oferty, a nie kryterium
ceny lub zasadami równościowego podziału. W przypadku zamówień publicznych dotyczących badań, rozwoju nowych rozwiązań i wiedzy eksperckiej należy stosować procedury obliczone na maksymalizację efektu
przy założonych kosztach, a nie minimalizację kosztów przy założonych
efektach. Oba podejścia są realizacją zasady gospodarności, jednak prowadzą do odmiennych konsekwencji. Zasada oszczędności lepiej sprawdza
się w sytuacji zadań powtarzalnych, o dobrze zdefiniowanych planowanych
efektach. Zasada maksymalizacji efektu lepiej sprawdza się w sytuacji, gdy
oczekuje się kreatywności po stronie efektów, w związku z czym nie mogą
być one precyzyjnie zdefiniowane. Dostarczanie wiedzy i innowacyjnych
rozwiązań niewątpliwie należy do tej drugiej grupy. Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza praktyka jego stosowania wynikająca z praktyki
działań kontrolnych, nie jest dostosowane do korzystania z tego drugiego
podejścia.
6. Należy eliminować praktyki polegające na zdobywaniu zamówień
przez organizacje niedysponujące własnym potencjałem, które następnie
„wypłukują” zasoby ludzkie z ośrodków naukowych, nie budując trwałych
struktur, a osłabiając istniejące. Należy to osiągnąć przez odpowiednie
kształtowanie warunków zamówień publicznych oraz organizację konkursów i przetargów zamkniętych, w których o zamówienia konkurować mogą
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tylko jednostki badawcze o zweryfikowanym potencjale.
7. Należy konsekwentnie zwiększyć poziom środków przeznaczanych
na badania naukowe, kierowanych za pośrednictwem projektów generowanych nie tylko przez wyspecjalizowane agendy, takie jak Narodowe
Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, lecz także przez
inne agendy zainteresowane dostarczaniem rozwiązań. W zasadzie chodzi
o to, by w pierwszym kroku rząd zdecydowanie dążył do osiągnięcia jak
najszybciej zaplanowanego w tym zakresie poziomu wskaźnika nakładów
w stosunku do PKB.
8. Należy radykalnie zwiększyć rolę osiągnięć w dziedzinie patentowania, pozyskiwania środków na badania stosowane i rozwojowe oraz osiągnięć w zakresie tworzenia rozwiązań prawnych i eksperckich dla administracji publicznej wśród kryteriów zatrudnienia i awansu w publicznych
uczelniach i instytutach badawczych.
9. Należy wprowadzić zasadę wyprzedzania przez ochronę patentową odkryć o potencjalnym znaczeniu ekonomicznym przed ich opublikowaniem (ale przy jednoczesnym podniesieniu rangi patentów w rozwoju
kariery naukowej). Ograniczenie takie należy wprowadzić w przypadku
badań finansowanych ze środków publicznych, gdyż sektor prywatny sam
o to dba, gdy jest to dlań korzystne.
10. Wsparcie innowacyjności w sektorze przedsiębiorstw powinno być
silnie ukierunkowane na lokowanie w Polsce centrów badań i rozwoju, rozwijanie działów B+R w przedsiębiorstwach mających centrale decyzyjne
w kraju oraz wspieranie badań zlecanych krajowym ośrodkom naukowym.
Dla rozwoju ośrodków naukowo-badawczych i powiązania ich z potrzebami praktyki ważne jest też to, by lokować wyspecjalizowane agendy państwowe,
szczególnie związane z analitycznym i programowym wsparciem procesów
rządzenia, w wiodących centrach naukowych. Jednym z nich na pewno jest
i będzie Warszawa, ale umiarkowana decentralizacja takich funkcji sprzyjać
będzie zarówno lepszemu generowaniu wiedzy, jak i wzmocnieniu potencjału
całego układu badawczo-rozwojowego.
Osiągnięcie strategicznych celów rozwojowych wymaga dokonywania
wyborów w dziedzinie alokacji zasobów.
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Kapitał ludzki

Rola edukacji jako kluczowego czynnika w mechanizmach rozwoju jest nie
do przecenienia. W przypadku świeżych historii skoków rozwojowych krajów,
które ich dokonywały w XX wieku (Japonia, Korea Południowa, Singapur,
Tajwan) czy dokonują współcześnie (Chiny), rola inwestycji w edukację jest
dobrze znana i niekwestowana. W przypadku Japonii boom edukacyjny
doprowadził nawet do deficytu siły roboczej na początku lat 60. XX wieku,
kiedy gospodarka tego kraju silnie opierała się jeszcze na pracochłonnej
produkcji przemysłu lekkiego oraz w pewnym stopniu jeszcze na niewymagającym wyższego wyksztalcenia przemyśle ciężkim. W okresie powojennej
modernizacji powstało w Japonii 55 nowych uniwersytetów, po jednym
w każdej z prefektur, nastąpiła ekspansja liczby studiujących, co spowodowało
spadek odsetka absolwentów szkół średnich, którzy trafiali na rynek pracy
z 38,6 proc. w 1960 roku do 18,7 proc. w 1969 roku. Chociaż przejściowo
wywołało to problemy przedsiębiorstw, to już wkrótce wysoko wykształcone
kadry ułatwiły przejście gospodarki na nowy poziom rozwoju oparty na badaniach i rozwoju18. Sytuacja w Polsce jest tylko częściowo porównywalna,
gdyż przez długi czas zaniedbywano rozwój kształcenia na kierunkach
technologicznych i przyrodniczych, odwlekano przywrócenie matematyki
na maturze i zaniedbano kształcenie w zakresie przedmiotów przyrodniczych, technicznych i ścisłych w szkolnictwie podstawowym i średnim, ale
ogólny wzrost poziomu wykształcenia społeczeństwa przygotowuje Polskę
lepiej do dalszego rozwoju. Dominujący typ wykształcenia sprzyja jak dotąd
bardziej rozwojowi szeroko pojętego sektora usług, w tym tworzenia treści
przekazów i obsługi procesów biznesowych niż rewolucji technicznej, ale
w ostatnich latach zauważalne jest przesunięcie zainteresowania studiowaniem
w tych obszarach; sprzyja temu wreszcie uruchomiona polityka interwencji
państwa (np. kierunki zamawiane).
Dodajmy, że rola edukacji w mechanizmach rozwojowych nie ogranicza
się do ostatniego stulecia. Ostatnio ukazał się szereg publikacji dokonujących
rewizji tezy Maxa Webera dotyczącej roli religii protestanckiej w rozwoju
kapitalizmu. Generalna teza tych nowych, dobrze ugruntowanych empirycznie dociekań jest następująca: to nie etyczny wymiar protestantyzmu był
18. T. Ozawa, Institutions, Industrial Upgrading, and Economic Performance in Japan: The’flying-Geese’paradigm
of Catch-Up Growth, Edward Elgar Publishing, 2005, s. 41.
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czynnikiem sprawczym w rozwoju gospodarki kapitalistycznej Zachodu, lecz
rozwój powszechnej edukacji wśród protestantów związany m.in. z nakazem
czytania Biblii i jej popularyzacją w językach ojczystych; edukacja wykroczyła
oczywiście szybko poza naukę czytania. Także współcześnie obserwowana
przewaga wynagrodzeń protestantów nad katolikami w porównywalnych
warunkach wyjaśniona jest przez różnice w poziomie wykształcenia19. Nie
ulega wątpliwości, że rozważając mechanizmy rozwoju społeczno-ekonomicznego, kluczową rolę należy przypisać wykształceniu.
Rozwój państw Azji Wschodniej, któremu towarzyszył potężny skok,
wzmocnił przekonanie o znaczeniu edukacji w procesach rozwoju gospodarczego. Cały świat rozwinięty szybko zwiększał poziom wykształcenia.
Na przykład, w Holandii w 1960 roku 57 proc. pracujących mężczyzn i 54 proc.
pracujących kobiet miało tylko wykształcenie podstawowe, a jedynie odpowiednio 4 proc. i 1 proc. legitymował się wyższym tytułem zawodowym. Już po
dwudziestu latach, w 1979 roku zaledwie 22,9 proc. mężczyzn i 20,5 proc. kobiet miało tylko podstawowe wykształcenie, a stosownie 13,6 proc. i 11,9 proc.
– wyższy stopień zawodowy20.
Konieczność wzrostu produktywności zasobów ludzkich w krajach rozwiniętych wynika także z trendów demograficznych. O ile w II połowie
XX wieku liczba osób w wieku produkcyjnym wzrosła w krajach OECD
o 76 proc., to prognozowany przyrost w I połowie XXI wieku wyniesie tylko
4 proc. W Polsce, po przejściu w wiek poprodukcyjny wyżu demograficznego
urodzonych w latach 50. XX wieku presja demograficzna zadziała z całą
mocą. Dlatego warunkiem rozwoju gospodarczego będzie wysoki poziom
kapitału ludzkiego.
Gwałtowny wzrost poziomu wykształcenia w okresie transformacji już
zmienił oblicze polskiego społeczeństwa. Miał on przede wszystkim charakter
ilościowy. Na poziomie wyższym nastąpił wzrost liczby studentów z 404 tys.
19. S. O. Becker, L. Woessmann, and Universität München, Was Weber Wrong? A Human Capital Theory of
Protestant Economic History, 2007; S. O. Becker, E. Hornung, L. Woessmann, Education and Catch Up in
the Industrial Revolution, „American Economic Journal: Macroeconomics” (2010); Ch. A. Schaltegger,
B. Torgler, Was Weber Wrong? A Human Capital Theory of Protestant Economic History: A Comment on
Becker and Woessmann, „School of Economics and Finance…” (2009); D. Cantoni, The Economic Effects
of the Protestant Reformation: Testing the Weber Hypothesis in the German Lands, „Manuscript”, Harvard
University 2009; J. L. Spenkuch, The Protestant Ethic and Work: Micro Evidence From Contemporary
Germany, „MPRA Paper” 2010.
20. J. Hartog, H. M. van den Brink, Human capital: Advances in theory and evidence, Cambridge University Press 2007, s. 13.
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w 1990 roku do prawie 1 600 tys. w 2001 roku i następnie do szczytowej
liczby 1 954 tys. w 2005 roku. Został on zaabsorbowany przez rozwijające się na masową skalę uczelnie prywatne (w roku 2009/2010 kształciły
663 tys. z 1 900 tys. studentów) i wzrost rekrutacji w uczelniach publicznych, zarówno na studia bezpłatne, jak i płatne. Wzrost liczby studentów
wynikał z nałożenia się na siebie trzech czynników: wyżu demograficznego
stopniowo wchodzącego do systemu edukacyjnego, wzrostu aspiracji edukacyjnych w kohorcie wyżu oraz uzupełniania wykształcenia przez część
osób z poprzednich roczników na skutek wzrostu wymagań ze strony pracodawców i/lub chęci zdobycia lepszej pozycji na rynku pracy. Wskaźnik
skolaryzacji brutto (liczba wszystkich studentów w stosunku do liczby osób
w wieku 19–24 lata) rósł dramatycznie: z 12,9 proc. w roku 1990/1991, przez
40,7 proc. w roku 2000/2001, do 53,7 proc. w roku 2009/2010! Wskaźnik
skolaryzacji netto (czyli liczba studentów w wieku 19–24 do całkowitej liczebności tej kategorii wiekowej) wrósł w tym samym okresie z 9,8 proc.
przez 30,6 proc. do 40,9 proc. Poziom ten zdaje się stabilizować, gdyż od
roku 2005/2006 wzrósł tylko o ok. 2 pkt. proc., z 38 proc. Rosła także liczba
uczestników studiów podyplomowych, osiągając 194 tys. w roku 2009/2010,
i doktorantów (z 2 695 w roku 1990/1991 do 35 671 w roku 2009/2010)
(GUS, 2010). Także na poziomie szkolnictwa średniego Polska zmieniła się,
między innymi na skutek zwrotu ku studiom wyższym i traktowaniu etapu
szkoły średniej jako drogi do awansu na studia wyższe. Stąd wzięła się m.in.
duża popularność liceów ogólnokształcących. Szkoły zawodowe odstraszały
obserwowaną systematycznie dużą stopą bezrobocia wśród ich absolwentów.
Konsekwencje tej zmiany będą dalekosiężne, gdyż jak dotąd można uznać za
prawidłowość aspiracje rodziców do tego, by dzieci uzyskiwały wykształcenie
nie gorsze od nich. W ciągu dwóch pokoleń, po biblijnych czterdziestu latach,
będziemy społeczeństwem wykształconym na poziomie międzynarodowej
czołówki; obecnie pod względem udziału osób z wyższym wykształceniem
w kategorii wiekowej 25–64 lata pozostajemy o ok. 8 pkt. proc. za średnią
w OECD, ale dystans ten systematycznie się zmniejsza.
Zmianom ilościowym nie towarzyszyły wystarczające zmiany jakościowe.
Masowość kształcenia doprowadziła w znacznych obszarach do jego powierzchowności i nie najlepszego dostosowania do potrzeb gospodarki. Jednak
„dewaluacja” dyplomu akademickiego nie jest zjawiskiem osobliwym dla
Polski. Prowadzone badania empiryczne pokazały, że w wysoko rozwiniętych
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gospodarkach korzyści indywidulane z formalnego poziomu wykształcenia
zmalały. Wynika to z upowszechnienia się wykształcenia średniego i ekspansji
wykształcenia wyższego. Bardziej skrupulatne analizy pokazują, że pozytywny
związek kapitał ludzki – wzrost gospodarczy występuje w krajach o średnim
poziomie rozwoju. Natomiast w gospodarkach o wysokich zasobach kapitału
ludzkiego ten dodatni związek wygasa.
Jednak na złożoność zależności zachodzących w społeczeństwach o wysokim przeciętnym poziomie wyedukowania można spojrzeć też od innej
strony. Przy umasowieniu wyższych szczebli edukacji formalny poziom
wykształcenia przestał pełnić dobrze funkcję informacyjną o poziomie kapitału ludzkiego, gdyż nie informuje dobrze o zróżnicowaniu produktywności
jednostek i tego, co o tej produktywności decyduje, obok zdrowia i warunków
pracy (uzbrojenia w kapitał). Do głosu dochodzi pojęcie kompetencji, czyli
wiedzy, umiejętności i postaw, które mogą być wykorzystane do produkcji
dóbr i usług i uzyskiwania zarobków. To kompetencje, a nie przede wszystkim formalny poziom wykształcenia, wskazywane są jako kluczowy składnik
kapitału ludzkiego. Ogólny poziom kompetencji w społeczeństwie ma znaczenie dla wzrostu gospodarczego, podczas gdy różnice w średniej liczbie
lat kształcenia o tyle, o ile są korelatem kompetencji. Badania wykazały,
że długookresowe tempo wzrostu jest związane z poziomem kompetencji
matematyczno-przyrodniczych, natomiast dla testów umiejętności czytania
nie uzyskano przekonujących wyników, ale na pewno nie są skorelowane
z rozwojem negatywnie.
Problemy z budowaniem kompetencji zaczynają się w Polsce w szkole
podstawowej i średniej. Jak pokazuje Raport o stanie edukacji 2010 przygotowany przez Instytut Badań Edukacyjnych, problemy z kształtowaniem
kompetencji matematycznych zaczynają się w polskiej szkole już na etapie
nauczania początkowego, w którym dominują algorytmiczne metody pracy
z dziećmi i schematyczne myślenie podporządkowane dyktatowi nauczycieli,
często słabo znających matematykę i nieprzygotowanych do jej nauczania.
W późniejszych klasach sytuacja nie poprawia się na tyle, by te deficyty
skompensować. Na studiach wyższych bardzo trudno jest nadrobić braki,
szczególnie w zakresie najogólniejszych kompetencji, w tym kompetencji
transferowalnych, takich jak np. zdolność do pracy zespołowej w reżimach
projektowych, umiejętność rozwiązywania problemów, kreatywność, samoorganizacja i obowiązkowość, umiejętność wyszukiwania i syntezy informacji.
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Studia zresztą też są często oparte na konserwatywnej dydaktyce polegającej
na wykładzie wspartym odtwórczymi ćwiczeniami.
W Polsce musimy poprawić szkoły wszystkich szczebli. Kluczowe znaczenie w tym procesie ma poprawa jakości nauczycieli. Ten problem jest
zbliżony w innych państwach OECD, choć w Polsce do odrobienia mamy
częstokroć więcej niż inni. Raport OECD poświęcony edukacji21 na temat
znaczenia kapitału ludzkiego stawia pytanie: „Jak możemy uczynić edukację lepszą?”. Udzielona w raporcie odpowiedź wskazuje na pierwszorzędne
znaczenie nauczycieli: nauczyciele mają znaczenie, lepsi nauczyciele i lepsze
ich funkcjonowanie w zespole nauczającym w szkole to klucz do sukcesu.
Jak czytamy w raporcie: „Morale wśród nauczycieli spada w wielu krajach,
mimo ich ważnej roli. Po części jest to prawdopodobnie wynikiem zmiany
statusu społecznego. (….) Istotnie, przedmiotem troski jest fakt, że uczenie
nie jest takim wyborem, jakim było niegdyś. Z kilkoma ważnymi wyjątkami
studia dla nauczycieli mają tendencję do przyciągania studentów o mniejszych kwalifikacjach akademickich. Dla szkół ten niedobór akademickich
orłów może stawać się szczególnie dotkliwy w zakresie takich przedmiotów,
jak komputery, języki obce czy nauki ścisłe. Każdy z dobrymi kwalifikacjami w tych obszarach może nie chcieć zajmować się uczeniem, gdy są lepiej
płatne prace gdzie indziej”22.
W Polsce te problemy są na pewno bardziej skomplikowane niż zwłaszcza w krajach OECD przodujących w jakości szkół, gdyż odziedziczyliśmy
efekty lat zaniedbań. Wprawdzie w ostatnich latach poziom wynagrodzeń
nauczycieli znacząco się poprawił, to pozostały nierozwiązane systemowe problemy przebudowy wiedzy, umiejętności i motywacji nauczycieli
oraz sposobu uczenia. Przy okazji reform edukacji pojawiały się rozwiązania
formalne skłaniające do podnoszenia kwalifikacji, za którymi nie poszły
jednak fundusze i starannie przemyślany system kształcenia nauczycieli.
Prawidłowe podejmowanie decyzji utrudnia w naszym kraju bardzo słaby
rozwój badań edukacyjnych. Samo środowisko edukacyjne wskazuje na słaby
rozwój dydaktyki i brak w tym zakresie badań naukowych o uznanym poziomie. W takich warunkach trudno o politykę oświatową opartą na dowodach.
Opiera się ona bardziej na przekonaniach.
21. B. Keeley, Human Capital: How what you know shapes your life, OECD, 2007.
22. Ibidem, s. 67.
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W debacie publicznej podnosi się nierzadko tezę o zbyt dużej liczbie
absolwentów uczelni wyższych w Polsce. Zapewne, wiele prac wykonywanych
obecnie przez absolwentów wyższych uczelni mogłoby być wykonywanych
przez absolwentów szkół średnich, ale zjawisko przesuwania się w górę
standardów wykształcenia nie jest niczym osobliwym dla Polski. Dodatkowo
zdobywane wykształcenie ma poza tym szersze, pozytywne oddziaływanie
na poziom cywilizacyjny społeczeństwa i ogólne warunki gospodarcze.
Dążenie do uzyskania wyższego wykształcenia wynika z chęci zwiększenia
prawdopodobieństwa sukcesu na rynku pracy. Jak dotąd jest to strategia,
która uzyskuje potwierdzenie empiryczne: osoby z wyższym wykształceniem
były w minionych latach w najmniejszym stopniu dotknięte bezrobociem
i ciągle tak jest, ale dotyczy to przede wszystkim osób dysponujących już
sporym doświadczeniem zawodowym. Młodzi absolwenci szkół wyższych
mają trudniejszą sytuację, ale nadal lepszą niż absolwenci innych rodzajów
szkół. Ilustrują to dobrze wyniki badań Bilansu Kapitału Ludzkiego, a także
badania Głównego Urzędu Statystycznego.
Osoby z wykształceniem wyższym średnio biorąc szybciej też znajdują
pracę. Tak jest obecnie, gdy mówi się o pogorszeniu sytuacji osób z wyższym
wykształceniem. Przez wiele lat posiadanie wyższego wykształcenia było
po prostu przepustką do pracy, często nie w swoim zawodzie lub poniżej
kwalifikacji, ale dającej utrzymanie. Do tego dochodzi drugi czynnik –
wynagrodzenia: przeciętny poziom wynagrodzeń osób z wykształceniem
wyższym przez cały okres od początku transformacji kształtował się na poziomie wyraźnie wyższym od pozostałych kategorii wykształcenia. Oba
czynniki: niższe ryzyko bezrobocia i wyższe przeciętne wynagrodzenie
dają w konsekwencji wysoką wycenę prywatnych korzyści z wykształcenia
wyższego. To powoduje boom edukacyjny, zwłaszcza że studia dla ponad
800 tys. studentów są bezpłatne, a dla tych, którzy za nie płacą są na ogół
relatywnie niedrogie, a rozwój szkół prywatnych, ośrodków filialnych szkół
publicznych i państwowych wyższych szkół zawodowych zapewnił ich przestrzenną dostępność23. Pracodawcy chętniej zatrudniają absolwentów szkół
wyższych na stanowiska niewymagające takiego wykształcenia, gdyż oczekują
w ich przypadku mniejszych kosztów przygotowania do wykonywania pracy
na stanowisku, na które rekrutują. Z drugiej strony, młodzi pracownicy,
23. J. Górniak, Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju, [w:] Bilans Kapitału Ludzkiego, PARP 2011.
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znając tę strategię, konkurują w pierwszym rzędzie poziomem formalnego
wykształcenia, a nie redukcją oczekiwań placowych. Ten efekt jest w Polsce
wzmacniany przez względnie znaczącą sygnalną funkcję dyplomu, który
ma rangę dokumentu państwowego i jest traktowany jako pewna wstępna,
ogólna informacja o możliwościach kandydata do pracy. To napędza maszynę edukacyjną. W trybach tego mechanizmu jednostki mają tendencję
do inwestowania w swoje wykształcenie więcej niż wymaga tego stanowisko,
które przyjdzie im zajmować, a to prowadzi do niepełnego wykorzystania
zasobów i zmniejszenia przychodów z wykształcenia.
Czy zatem gospodarka potrzebuje aż tak wielu absolwentów szkół
wyższych? Ciągle jeszcze w wielu krajach OECD udział osób z wyższym
wykształceniem wśród pracujących jest większy, nawet zdecydowanie wyższy niż w Polsce. Są też kraje o jeszcze większym wskaźniku skolaryzacji
na poziomie wyższym. Ale nie jest powiedziane, że i w nich liczba osób
kończących wyższe uczelnie nie przewyższa faktycznych potrzeb gospodarki. Jak się zdaje, w skali międzynarodowej konkurencji jesteśmy w sytuacji,
którą Richard Dawkins barwnie opisuje jako cechę procesu ewolucji, odwołując się do słów Czerwonej Królowej z Alicji w Krainie Czarów: „Trzeba
biec bardzo szybko, by zostać w tym samym miejscu”. Chodzi tylko o to,
by wyprzedzić konkurenta.
Bardzo ważne jest to, by absolwenci uczelni wyższych byli przygotowywani do projektowania produktów, urządzeń technicznych, technologii
oraz przedsięwzięć biznesowych i społecznych oraz wdrażania rozwiązań
w pracy zespołów projektowych. Wiedza powinna być organizowana wokół
umiejętności rozwiązywania problemów, a nie podręcznikowej reprodukcji.
W Polsce pojawiły się już rozmaite inicjatywy w zakresie rozwoju średniego szkolnictwa zawodowego opartego na nowoczesnej bazie dydaktycznej
i zmodernizowanych programach nauczania odpowiadających współczesnemu
poziomowi techniki. Jest to ciągle jeszcze raczej strumień niż rzeka.
Zgadzając się co do tego, że edukacja ma fundamentalne znaczenie,
a dla jej jakości kluczowa jest jakość nauczycieli, postawmy pytanie o to, co
należy zrobić, by sprzyjać rozpędzaniu się mechanizmów rozwoju:
1. Poprawić jakość kadry nauczycielskiej na wszystkich szczeblach:
a) podnieść jakość kształcenia przyszłych nauczycieli i wprowadzić
selekcję do zawodu, łącząc to z motywującym do pracy w tym
zawodzie poziomem wynagrodzeń;
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b) doprowadzić do wzrostu i – gdzie trzeba – nawet radykalnej rekonstrukcji kompetencji nauczycieli już pracujących, tworząc
dla nich warunki do tego w oparciu o środki EFS i motywując
ich do wysiłku w tym kierunku;
c) zrekonstruować system kształcenia nauczycieli, w tym jak najszybciej – nauczycieli nauczania początkowego.
2. Zainwestować w infrastrukturę szkół tak, by mogły one połączyć
funkcje opiekuńcze (możliwość pozostawania małoletnich dzieci w szkole
w czasie pracy rodziców) z edukacyjnymi, wyrównując szanse edukacyjne
dzieci niezależnie od statusu ekonomicznego rodziców – miarą sukcesu
powinno być spontaniczne zmniejszenie zakresu korzystania z korepetycji
i innych form kształcenia pozaszkolnego dzięki prawidłowej ofercie szkoły;
3. Podnieść poziom kadr akademickich przez inwestycję w ich kształcenie w wiodących ośrodkach na świecie;
4. Zbudować sieć wysokiej jakości szkół ponadgimnazjalnych o profilu
zawodowym (przygotowujących wykwalifikowanych pracowników i techników), przygotowujących do pracy z nowoczesnymi technologiami w przemyśle i usługach, a jednocześnie otwierających drogę do dalszego kształcenia;
5. Zwiększyć obecność w szkołach o profilu ogólnym przygotowania
politechnicznego związanego ze znajomością i wykorzystaniem najnowszych technologii oraz zmodernizować nauczanie matematyki i przedmiotów ścisłych;
6. Położyć większy nacisk na kształcenie w zakresie projektowania rozwiązań i działania w zespołach projektowych budowanych w celu rozwiązania problemów i osiągania celów. Takie nastawienie powinno być obecne
na wszystkich poziomach kształcenia, z uwzględnieniem zróżnicowania
właściwego obszarom wiedzy i aktywności oraz poziomu edukacji.
7. Położyć nacisk od samego początku kształcenia przez wszystkie
jego szczeble na umiejętność pracy zespołowej z kierowaniem pracą zespołu włącznie i nastawienie na twórcze rozwiązywanie problemów;
8. Opracować i zrealizować program edukacji cyfrowej w szkołach,
także adresowany do dorosłych;
9. Zapewnić w szkołach lepsze wykształcenie otwarte na kreatywność
w dziedzinie kultury, co ogólnie powinno sprzyjać kreatywności w innych
obszarach życia;
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10. Systematycznie badać procesy i efekty nauczania w oparciu o najwyższe standardy naukowe i przekładać efekty badań na praktykę;
11. Zbudować system uznawania kwalifikacji, spełniający dobrze funkcję informacyjną dla pracodawców o kompetencjach pracowników;
12.Stymulować i ułatwiać na poziomie regulacyjnym współpracę między szkołami i uczelniami wyższymi a pracodawcami, w szczególności
przez programy wsparcia dla rzetelnych praktyk zawodowych, nowoczesnego kształcenia dualnego i konsultowania programów nauczania.
Ogólnie biorąc, należy dążyć do tego, by nie tylko podnosić jakość
nauczania, lecz także zmieniać jego profil. Inżynierowie powinni uczyć się
projektowania i realizacji projektów technicznych, socjologowie powinni
umieć projektować i prowadzić badania i analizy społeczne, ekonomiści
powinni poradzić sobie z biznesplanem czy analizą zdolności kredytowej
oraz rozwiązywaniem problemów decyzyjnych w firmie, a absolwenci nauczania początkowego powinni umieć uczyć dzieci także matematyki –
z pasją i zrozumieniem, a nie w oparciu o schematy. Czy dziś absolwenci
takich kierunków to potrafią? Jeśli nawet niektórzy potrafią, to rynek nie
bardzo wie którzy z nich.
Nasuwa się pytanie o to, czy edukacja, zwłaszcza na poziomie wyższym,
powinna być bezpłatna? Rekomendujemy pełne finansowanie ze środków
publicznych kształcenia na poziomie podstawowym i średnim, przy jednoczesnym wprowadzeniu silniejszej konkurencji o środki po stronie szkół,
opartej na wnoszonej przez nie edukacyjnej wartości dodanej i faktycznych
decyzjach wyboru ze strony uczniów i ich rodziców. W przypadku uczelni
wyższych można wprowadzić częściową powszechną odpłatność z jej refundacją w przypadku studentów o gorszych warunkach materialnych, której
udział w kolejnych latach studiów stopniowo coraz silniej zależny byłby od
osiągnięć edukacyjnych. Opłaty za studia nie powinny być wysokie i powinny
być uzupełniane publicznym bonem edukacyjnym i systemami stypendialnymi. Wysokie opłaty, jak pokazuje przykład USA, nie powstrzymują przed
ekspansją kształcenia się na poziomie wyższym, także w grupach o niższych
dochodach, które oparte jest często na kredytach zaciąganych w oparciu
o oszacowaną wartość teraźniejszą przyszłych dochodów z pracy. Okresowe perturbacje gospodarcze prowadzą przy tym do spadków faktycznych
możliwości zarobkowych zdecydowanie poniżej oczekiwań co do przyszłych
dochodów, oczekiwań, które nawet mogą być uzasadnione w dłuższym czasie.
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Powoduje to dotkliwe konsekwencje dla absolwentów w krytycznym okresie
rozpoczynania kariery zawodowej i samodzielnego życia. Zaangażowanie
środków publicznych rozkłada ryzyko na podatników, ale w efekcie korzyści
społeczne kompensują z nawiązką koszty.
Nie jest zasadne wycofanie się z systemu stypendiów związanych z osiągnięciami studentów, z wyjątkiem wąskiego strumienia stypendiów ministra
i niewielkich, nielicznych stypendiów w gestii rektorów, co ma miejsce obecnie. Należy stworzyć system stypendialny mający swój silniejszy komponent
socjalny na początku studiów (może to być nawet niemal 100 proc. na I roku
studiów I stopnia, z wyjątkiem wyróżnienia laureatów olimpiad przedmiotowych i czołówki maturzystów) i rosnący komponent oparty na osiągnięciach
w kolejnych latach studiów. Wyznaczenie kryteriów osiągnięć jest kwestią
otwartą – nie muszą to być tylko uzyskiwane oceny z egzaminów. Można
też dywersyfikować system stypendialny, ustanawiając fundusze związane
z różnymi typami kryteriów osiągnięć oraz kombinujących te kryteria.
Ważne jest też zbudowanie dobrej infrastruktury dla kształcenia przez
całe życie. Jak dotąd system kształcenia przez całe życie w Polsce angażuje
bardzo małą część dorosłej populacji, zwykle tych już i tak lepiej wykształconych, często wielokrotnych beneficjentów wsparcia publicznego. Jest też
w znacznym stopniu oparty na niewielkich organizacjach kształceniowych,
nierzadko żyjących dzięki umiejętności ubiegania się o środki publiczne,
obecnie zwłaszcza z funduszy strukturalnych UE. Znaczna część tych środków skierowana jest na edukację osób bezrobotnych, gdzie wydatki te, przy
obecnym sposobie ich wykorzystania, są często nieskuteczne.
Jak możemy przeczytać w ewaluacji wydatków z funduszu spójności
na zatrudnienie przeprowadzonej na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: „Rozpatrując cały okres realizacji projektów, nie stwierdzono
występowania istotnego efektu netto finansowanych z funduszy unijnych
szkoleń osób bezrobotnych z wyjątkiem opóźnienia podjęcia przez nie pracy
o około miesiąc w związku z efektem lock-in”24.
Wykształcenie kadr, nawet w pewnym stopniu na zapas, wyprzedzając
potrzeby gospodarki, jest warunkiem przejścia na kolejny poziom rozwoju.
Wątpliwości co do tego nie mają kraje, które się na taki skok rozwojowy zde24. J. Drążkiewicz, E. Kusideł, K. Jakubowska, P. Penszko, A. Gajdos, T. Schimanek, The impact of Cohesion Policy on the level and quality of employment in Poland, Uniconsult, Warszawa 2010, s. 89.
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cydowały – ostatnio świetnym przykładem są Chiny. W 2009 roku w Chinach
na studia I stopnia zapisało się ponad sześć milionów osób – tyle co w UE,
Stanach Zjednoczonych i Japonii łącznie. Liczba ta podwoiła się w ciągu
siedmiu lat25. Wykształcenie społeczeństwa ma też ogólną wartość cywilizacyjną, którą trudno przypisać wprost do konkretnych projektów biznesowych.
Podnosi ono jakość życia, tworzy warunki ogólne dla dalszego rozwoju. Dla
kraju o ograniczonych ciągle zasobach kapitałowych własnych obywateli,
jakim jest Polska, inwestycja w edukację jest kluczem do sukcesu.
Kapitał i infrastruktura

Transformacja polskiej gospodarki dokonywała się w znacznym stopniu
poprzez dopływ kapitału z zagranicy i związany z nim transfer technologii
oraz zagraniczne źródła pożyczkowe. Stopniowo wzmacnia się kapitał rodzimy oraz możliwości inwestycyjne oparte na krajowych oszczędnościach,
w czym pośredniczy system bankowy oraz rynek kapitałowy. Ciągle jednak
dużą rolę odgrywać będzie dopływ kapitałów z zagranicy – najlepiej, by był
to kapitał inwestowany w nowe i rozszerzane inwestycje kreujące miejsca
pracy. Mobilizacja kapitału na rzecz inwestycji w Polsce uzależniona jest
od ogólnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej, czyli od
czynników instytucjonalnych, o których będzie mowa dalej.
Polska będzie się borykała z konsekwencjami perturbacji na globalnym
rynku finansowym. Wprowadzenie programów ograniczenia deficytów budżetowych oraz konieczność poprawy sytuacji kapitałowej banków będzie się
odbijało na dostępności kapitałów dla celów inwestycyjnych. Może to wywołać
pogłębienie problemów z dostępem do kapitału zwłaszcza w sektorze małych
i średnich przedsiębiorstw, które dominują w Polsce i w części których pokłada się pewne nadzieje także na rozwój oparty na nowych technologiach.
Zapewnienie dostępu do kapitału będzie jednym z kluczowych wyzwań
rozwojowych w najbliższym dziesięcioleciu.
W oparciu o środki strukturalne agendy państwowe usiłowały wspierać
aktywność gospodarczą, zwłaszcza sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Dotyczyło to zarówno rozwoju inwestycji, kapitału ludzkiego, jak i B+R.
Wysiłki te nie przyniosły demonstrowalnego efektu netto. Prowadzone dopiero w ostatnich kilku latach bardziej skrupulatne ewaluacje wykazały, że
25. Innovation Union Competitiveness Report 2011. Streszczenie, European Commission, 2011.
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ogólnie biorąc, nakłady publiczne zastępują nakłady prywatne w przypadku
stosowania dotacji, nie przynosząc poziomu inwestycji większego, niżby
wystąpił w oparciu o nakłady przedsiębiorstw ze środków własnych. To kwestionuje zasadność polityki interwencji opartej na dotacjach adresowanych
do poszczególnych podmiotów. W przypadku korporacji międzynarodowych ustaliła się procedura przetargu przy lokowaniu inwestycji, wynikająca
z politycznie motywowanej konkurencji między państwami w pozyskiwaniu
inwestorów. W niektórych przypadkach można by było uznać zasadność
takiego wsparcia, gdyby rachunek ekonomiczny wykazywał poważne korzyści
finansowe i strukturalne dla kraju. Jednak praktyka doprowadziła do tego, że
poważniejsze inwestycje są przedmiotem konkurencji, kończącej się efektami
o wątpliwej wartości ekonomicznej.
W tej sytuacji należy dokonać głębokiej rewizji dominującej praktyki
w zakresie interwencji państwa w zakresie udostępniania kapitału. Jeśli państwo ma się w ogóle angażować w ułatwianie dostępu do kapitału, to lepiej
czynić to poprzez fundusze zwrotne, a nie poprzez system dotacji i grantów.
Najlepiej jednak by było, gdyby w skali międzynarodowej przyjęto regulacje
ograniczające konkurowanie przez udzielanie pomocy publicznej przedsiębiorstwom. W warunkach kryzysu wywołanego między innymi nadmiernym
angażowaniem się państwa we wsparcie sektora banków i finansów państwo
powinno inwestować środki w doskonalenie regulacji i instytucji otoczenia
sfery biznesowej ułatwiające prowadzenie działalności. Ważne jest utrzymanie
stabilności i bezpieczeństwa sektora bankowego.
Warto sformułować pewną dyrektywę kierunkową polityki państwa względem kapitału i sektora przedsiębiorstw. Jej punktem wyjścia jest teza: kapitał
nie ma ojczyzny, ale mają ją menadżerowie kierujący przedsiębiorstwami.
Z punktu widzenia rozwoju należy dbać o to, by jak najwięcej firm – mowa
zwłaszcza o sektorze dużych przedsiębiorstw, bo w małych to jest naturalne
– lokowało swoje centra decyzyjne w Polsce. Jeśli nie będą to nawet główne
kwatery, to powinny to być centra biznesowe wyposażone w uprawnienia strategiczne i lokujące w Polsce centra rozwojowe. To jest ważny element przejścia
od rozwoju opartego na montażu do rozwoju opartego na B+R. Naturalny
jest proces wyrastania takich podmiotów z sektora MSP w oparciu o udane
innowacje i inwestycje. Trzeba ułatwiać przemiany małych firm w duże firmy,
dbając między innymi o dostępność wysokiej jakości studiów menadżerskich
oraz ułatwiając rozwój oparty na aporcie patentów i know-how.
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Dostępność sieci transportowej jest czynnikiem kształtującym – w kategoriach warunku koniecznego, choć niewystarczającego – przestrzenną
alokację aktywności gospodarczej i potencjał rozwojowy. Z tego względu
będzie to obszar, w którym aktywne będą regionalne i lokalne grupy interesu
i ich siła będzie także wpływała na decyzje zależne od władz publicznych.
Ponieważ siła grup interesów jest w tym wypadku powiązana z siłą ekonomiczną, to należy się spodziewać, że rozbudowa infrastruktury będzie sprzężona
z procesami rozwoju gospodarczego na zasadzie „prawa św. Mateusza”: tym,
którzy mają, będzie dodane. Z punktu widzenia mechanizmów rozwojowych
nie jest to zły scenariusz, o ile zadba się o wykorzystanie mocnych stron
terenów o niższym potencjale rozwojowym, zapewniając dyfuzję korzyści.
Rozpoznany jest problem infrastruktury energetycznej, zarówno mocy
wytwórczych, jak i sieci przesyłowych. Sieci energetyczne mają średni wiek
27–35 lat (w przypadku linii 220kV 80 proc. ma powyżej trzydziestu lat,
30 proc. linii energetycznych jest wyeksploatowanych) i wymagają dużych
inwestycji w wymianę (w latach 2011–2025 szacuje się, że inwestycje w sieci przesyłowe wyniosą 22,6 mld zł). Zapewnienie wystarczających mocy
produkcyjnych energetyki (wraz z połączeniami międzynarodowymi) przy
sprostaniu wymogom ochrony środowiska i klimatu rodzi poważne wyzwania
rozwojowe. Przewiduje się zwiększenie udziału energetyki opartej na źródłach
odnawialnych, a także budowę elektrowni jądrowych. Rząd dysponuje opracowaniami na poziomie strategicznym, obrazującymi stan i kierunki polityki
energetycznej kraju (np. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Informacja
Rządu o aktualnej sytuacji i perspektywach polskiej energetyki). Dotyczą one
również zagadnień związanych z zaopatrzeniem w gaz i inne paliwa. Odnoszenie się do tych opartych na specjalistycznych studiach dokumentów
nie jest niezbędne w tym opracowaniu.
Z punktu widzenia mechanizmów rozwojowych należy podkreślić, że
podobnie jak infrastruktura transportowa, tak i infrastruktura energetyczna
i moce produkcyjne zabezpieczające zaopatrzenie w energię są koniecznymi
warunkami rozwoju. Nie są to koła zamachowe, które przesądzą o pozycji
konkurencyjnej gospodarki, ale bez rozwiązania problemów transportowych,
a zwłaszcza energetycznych, żadnego rozwoju nie będzie. O ile polityki publiczne nie są w stanie przesądzić o kierunkach rozwoju dających przewagi
konkurencyjne (choć powinny stwarzać warunki do rozwoju), to w zakresie
energetyki i infrastruktury ponosi odpowiedzialność bezpośrednią za osiągnię-
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cie poziomu nieblokującego rozwoju. Nie musi to oznaczać, że państwo ma
być bezpośrednim operatorem – o tym zawsze powinien rozstrzygać rachunek
ekonomiczny i ocena ryzyka – ale ponosi bezpośrednią odpowiedzialność, tak
jak za sferę bezpieczeństwa publicznego i obrony narodowej, które również
są koniecznymi czynnikami rozwoju, ale nie są jego „motywatorami”, czyli
czynnikami przesądzającymi o uzyskaniu sukcesu rozwojowego.
W dziedzinie infrastruktury pojawił się obecnie kolejny filar: sieci teleinformatyczne. Przeprowadzenie Polski na poziom „społeczeństwa cyfrowego”
zapowiada opracowany przez Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady
Ministrów dokument Polska 2030: Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa
Strategia Rozwoju Kraju. Zapowiada ona konieczność wykorzystania okresu
do 2015 roku do zmodernizowania istniejącej infrastruktury, upowszechnienia
dostępu do usług szerokopasmowych oraz zbudowania podstaw do budowy
infrastruktury wydajnej przez kolejne dwie dekady. To znów można potraktować jako warunek konieczny rozwoju i w tej dziedzinie na państwie spoczywa
bezpośrednia odpowiedzialność za efekty, chociaż także i w tej dziedzinie
agendy publiczne nie muszą być, a nawet nie powinny być bezpośrednim
operatorem. Państwo jest odpowiedzialne przede wszystkim za stworzenie
warunków regulacyjnych, obniżenie kosztów transakcyjnych oraz alokację
zasobów na działania, w przypadku których okres zwrotu inwestycji i ryzyko
będą powstrzymywały przed inwestycjami podmioty prywatne, a istotne
będą względy społeczne (np. cyfryzacja administracji, oświaty, telemedycyna
itp.). Agendy publiczne mogą także dzięki działaniom regulacyjnym i funkcji
moderatora obniżyć koszty budowy odpowiedniej infrastruktury, stymulując
współpracę między operatorami, którzy powinni poza tym konkurować ze
sobą w zakresie usług. Do takiej współpracy międzyoperatorskiej dochodzi
zresztą już obecnie, np. w przypadku sieci telefonii komórkowej.
Inne wymiary „impetu cyfrowego”, związane zwłaszcza z wypełnianiem infrastruktury treścią i usługami, to już rzeczywiste „motywatory”
rozwojowe, a nie czynniki „higieniczne”. W tej dziedzinie można budować
przewagi konkurencyjne oraz przyczyniać się do rozwoju innych obszarów,
w tym kapitału ludzkiego i B+R, które zostały zidentyfikowane wcześniej
jako kluczowe koła zamachowe rozwoju. Mocną stroną Polski jest już obecnie
bardzo dobrze wyedukowana kadra informatyczna oraz związana z tworzeniem treści medialnych. Wizja „impetu cyfrowego” jest wizją realną. Wymaga
jednak konsekwencji zarówno w dziedzinie polityki infrastrukturalnej, jak
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i edukacyjnej oraz naukowej, przy jednoczesnym zadbaniu o właściwe regulacje. W tym najnowocześniejszym obszarze o tym, co okaże się „właściwe”
będzie przesądzał w praktyce eksperyment. Z tego względu w tym obszarze
jak najszybciej należy uruchomić sprawnie funkcjonujący system analizy
polityk publicznych na poziomie przygotowania rozwiązań, który pomoże
ograniczyć ryzyko niewłaściwych rozwiązań, jak i system ewaluacji on-going
umożliwiający szybką korektę popełnianych mimo wszystko błędów.
W dziedzinie infrastruktury istnieją dobre koncepcje. Warunkiem rozwoju jest ich konsekwentna realizacja.
Zasoby ludzkie – aspekt demograficzny

O kapitale ludzkim mówiliśmy już wyżej w aspekcie jakościowym, przekładającym się na produktywność zasobów ludzkich. W tym miejscu uwagę
chcemy zwrócić na prorozwojowe znaczenie polityki demograficznej państwa. Świadomość w tym zakresie zmieniła się istotnie w ciągu ostatnich
dziesięciu lat, gdy z sytuacji problemu z wyżem demograficznym przechodzącym przez system szkolny i wypływającym na rynek pracy przeszliśmy
do fali niżu. Grupy młodych osób wchodzących na rynek pracy spotykają się
na nim z ciągle obecnym wyżem demograficznym urodzonych w latach 50.
Wprowadzenie reformy emerytur pomostowych i ograniczenie uprawnień
w zakresie wcześniejszego przechodzenia na emeryturę spowodowało też
zwiększenie proporcji osób w wieku 50+ pozostających na rynku pracy.
Niepewność na rynkach globalnych osłabiła inwestycje, w związku z czym
odnotowujemy stagnację pod względem liczby miejsc pracy. To powoduje,
ze mimo zmniejszania się liczebności młodych roczników w wieku produkcyjnym, odnotowujemy w tej grupie relatywnie wysokie bezrobocie. Jednak
Polskę oczekuje deficyt rąk do pracy. Już był odczuwalny w warunkach bardzo
dobrej koniunktury do 2008 roku. Niezbędne procesy reform w całej Europie
za kilka lat powinny doprowadzić do przyspieszenia wzrostu gospodarczego.
Zwiększy się atrakcyjność zagranicznych rynków pracy, a jednocześnie wyż
obecnych 50–60-latków będzie w większości w wieku poprodukcyjnym.
W perspektywie średniookresowej możemy mieć zatem do czynienia z deficytem zasobów ludzkich w gospodarce. Będzie temu w pewnym stopniu
przeciwdziałało przejście do następnej fazy rozwojowej opartej na wyższej
wydajności pracy w konkurencyjnych sektorach opartych na wiedzy, jednak
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pod warunkiem, że będziemy dysponować odpowiednio przygotowanymi
kadrami i spełnione zostaną inne wskazywane już warunki.
Konieczna jest reakcja przygotowująca do tej perspektywy. Trzeba zachować gotowość do pracy młodych osób, przeciwdziałając ich dezaktywacji lub trwałej emigracji. Silnie oddziałującym czynnikiem na skłonność
do emigracji jest możliwość uzyskania zatrudnienia i realność osiedlenia się
w mieszkaniu odrębnym od rodziców. Konieczne jest też przygotowanie zasad
polityki imigracyjnej, sprzyjającej osiedlaniu się w Polsce osób o wysokim
kapitale ludzkim. Trzeba też konsekwentnie wprowadzać zmiany w systemie
emerytalnym (przedłużenie okresu aktywności zawodowej) oraz rentowym
(aktywizacja osób niepełnosprawnych i ograniczenia niezasadnego otrzymywania świadczeń).
W dłuższej perspektywie czasowej konieczne jest odbudowanie potencjału
demograficznego Polski. Współczynnik dzietności kobiet powinien docelowo
przekroczyć poziom 2,1. Żeby to osiągnąć, konieczne jest oczywiście zbudowanie konkurencyjnej, zdolnej do trwałego wzrostu gospodarki – jasne
perspektywy ekonomiczne sprzyjają zawieraniu małżeństw i decydowaniu
się na dzieci, o ile spełnione są dodatkowe warunki. Wiele innych czynników
też jest znanych, a intrygująca jest właściwie niemoc w zakresie polityk publicznych, w tym regulacyjnych. Jakie są bariery rozwoju demograficznego?
Niewątpliwie zaliczyć do nich można:
• wysokie koszty utrzymania dzieci i obawa o ich los i jakość życia,
• obawę kobiet o miejsce pracy,
• warunki mieszkaniowe,
• braki wystarczającego wsparcia państwa w zakresie edukacji i opieki zdrowotnej,
• pogorszenie warunków życia i problemy z godzeniem pracy z wychowaniem dzieci,
• niedostosowanie instytucji edukacyjnych i opiekuńczych do wymagań rynku pracy ciążących na rodzinach: brak miejsc w żłobkach
i przedszkolach, ich koszt, brak opieki pozalekcyjnej nad nieletnimi
dziećmi w szkołach w czasie pracy rodziców.
Ten ostatni czynnik jest w bezpośrednim zasięgu polityk publicznych.
Jest on poza tym spójny z omówionymi wymogami inwestycji w rozwój
kapitału ludzkiego. Zorganizowanie prawidłowej, rozwijającej opieki nad
dziećmi, umożliwiającej godzenie pracy z obowiązkami rodzicielskimi
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trzeba traktować jako inwestycję rozwojową, a nie wydatek socjalny! Jest
to niewątpliwie skuteczniejszy mechanizm aktywizacji zawodowej kobiet
niż rozmaite instrumenty aktywnej polityki rynku pracy, których skuteczność została podważona we wszystkich krajach (z wyjątkiem pośrednictwa
pracy i doradztwa powiązanego z kontrolowaniem aktywności beneficjentów
świadczeń)26.
Polityka prorodzinna jest konieczna także z punktu widzenia możliwości
sfinansowania przyszłych emerytur w warunkach przedłużającego się czasu
trwania życia, nawet przy podniesieniu wieku emerytalnego.
Instytucje społeczne i państwo

Kluczowym warunkiem trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego jest
sprawne państwo. Wiele studiów pokazuje, że jakość państwa jest kluczowym
czynnikiem generującym ubóstwo i bogactwo. Państwa upadłe generują nędzę.
Państwa sprawne potrafią uruchomić mechanizmy rozwojowe i zwiększyć
produktywność zasobów27.
Wymieńmy kilka podstawowych wymiarów sprawności państwa o kluczowym znaczeniu dla rozwoju, pozostawiając poza zakresem tych i tak
obszernych rozważań wiele istotnych wątków z tego obszaru:
1. Wymiar sprawiedliwości – musi działać sprawnie, szybko, uczciwie, w oparciu o najwyższe standardy państwa prawa.
2. Egzekucja wyroków – musi być szybka, pewna i w miarę oszczędna.
3. Bezpieczeństwo – oparte na sprawności organów ścigania, wyposażonych w niezbędne zasoby i nowoczesne technologie, dobrze motywowanych i wyszkolonych, działających w oparciu o jasne prawo i wspartych
sprawnym wymiarem sprawiedliwości.
4. Jakość prawa, w tym regulacji – prawo przejrzyste, w największym
stopniu oparte na regułach powszechnie obowiązujących i pozostawiających po wyłączeniu czynów niedozwolonych duże pole swobody dla działań ekonomicznych i społecznych.
5. Zdolność strategicznego rządzenia.
26. J. P. Martin, D. Grubb, What Works and for Whom: A Review of Oecd Countries’ Experiences With Active Labour Market Policies, „Swedish Economic Policy Review 8”, no. 2 (2001), s. 9–56; A. Daguerre,
D. Etherington, Active Labour Market Policies in International Context: What Works Best? Lessons for
the UK, Vol. No. 59, Working Paper, Department for Work and Pensions, HMSO, 2009.
27. M. Olson Jr, N. Sarna, A. V. Swamy, Governance and Growth: A Simple Hypothesis Explaining
Cross-Country Differences in Productivity Growth, „Public Choice” (2000).
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Ten ostatni element jest bardzo ważny. Wymaga wbudowania zdolności
analitycznych w działania administracji publicznej stanowiących także swoisty
„interfejs” umożliwiający efektywniejsze korzystanie z wiedzy eksperckiej,
w tym prowadzenia polityk publicznych opartych o dowody28. Zdolność strategiczna państwa wymaga też wielopoziomowego przywództwa strategicznego.
Nie chodzi przy tym o wizję porządku wodzowskiego, lecz o przywództwo
organizacyjne, tak jak jest ono rozumiane w teorii zarządzania: zdolność
formułowania wizji, określania celów, motywowania i mobilizowania ludzi
oraz innowacyjność w kombinowaniu zasobów i środków działania. Takie
przywództwo korzysta z talentu, ale opiera się też na nabytych kompetencjach, polega na autorytecie funkcjonalnym, a nie na charyzmie. Dzięki temu
dobrze mieści się w porządku demokratycznym.
Sprawne państwo to także warunek rozwoju szerokiej sieci stosunków
społecznych opartych na zaufaniu; znów: warunek konieczny, ale niewystarczający. To zawodność państwa, niezdolność do egzekwowania norm prawa
i warunków zawieranych kontraktów prowadzi do atrofii rozszerzonego ładu
opartego na uzasadnionych oczekiwaniach kooperatywnych zachowań i zastąpienie go układem rywalizujących, spójnych wewnętrznie, ekskluzywnych
klik, korupcji i amoralnego familizmu. Kryzys zaufania zaczyna się od braku
aktywności i/lub nieudolności w ściganiu i karaniu złodziei, przewlekłości
procesów i niemocy w egzekwowaniu wyroków. Wskaźniki skuteczności
w tym zakresie wiele mówią o wydolności całego systemu.
Kultura i kapitał społeczny

W ramach stworzonych przez dobre, liberalne prawo, w warunkach sprawnie
działającego, ale nie zastępującego obywateli państwa mogą się spontanicznie
rozwijać instytucje społeczne budujące tkankę kapitału społecznego. Zdrowy,
zorganizowany politycznie naród obywatelski musi mieć swoje społeczeństwo
obywatelskie. Jednak społeczeństwa obywatelskiego nie może powołać do życia
ani utrzymywać przy życiu państwo, gdyż natychmiast takie „społeczeństwo
obywatelskie” skolonizuje. Państwo powinno społeczeństwu obywatelskiemu
sprzyjać, dając mu swymi regulacjami swobodę działania i nie nakładając
zbędnych ciężarów na aktywność społeczną, ale powinno organizacjom
28. Por. szerzej: J. Górniak, S. Mazur, Polityki publiczne oparte na dowodach i ich zastosowanie do rynku
pracy, [w:] J. Górniak, S. Mazur (red.), W kierunku polityki rynku pracy opartej na dowodach, Pracodawcy RP, Warszawa 2010, s. 9–34.
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społeczeństwa obywatelskiego pozostawić ich autonomię i jednocześnie
odpowiedzialność za zdolność do utrzymania się i rozwoju.
Stosunki oparte na zaufaniu są podstawą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i jednocześnie aktywność obywatelska wzmacnia stosunki oparte
na zaufaniu. To w konsekwencji buduje pokłady kapitału społecznego, które są znaczącym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego29. Należy
jednakowoż z całą mocą podkreślić, że w sytuacji, gdy słabe jest społeczeństwo obywatelskie jako fabryka społecznego zaufania, impuls musi pójść ze
strony państwa. Jednak nie może to być impuls polegający na finansowaniu
i stymulowaniu działalności organizacji pozarządowych, lecz na sprawnym
funkcjonowaniu liberalnego państwa prawa, które dbając o pewność kontraktu
i egzekucji praw, stwarza przestrzeń dla rozwoju więzi społecznych.

Podsumowanie
Zaproponowany sposób rozumienia mechanizmów rozwoju opiera się na założeniu, że Polska, po to by wykorzystać swoją historyczną szansę, musi oprzeć
swój rozwój na badaniach i rozwoju oraz kapitale ludzkim świetnej jakości.
Praktycznie innej drogi nie ma. Taka znajduje swoje uzasadnienie w historii
gospodarczej oraz w zastanych warunkach rozwojowych – Polska nie jest
mocarstwem naftowym, a gaz łupkowy to ciągle jeszcze obszar projektów.
Poza tym, rozwój oparty na wiedzy ma trwalsze fundamenty niż oparty
na bogactwach ziemi. To praca oparta na wiedzy budowała współczesny
kapitalizm od jego zarania.
Kluczowa dla rozwoju jest jakość instytucji. To jest czynnik, który historycznie decydował o tym, że jedne narody stawały się bogate, a inne
upadały30. Podjęcie działań nad doskonaleniem – nie rewolucją, a mozolnym,
29. J. S. Coleman, Social Capital in the Creation of Human Capital, „American Journal of Sociology” (1988),
s. 95–120; F. Fukuyama, Social Capital, Civil Society and Development, „Third world quarterly”, 22,
no. 1 (2001), s. 7–20; R. D. Putnam, The Prosperous Community: Social Capital and Public Life, „The American Prospect”, 13, no. 4 (1993), s. 35–42; M. Woolcock, D. Narayan, Social Capital: Implications for
Development Theory, Research, and Policy, „The world bank research observer”, 15, no. 2 (2000), s. 225.
30. M. Olson, Big Bills Left on the Sidewalk: Why Some Nations are Rich, and Others Poor, [w:] M. Olson, S. Kähkönen (eds), A Not-so-dismal Science, Oxford University Press, Oxford 2000, s. 37–60;
D. A. Landes, Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy, Warszawskie
Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2007; por. J. Górniak, Instytucje, wiedza, działanie i kapitał instytucjonalny, „Zarządzanie Publiczne” (w druku).
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ale systematycznym, wytrwałym i opartym na wiedzy doskonaleniem –
instytucji jest wyzwaniem, którego nie podejmują elity polityczne. W ten
sposób wyzwanie to staje się czynnikiem ryzyka rozwojowego.
Sprawne państwo prawa prowadzące stabilną, zmierzającą w dłuższych
okresach do zrównoważonego budżetu politykę gospodarczą jest bardzo ważnym warunkiem takiego rozwoju. To sprawne państwo powinno pozostawić
przestrzeń wolności dla aktywnych przedsiębiorstw i wolnych obywateli,
eliminując łamanie prawa i kontraktu oraz zasady zdrowej konkurencji,
chroniąc własność intelektualną i materialną.

dr hab. Wiesław Gumuła
Dyrektor Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Krakowie

O potencjale zmian społecznych

Wprowadzenie
W niniejszym studium podejmuję próbę analizy niektórych „motorów” rozwoju Polski po 2020 roku. Dla socjologa jest sprawą oczywistą, że czynnikiem
sprawczym jest aktywność ludzka. Pytanie o motory zmian jest więc dla
mnie przede wszystkim pytaniem o podmiotowość jednostek i zbiorowości.
Ale jest to również pytanie o warunki, w jakich jednostki oraz zbiorowości
podejmują działalność. Stopień sprawczości tych przedsięwzięć zależy od
zasobów, którymi jednostki i zbiorowości dysponują. Są to między innymi
zasoby: przyrodnicze, techniczne i technologiczne, finansowe, a także zasoby
społeczne w dosłownym tego słowa znaczeniu.
Chciałbym się skoncentrować przede wszystkim na zasobach społecznych,
którymi dysponuje społeczeństwo polskie dzisiaj i które ewentualnie zbuduje za
siedem lat, czyli w roku 2020. Zasoby społeczne ujmuję w szczególny sposób,
charakterystyczny dla perspektywy socjologicznej. Zasobami społecznymi
są więzi, które łączą ludzi. Wszystko, co się dzieje na co dzień między ludźmi
i co przybiera formę w miarę trwałych struktur społecznych, staje się swoistym
kapitałem, który może służyć zamierzeniom jednostek i zbiorowości, bądź
też hamować lub nawet uniemożliwiać konkretne przedsięwzięcia.

Zasoby społeczne
Zbiorowości ludzkie dysponują czterema typami zasobów społecznych.
Są to:
a) kapitał intelektualny, nazywany również świadomością społeczną
lub kulturą symboliczną,
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b) kapitał kulturowy, nazwany również kulturą normatywną,
c) kapitał społeczny (w wąskim tego słowa znaczeniu), określany również jako praktyki społeczne lub struktury interakcyjne,
d) kapitał finansowy (oraz inne rodzaje majątku), na podłożu którego
kształtują się dystanse społeczne oraz różnorodne interesy społeczne1.
Powyższa typologia zasobów społecznych oparta jest na kryterium treści
nośników, za pośrednictwem których jednostki i zbiorowości wchodzą we
wzajemne zależności. Chodzi tutaj o spoiwo, z którego zbudowane są więzi
społeczne.
Nośnikami zasobów mentalnych albo, inaczej mówiąc – świadomości społecznej – są podzielane przez zbiorowości obrazy świata, wizje nowego ułożenia spraw ludzkich, idee, schematy myślowe, symbole, wiedza
i umiejętności. Poszukując zatem odpowiedzi na pytanie o motory rozwoju
społecznego, powinniśmy między innymi skupić się na kapitale intelektualnym, jakim dysponujemy dzisiaj i będziemy nim dysonowali powiedzmy
za siedem lat.
Nośnikami kultury normatywnej są wartości i normy, które układają się
w procedury, role i instytucje społeczne. Kapitał kulturowy jest zatem siecią
norm i wartości, które regulują zachowania ludzi. Oczywiście, struktury normatywne nie sprawiają tego same z siebie, lecz poprzez to, że – po pierwsze
– konkretni ludzie podejmują działania mające na celu podporządkowanie
się owym innych regulacjom (mechanizm kontroli) bądź, po drugie, poprzez
to, że ludzie akceptują i podzielają owe regulacje (mechanizm socjalizacji)
i w związku z tym działają zgodnie z nimi. Mogą być to obyczaje, zwyczaje,
prawo, reguły moralne, pobożnościowe, sprawnościowe, estetyczne i inne.
Od tego, jak jesteśmy zakorzenieni pod względem kulturowym zależą nasze
szanse w przyszłości.
Nośnikami dystansów społecznych są interesy ekonomiczne, polityczne
i inne, które kształtują się na podłożu własności, władzy lub statusu. Owe
zróżnicowane możliwości dostępu do dóbr, które służą jednostkom i zbiorowościom do zaspokojenia potrzeb, w dużym stopniu zależą we współczesnych społeczeństwach od dostępu do kapitału finansowego. Zderzenie
tych wszystkich szans docierania do dóbr przejawia się w formie podziałów
1. P. Sztompka, Pojęcie struktury społecznej: próba uogólnienia, „Studia Socjologiczne” 1989, nr 3.
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społecznych. Zasoby finansowe wyznaczają mniejsze lub większe możliwości
sprawczego działania.
Nośnikami struktur interakcyjnych są praktyki społeczne. Struktury
interakcyjne są sieciami nawykowych lub rutynowych wzajemnych oddziaływań, wpływów, styczności. Każdy uczestnik życia zbiorowego spotyka się
z aktywnością innych ludzi, która modyfikuje jego zachowania. W ten sposób
pojawia się swoista organizacja typowych „kanałów” czy nawyków interakcyjnych, które albo sprzyjają zamysłom konkretnych ludzi i zbiorowości, albo
utrudniają, a nawet uniemożliwiają pójście w pewnych kierunkach.
Wymienione wyżej formy kapitału są swoistymi zasobami dla uczestników życia zbiorowego, o które trzeba dbać i którymi można się posługiwać.
Refleksyjność natury ludzkiej, zdolność do symbolicznego odwzorowywania
świata i wytwarzania jego znaczących obrazów sprawia, iż jednostki i zbiorowości definiują te „układy” jako źródło własnej i cudzej siły lub słabości,
jako źródło bezpieczeństwa lub zagrożeń. Jednostki i zbiorowości są gotowe
czerpać z zasobów społecznych, pielęgnować je, niszczyć lub zmieniać.
Wybiórcza aktywność jednostek i zbiorowości uwalnia tylko pewien fragment zasobów. Niektóre zasoby są przeceniane lub ignorowane; o innych się
nie pamięta lub nie wie, że istnieją, co powoduje, że działa się tak, jakby ich
nie było; jeszcze innych upatruje się tam, gdzie ich nie ma; po inne nie ma
potrzeby sięgać, więc są marnowane. Zasoby te stanowią potencjał trwania
i zmiany różnych form życia społecznego, który selektywnie jest wykorzystywany. Nie mogą być wszakże traktowane jako zupełnie pasywny skład możliwości, w którym się swobodnie przebiera, jedne z szans się podejmuje, a inne
odrzuca. Zasoby społeczne wywierają nacisk na uczestników życia zbiorowego,
ponieważ ich tworzywem są myśli, działania i dzieła ludzkie. System nie robi
tego sam z siebie. Czynią to ludzie, uwikłani w zależności między sobą. Zasoby
społeczne mogą więc być traktowane, z jednej strony, jako swoisty potencjał,
który się uaktywnia lub marnuje dzięki działaniom społecznym, i – z drugiej
strony – jako swoista „moc” systemu, który próbuje narzucić działania jego
uczestnikom, a więc jako „motory” lub hamulce rozwoju.
Mówienie o „motorach rozwoju” po 2020 roku jest przedsięwzięciem
karkołomnym z wielu powodów, między innymi dlatego, że przyszłość nie jest
nieuchronna. Nie jest to jednak przedsięwzięcie karkołomne intelektualnie, jako
że wachlarz możliwych oraz niemożliwych scenariuszy określa teraźniejszość.
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Pewne scenariusze są możliwe, a inne nie. Teraźniejszość i przeszłość – jeżeli
ją pamiętamy – są brzemienne potencjałem zmian społecznych.
Dalszy bieg rzeczy zależy od tego, po jakie już uobecnione zasoby społeczne sięgną jednostki i zbiorowości, a których nie uwzględnią. Aktywność
ludzka przetworzy te uwzględnione, budując potencjał do kolejnych zmian.
Zmiany nie zachodzą w „jednym skoku”. Jest to „wieloskok” (jeżeli użyć
metafory o sportowym rodowodzie), jako że na każdym etapie, w efekcie
zderzenia wcześniejszego potencjału z aktywnością ludzką, pojawia się nowy
potencjał zmian, a następnie w jakiś nowy sposób znowu jest wykorzystywany
lub marnowany przez społeczeństwo.
Uwzględniając wcześniej opisaną naturę „motorów” zmian społecznych,
można i trzeba budować projekcje na temat przyszłości. Obiecującym intelektualnie podejściem jest skupienie się na tym potencjale rozwoju, którym
już brzemienne są zasoby społeczne Polski w 2013 roku. Patrzę na rok 2020
z perspektywy dzisiejszych zasobów oraz szans na ich efektywne wykorzystanie lub zmarnowanie.

Wybrane elementy potencjału zmian społecznych
Potencjał rozwoju Polski w 2020 roku w zdecydowanym stopniu będzie
uzależniony od tego, jaką ścieżkę integracji z UE wybierzemy i w jakim
stopniu wykorzystamy własne zasoby w tym procesie. W 2000 roku Maria
Janion napisała: „Do Europy tak, ale z cieniami naszych przodków”2. Podjęła
zagadnienie proporcji między rodzimą tradycją a wartościami oraz wzorami
kultury, które uobecniają się w krajach UE, i potem są przyswajane przez
społeczeństwo polskie. Z eseju wynika przesłanie o potrzebie czerpania
z obydwu źródeł i niewyrzekania się żadnego. Jego lektura inspiruje również do postawienia pytania, z jakich zasobów krajowych i unijnych można
korzystać, uczestnicząc w trakcie wpisywania się we wspólnotę gospodarczą,
polityczną i społeczną UE.
W wymiarze gospodarczym jest to kwestia unii makroekonomicznej
i fiskalnej.

2. M. Janion, Do Europy tak, ale razem z naszymi umarłymi, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2000.
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Procesy integracyjne w wymiarze makroekonomicznym są znacznie
bardziej zaawansowane niż w pozostałych. Warto tu wspomnieć swobodę
przepływu dóbr i usług, siły roboczej, kapitału, unię celną, a także program
redystrybucji środków w ramach programów pomocowych.
Znacznie wolniej przebiega proces integracji ze strefą euro. Światowy
kryzys z lat 2008–2009 oraz kryzys w UE w latach 2011–2012 unaoczniły
słabość strefy euro. Kluczowe pytanie dla Polski dotyczy sposobu wchodzenia
do strefy euro. Z ekonomicznego punktu widzenia podstawową kwestią jest
to, jak sobie Polska i inne kraje UE poradzą z budowaniem optymalnego
obszaru walutowego. Dotyczy to zwłaszcza wspólnej polityki budżetowej,
a w tym – polityki fiskalnej. Od kilku lat w dyskursie ekonomicznym dominuje
stanowisko, że jest to konieczny warunek sprawnego funkcjonowania strefy
euro. Nie ma natomiast zgody w sprawie interpretacji pojęcia unii fiskalnej.
Dla jednych jest to uzgadnianie polityk krajowych w sprawie finansów publicznych. Dla innych jest to przestrzeganie podobnych standardów, jeżeli
idzie o deficyt budżetowy, dług publiczny oraz różne rodzaje podatków i stopy podatkowe. Zwolennicy radykalnej integracji ponadto apelują o wspólny
budżet dla strefy euro.
Każdy z powyższych wariantów integracji implikuje inne możliwości
rozwojowe dla Polski w razie wejścia do strefy euro. W dodatku ewentualne
uchylenie derogacji i przyjęcie wspólnej waluty implikować będzie akceptację
wspólnej polityki pieniężnej. Kluczowe z tego punktu widzenia pytania dotyczą
możliwości wpływu Polski na treść polityki pieniężnej oraz jej skutków dla
gospodarki krajowej. Potencjał rozwojowy Polski będzie zależał między innymi od tego, czy potrafimy tak się wpisać w strefę euro, aby pozytywne skutki
integracji przewyższyły potencjalne dysfunkcje obszaru walutowego euro.
Nie rozważam tutaj motorów rozwoju Polski w razie przedłużania się
procesu integracji ze strefą euro z dwóch powodów. Po pierwsze, Polska
zobowiązała się do przyjęcia wspólnej waluty. Po drugie, nawet jeżeli to nie
nastąpi szybko, to wskazane jest określenie strategii w tym względzie, a więc
w miarę precyzyjnej „mapy drogowej”, która będzie porządkować politykę
gospodarczą i finansową kraju. Brak takiej strategii, moim zdaniem, przyniesie
więcej szkód niż pożytków, a efekty tego stanu rzeczy staną się widoczne
już w 2020 roku. Działania zbiorowe, ze swej natury, wymagają posiadania
jakiejś wizji i mobilizowania społeczeństwa do wspólnych przedsięwzięć.
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Brak strategii prowadzi do dryfu, a w skrajnych sytuacjach do zamieszania
i marnowania zasobów społecznych.
Zagadnienie optymalnego obszaru walutowego jest również istotne
z perspektywy politycznej, jako że wspólna polityka fiskalna oznacza delegowanie władczych uprawnień, którymi dysponują organy władzy państwowej,
na rzecz organów UE oraz EBC. Obecnie każdy z krajów strefy euro prowadzi politykę budżetową samodzielnie. Każdoroczne uchwalenie budżetu
jest jednym z najważniejszych wydarzeń politycznych. Ma się wrażenie, że
ustawa budżetowa jest tej samej rangi co konstytucja, chociaż ta pierwsza
obowiązuje tylko jeden rok. Ustawa budżetowa jest ważnym instrumentem
stanowienia dystansów gospodarczych, politycznych i społecznych, gdyż
przy jej pomocy dokonuje się redystrybucji produktu społecznego. Dlatego
jest przedmiotem sporów politycznych, narzędziem zdobywania i utrzymywania władzy w państwie, a także narzędziem pozbawiania władzy pełnionej przez partie i stronnictwa polityczne. Toteż orzekanie o „motorach”
rozwoju w 2020 roku jest niezwykle trudne, gdyż scena polityczna w Polsce
jest wyjątkowo dynamiczna i nieprzewidywalna. Wszelkie prognozy byłyby
w większym stopniu wyznaniem wiary niż rzetelnym przewidywaniem
kierunku przebiegu procesów. Większość krajów unijnych boryka się z tym
samym problemem. Toteż od paru lat Euroland drepcze w miejscu, próbując
optymalizować funkcjonowanie strefy euro. Nic więc dziwnego, że Europejski
Bank Centralny załatwia sprawy związane z likwidowaniem skutków kryzysu
doraźnymi działaniami, wyręczając podstawowe organy UE z obowiązku
podjęcia strategicznych rozstrzygnięć. Organy władcze UE mają spętane
ręce przez gry polityczne na szczeblu poszczególnych krajów. Dotychczasowa niemożność ma swoje źródła w kapitale intelektualnym, kulturowym
i społecznym poszczególnych krajów członkowskich.
I wreszcie jest to zagadnienie tożsamości narodowej społeczeństwa
polskiego. W jakim stopniu świadomość narodowa społeczeństwa polskiego
sprzyja procesom integracyjnym, a w jakim stopniu nie? Trudno tutaj byłoby
się pokusić o jednoznaczną diagnozę, jako że świadomość narodową Polaków charakteryzuje swoiste rozproszenie, na co wskazuje wielu socjologów.
Nie ma jakiegoś jednego dominującego rysu tożsamości narodowej. Można
mówić o całym spektrum poglądów, których zwolennikami są różne warstwy
i grupy społeczne. Kolejne badania opinii publicznej dokumentują ten stan
rozproszenia i towarzyszące jemu falowanie nastrojów. Myślę, że ewentualne
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poparcie dla idei pogłębionej integracji, bądź też funkcjonowania w jakiejś
bardziej luźnej formule unijnej, zależeć będzie nie tylko od długofalowo podzielanych poglądów i wartości, które są ulokowane w tradycji, lecz również
w nie mniejszym stopniu od interesów, które łączą lub dzielą Polaków.
Potencjał rozwojowy społeczeństwa polskiego w 2020 roku w dużej mierze
będzie następstwem intencjonalnych i żywiołowych przemian w definiowaniu przez społeczeństwo polskie swojej polskości i europejskości. Jeszcze
kilkanaście lat temu wydawało się, że te dwa wątki naszej tożsamości, to jest
polskość i europejskość, pozostają w harmonijnym mariażu. Zdecydowana
większość Polaków akceptowała swoją polskość i swoją europejskość. Okazało
się po wejściu Polski do UE, że sprawa nie jest wcale prosta. Ten związek
był ufundowany na aksjologicznych fundamentach Traktatu Westfalskiego.
Nowy mariaż, uwzględniający traktaty unijne, jest w trakcie stawania się.
Kolejny ważny aspekt budowy potencjału zmian społecznych dotyczy
ewentualnych reakcji społeczeństwa polskiego na złożony proces o światowym zasięgu, a mianowicie na finansjalizację. Finansjalizacja polega między
innymi na:
a) hipertrofii rynków finansowych, która znajduje wyraz w tym, że
zasoby finansowe wielokrotnie przewyższają podaż dóbr materialnych i usług ze sfery realnej,
b) przejmowaniu przez niebankowe instytucje finansowe funkcji dotychczas pełnionych przez banki,
c) przechwytywaniu przez inwestorów finansowych coraz większej
porcji wartości wytwarzanych w sferze realnej – kosztem nie tylko
przedsiębiorców, lecz przede wszystkim pracowników najemnych,
którzy zarabiają coraz mniej,
d) budowaniu nieprzejrzystych i niepewnych relacji między stronami
transakcji finansowych,
e) wzroście finansowych motywów działalności jednostek, gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i innych podmiotów ze sfery
realnej,
f) upowszechnianiu się chciwości, nadużyć moralnych, hazardu moralnego,
g) instrumentalizacji prawa w takim kierunku, że dotychczasowe nielegalne praktyki zawłaszczania cudzej własności i cudzych praw
rzeczowych zastępowane są przez praktyki, których treść jest taka
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sama, lecz są legalizowane poprzez wynajdowanie dla nich stosownych regulacji prawnych,
h) wypieraniu więzi osobowych przez więzi bezosobowe, zapośredniczone pieniądzem i innymi instrumentami finansowymi.
Skupię się tutaj na jednym aspekcie finansjalizacji, który w większym
stopniu jest przedmiotem zainteresowania socjologów niż ekonomistów.
Mam tu na myśli nową polaryzację społeczeństw, która zachodzi w skali
niespotykanej od 150 lat. Zmniejsza się udział klas średnich, następuje
rozwarstwienie społeczeństw na nieliczne klasy wyższe oraz na coraz biedniejsze masy społeczne. W skali świata toczy się wielka gra o nowe podziały
społeczne. W ostatniej dekadzie XX wieku nastąpił koniec rewolucji menadżerów, w XXI wieku nadszedł czas buntu elit, zdobywania przewagi nad
innymi klasami społecznymi przez inwestorów finansowych oraz kreatorów
rynków finansowych. Rośnie liczba osób żyjących poniżej progu ubóstwa.
Coraz więcej gospodarstw domowych sięga po finansowanie zewnętrzne,
co w konsekwencji sprowadza się do nadmiernego zadłużania, trudności
ze spłatą zobowiązań i do niewoli finansowej. Ten proces na dłuższą metę
zagraża stabilnemu wzrostowi oraz dobrostanowi społecznemu.
W buntowniczości naszego społeczeństwa, która jest dziedzictwem starej
i nowej historii, upatruję szansy dla Polski. Liczę na to, że społeczeństwo
polskie będzie w stanie zorganizować się i pokojowymi środkami zapobiec
deprywacji mas społecznych, która dotyka coraz to nowe warstwy społeczne
w wielu krajach zachodnich.
Istotnym aspektem polaryzacji społeczeństw jest narastanie nierównowagi pomiędzy pracodawcami a pracobiorcami ze szkodą dla tych ostatnich.
We wcześniejszych dekadach dysproporcje dochodów między tymi dwiema
stronami kapitalistycznych stosunków nie były aż tak rażące, jak obecnie.
Obecnie pracodawcy są zmuszeni do dzielenia się dochodami z przedsiębiorczości ze światem finansów. Godzą się na to, obciążając następstwami swojej
uległości pracowników najemnych. W dodatku do gry włączył się niemniej
groźny konkurent aspirujący do przechwytywania dochodów pracowników
najemnych. Jest to państwo, które nakłada na nich znacznie większe podatki,
niż na pracodawców i właścicieli kapitału finansowego. Pracownicy najemni
mają znikome szanse unikania opodatkowania w porównaniu z tymi ostatnimi. W dodatku sprzedawcy towarów i usług uruchamiają wyjątkowo wyra-
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finowane techniki marketingowe, aby utrzymywać aspiracje konsumpcyjne
pracowników na wysokim poziomie. Tak oto pracownicy najemni zadłużają
się i przekształcają w posłusznych niewolników finansowych. Aby spłacać
długi i utrzymywać dotychczasowe standardy życia, są gotowi w ramach
korporacji podejmować działania, które są zgodne z ładem wewnętrznym
korporacji, a jednocześnie naruszają elementarne normy i wartości, które
dotychczas obowiązywały poza korporacjami, w społeczeństwie.
Opisana wyżej nierównowaga z jednej strony niszczy rynki wewnętrzne,
a przynajmniej czyni je niepewnymi, bo jak długo możne je stymulować
kredytami konsumpcyjnymi? Z drugiej strony, zakłada zdobywanie rynków
zewnętrznych, które jest możliwe właśnie dzięki niskim kosztom siły roboczej. Koło się zamyka.
Nie życzę takiego scenariusza rozwoju gospodarce polskiej oraz społeczeństwu polskiemu. I jednocześnie życzę pracownikom najemnym silnych
związków zawodowych oraz partii politycznych, które będą ich wspierać
w negocjacjach z pracodawcami. Tutaj upatruję szans na zrównoważony
wzrost i na częściowe uniezależnienie się gospodarki krajowej od niestabilnych rynków zewnętrznych. Tutaj upatruję również fundamentów dobrostanu
społecznego, jako ważnej przesłanki budowy potencjału społecznego dla
rozwoju Polski po 2020 roku.
Kolejna istotna sprawa, która łączy się z wielką nierównowagą pomiędzy
światem pracodawców oraz pracowników najemnych, dotyczy motorów innowacyjności. Twierdzę, że niskie płace owocują spadkiem innowacyjności
przedsiębiorstw. Mocno eksponuję to stanowisko, aby podkreślić absurdalność
tez głoszonych przez neoliberałów, którzy uważają, że blokowanie wzrostu
wynagrodzeń sprzyja innowacyjności, jako że w ten sposób przedsiębiorcy
powiększają zyski, które przeznaczą na inwestycje, a w tym na wdrożenie
nowych technologii – aby znowu pomnażać swoje zyski. Ten sąd nie ma
pokrycia w historycznych faktach. Niby dlaczego mieliby to robić, skoro i tak
osiągają zysk dzięki minimalizowaniu płac? Rozwydrzeni przedsiębiorcy nie
są innowacyjni. Do tego potrzebna jest względna równowaga pomiędzy pracodawcami i pracownikami najemnymi. Dokumentuje to rewolucja przemysłowa
w Anglii, w Niemczech i we Francji w drugiej połowie XIX wieku. Wtedy
robotnicy, zorganizowani w ramach związków zawodowych lub socjaldemokratycznych partii, wywalczyli skrócenie dnia pracy oraz podwyżki zarobków.
W ten sposób wymusili na pracodawcach potrzebę szukania innych sposobów
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na osiąganie zysków. Został uruchomiony systemowy mechanizm wdrażania
nowych rozwiązań organizacyjnych oraz nowych rozwiązań technologicznych.
Pewien rodzaj równowagi między światem pracobiorców i pracodawców, co,
jeszcze raz podkreślam, zwiększa innowacyjność przedsiębiorców niezależnie
od tego, czy tego chcą, czy też nie chcą.
Drugim motorem innowacyjności jest państwo. Toteż efektywną drogą
budowy potencjału rozwoju społecznego jest wspieranie przez państwo
edukacji, a zwłaszcza edukacji finansowej. Niestety, państwo wydłuża edukację, traktując tę strategię jako narzędzia wygładzania napięć społecznych.
Socjologowie francuscy już dawno wykazali, że państwo nie osiąga tego celu,
natomiast przyczynia się do niezamierzonych perwersyjnych efektów, jak
chociażby wzrost kosztów kształcenia, osiąganie dodatkowych korzyści przez
instytucje szkoleniowe, obciążanie uczniów encyklopedyczną „krzyżówkową”
wiedzą, która „zamula” umysły i przeszkadza w zdobywaniu umiejętności
analitycznych i utrudnia samodzielne myślenie. W dobie internetu uczniowie uginają się pod plecakami wyładowanymi licznymi książkami (po kilka
książek z każdego przedmiotu). Tak marnuje się potencjał tkwiący w młodych
pokoleniach. Młodzi ludzie kończą obowiązkową edukację w przypadku wielu
dyscyplin w okolicach trzydziestki. Państwo powinno w końcu zdecydować,
czyje interesy są mu bliższe: wydawców książek i przerośniętych instytucji
edukacyjnych, czy też uczniów i studentów. W systemie edukacyjnym upatruję wyjątkowo mocnej blokady, która utrudnia budowanie i uwalnianie
potencjału zmian społecznych.

Zakończenie
Skupiłem się na kilku wybranych przykładach motorów i hamulców rozwoju
Polski po 2020 roku, które dają się identyfikować w tkance społecznej, stanowiącej środowisko życia codziennego Polaków. Wybrałem je dlatego, że
albo są przedmiotem naszych codziennych frustracji, albo też pokładamy
w nich wielkie nadzieje.

Ryszard Petru
Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich

Czy Polska może stać się mniejszymi
Niemcami Europy?

W europejskiej dyskusji wielokrotnie pojawia się pytanie, czy niemiecki model
gospodarczy jest możliwy do powielenia w innych krajach Europy. Naturalna
odpowiedź na to pytanie brzmi „nie”, nie jest bowiem możliwe, aby wszystkie
kraje miały wobec siebie nadwyżki eksportowe. Teoretycznie można sobie
wyobrazić sytuację, w której Europejczycy mają nadwyżkę z resztą świata,
tyle że historia ostatnich lat pokazuje, że to raczej się nie zdarza.
Dyskusję o niemieckim modelu ekonomicznym należałoby zacząć od
jego zdefiniowania. Dzisiejsza gospodarka niemiecka jest postrzegana zwykle
poprzez pryzmat jej siły eksportowej. Faktycznie eksport stanowi znaczną
część niemieckiego PKB (niemal 52 proc. PKB z 2012 roku), jednak pozostałe silniki wzrostu, jak inwestycje (w podziale na prywatne i publiczne)
oraz konsumpcja stanowią podstawę gospodarki niemieckiej (17,3 proc. PKB
wynika z inwestycji, a 76,8 proc. PKB Niemiec tworzy konsumpcja, zarówno publiczna, jak i prywatna). Niemcy nie zawsze były stawiane za wzór.
Wystarczy spojrzeć dekadę wstecz, aby ujrzeć „chorego człowieka Europy”,
który wciąż zmaga się z ciężarem rozszerzenia, będąc przy tym gospodarką
niekonkurencyjną, z kosztownym modelem społecznym. Zmiany, których
owoce dziś widzimy, trwały całą dekadę. Zmiany te głównie zawdzięczmy
reformom przeprowadzonym przez socjaldemokratyczny rząd Gerharda
Schroedera.
Rząd SPD–Zieloni przeprowadził od 2002 roku szereg reform, które
objęły przede wszystkim uelastycznienie rynku pracy, w tym zmiany systemu
zasiłków dla bezrobotnych. Wcześniej zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech
był uzależniony od ostatniej płacy, przez 32 miesiące bezrobotny otrzymywał
67 proc. poprzednich zarobków (z zastrzeżeniem górnego limitu), a następnie
57 proc. bez ograniczenia czasowego. Wpływało to negatywnie na bodźce
do podejmowania zatrudnienia. Schroeder zniósł związek między poprzednią
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płacą a wysokością zarobków dla osób długotrwale bezrobotnych, ponadto
odrzucenie oferty pracy wiązało się obniżką i tak już niższego niż wcześniej
zasiłku. Uelastyczniono również regulacje dotyczące zatrudnienia czasowego,
zliberalizowano przepisy dotyczące zwalniania pracowników oraz obniżono
opodatkowanie przedsiębiorstw i osób fizycznych.
Niemcy znane są również z przywiązywania dużej wagi do stabilności
pieniądza, stąd m.in. wzorowana na niemieckim Bundesbanku konstrukcja
EBC. Przewrażliwienie, jak to mówią krytycy, na punkcie niskiej inflacji
wynika z koszmarnych doświadczeń lat 30. Podobnie, choć już nie z takim
pietyzmem, Niemcy podchodzą do równowagi fiskalnej, która to kwestia
jest główną osią sporu w ostatnich latach w ramach poszukiwań rozwiązań
dla pobudzenia wzrostu gospodarczego w Europie. Brak silnej konsekwencji
w utrzymaniu w ryzach bezpieczeństwa fiskalnego widoczny był szczególnie
w 2003 roku, kiedy to wraz z Francją Niemcy złamały fiskalne ustalenia
traktatu z Maastricht, przez co pakt ten stał się w przeważającej mierze
papierowy.

Trochę historii
Dzisiejszy sukces gospodarczy Niemiec w znacznym stopniu ma swe źródła
w powojennych reformach gospodarczych wprowadzanych przez Ludwiga
Erharda. Druga wojna światowa zostawiła gospodarkę niemiecką w opłakanym stanie. W wyniku zniszczeń wojennych zdolność wytwórcza zakładów
produkcyjnych spadła o 60 proc. w stosunku do poziomu odnotowanego
w 1936 roku1. Kontrola cen sprawiła, że handel w amerykańskiej i brytyjskiej
strefie okupacyjnej w znaczącym stopniu odbywał się na czarnym rynku,
czarnorynkowe ceny były 40–200-krotnie wyższe od cen oficjalnych, a reichsmarka została w praktyce zastąpiona przez… papierosy2.
Reformy Erharda, wprowadzane pod hasłem społecznej gospodarki
rynkowej, miały wiele cech wspólnych z reformą Balcerowicza z 1990 roku.
1. Sam Ludwig Erhard, autor późniejszego sukcesu gospodarczego Niemiec, stwierdził, że w 1945 roku
każdy Niemiec będzie mógł otrzymać parę butów raz na dwanaście lat, a tylko co trzeci Niemiec miał
szanse na pogrzeb w trumnie.
2. N. J. Bell, I haven’t change them. I’ve abolished them!: Currency reform, price controls and the German
Economic Miracle, „The Monitor”, Summer 2013.
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Przeprowadzone tuż po wojnie reformy gospodarcze w Niemczech Zachodnich składały się z trzech głównych elementów: reformy walutowej,
podatkowej i likwidacji kontroli cen. W 1948 roku przeprowadzono wymianę
waluty, w wyniku której Reichsmarkę zastąpiono marką niemiecką (DM).
Każdy Niemiec mógł wymienić 60 RM na nowe marki niemieckie po kursie
1:1, a depozyty bankowe przekraczające tę kwotę zostały przewalutowane
po kursie 10:1. Wprowadzona reforma podatkowa zwiększyła neutralność
systemu podatkowego oraz stymulowała wzrost oszczędności i inwestycji3.
Natomiast likwidacja kontroli cen sprawiła, że z dnia na dzień do tej pory
puste sklepy zapełniły się towarami. Wynikało to przede wszystkim z możliwości osiągnięcia godziwej ceny za sprzedawane towary, a co za tym idzie,
spadku znaczenia czarnego rynku.
Wśród historyków niemieckich dominują dwa wytłumaczenia „niemieckiego cudu gospodarczego”. Pierwsza grupa opowiada się za Planem
Marshalla, jako głównym czynnikiem powojennego wzrostu gospodarczego,
druga zaś za reformami Erharda. Zwolennicy pierwszej teorii twierdzą, że
Plan Marshalla miał kluczowe znaczenie dla stabilizacji i przezwyciężenia
wąskich gardeł w przemyśle. Z drugiej strony badacze zwracają uwagę, że
ożywienie gospodarcze rozpoczęło się przed wdrożeniem Planu Marshalla,
a liberalizacja gospodarki przeprowadzona przez Erharda miała kluczowe
znaczenie dla powodzenia Planu.

Polskie wyzwania
Polska dotychczasowy wzrost gospodarczy zawdzięcza przedsiębiorczości,
taniej sile roboczej i efektowi doganiania poprzez import technologii. Ostatnie 24 lata pozwoliły na awans w rankingu i przegonienie nie tylko takich
państw jak Rumunia i Bułgaria, które miały porównywalny poziom PKB
per capita w 1989 roku, ale również Węgry, które na początku transformacji
były znacznie zamożniejsze od Polski.

3. A. Hansson, The importance of being earnest: early stages of the West German Wirschaftswunder, „Wider
Working Papers”, September 1991.
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PKB per capita (PPP; w dolarach amerykańskich)

Wykres 1. PKB per capita w porównaniu do USA
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Wykres 2. PKB per capita (PPP; w dolarach amerykańskich)
25 000
Bułgaria

Węgry

Polska

Rumunia

20 000
15 000
10 000
5 000

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

0

Źródło: IMF.

W kontekście zarówno historycznym, jak i ostatnich sukcesów Niemiec
powstaje naturalne pytanie, na ile Polska mogłaby powtórzyć gospodarczy
sukces Niemiec. Z jednej strony, obserwując ostatnie 24 lata polskiej transfor-
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macji, można stwierdzić, że Polska jest na dobrej drodze, aby w perspektywie
dwudziestu lat dogonić Niemcy. Z drugiej strony, przyszły wzrost gospodarczy Polski w mniejszym stopniu niż dotychczas będzie mógł bazować
na prostych rezerwach, i w znacznie większej mierze na wzroście TFP.
Inaczej Polsce grozi stan nazywany pułapką średniego dochodu. Pułapka
ta polega na tym, że dotychczas dynamicznie rozwijająca się gospodarka
zatrzymuje się na dochodzie uznawanym za średni i nie jest w stanie awansować do grupy państw wysoko rozwiniętych. W uproszczeniu kraj ten jest
wciąż zbyt drogi, aby konkurować z Chinami, będąc jednocześnie zbyt mało
konkurencyjnym, aby konkurować z Niemcami. W takiej pułapce znalazło
się wiele państw Ameryki Łacińskiej, np. Meksyk, Peru czy Brazylia. Stan
ten nie bez przyczyny nazywany jest pułapką, ponieważ można w nim tkwić
przez całe dekady. Zgodnie z badaniami Felipe, Abdon oraz Kumar4, Peru
znajduje się w tej pułapce już 61 lat, Brazylia 53 lata. Na szczęście są przykłady krajów wskazujące na to, że z pułapki tej można się wyrwać, czego
najlepszym dowodem jest Korea Południowa i Tajwan.

Zrównoważona struktura gospodarki
Jednym z niewątpliwych atutów polskiej gospodarki jest jej coraz nowocześniejsza struktura. W ciągu ostatnich dwudziestu lat udział rolnictwa
w tworzeniu wartości dodanej spadł z ponad 8 proc. PKB do niecałych
4 proc. PKB (to wciąż znacznie więcej niż w Niemczech, z udziałem rzędu
1 proc. PKB). Podobnie w przypadku innych sektorów, udział przemysłu
spadł z 50 proc. PKB w 1990 roku do 31 proc. w 2010 roku (w tym samym
okresie wskaźnik dla Niemiec wynosił 37 i 27 proc. PKB), natomiast udział
usług zarówno w Polsce jak i Niemczech rośnie (w Polsce z 41 do 64 proc.
PKB, w Niemczech z 61 do 71 proc. PKB). Dane te nie mówią zbyt wiele
o efektywności poszczególnych sektorów, oddają jednak pewien trend w kierunku zrównoważonej gospodarki.
W Polsce nie ma jednej dominującej gałęzi przemysłu, tak jak na Węgrzech czy Słowacji, gdzie jest on silnie skoncentrowany w niewielkiej liczbie
4. S. Aiyar, R. Duval, D. Puy, Y. Wu, L. Zhang, Growth slowdowns and the middle-income trap, IMF,
2013.
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gałęzi. Na tym tle struktura gospodarcza bardziej przypomina niemiecką
lub brytyjską, gdzie sektor przemysłowy złożony jest z wielu gałęzi5.
Wykres 3. Udział rolnictwa w tworzeniu PKB
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Wykres 4. Udział przemysłu w tworzeniu PKB
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5. EU industrial structure 2011 Trends and Performance, EU 2011.
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Wykres 5. Udział usług w tworzeniu PKB
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Wykres 6. Struktura wartości produkcji w sektorze przemysłowym w Polsce w 2010 roku
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Źródło: Eurostat.

Podobnie jak w Niemczech, duże znaczenie ma w Polsce przemysł samochodowy oraz przemysł metalowy, choć trzeba wspomnieć, że polskie firmy
są podwykonawcami niemieckich koncernów, co oznacza, że wytwarzana
wartość dodana jest niższa. O znacznym niższym poziomie rozwoju polskiej
gospodarki świadczy udział górnictwa i wydobycia, podczas gdy w Niemczech udział tego sektora jest śladowy. Wraz z upływem czasu, szczególnie
w obliczu wzrostu kosztów pracy i płac w pozostałej części gospodarki, pod
wielkim znakiem zapytania pozostaje ta część gospodarki.
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Wykres. 7. Struktura wartości produkcji w sektorze przemysłowym w Niemczech
w 2010 roku
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Źródło: Eurostat.

Polska gospodarka, podobnie jak niemiecka, jest zrównoważona regionalnie.
Większość polskich województw osiąga poziom PKB per capita wynoszący
ok. 40–65 proc. średniej unijnej. Jedynym wyjątkiem jest województwo mazowieckie, które niemal zrównało się ze średnią unijną6. Co więcej, największe
stolice regionów w Polsce, podobnie jak w Niemczech, są lokomotywami rozwoju, z relatywnie ograniczonym centralizmem gospodarczym stolicy kraju.

Wzrost produktywności
Najważniejszym wyzwaniem na najbliższe lata jest dalszy wzrost produktywności. Jednym z najważniejszych wyzwań oprócz wzrostu aktywności
zawodowej jest głęboka deregulacja gospodarki. Inaczej bowiem nie będzie
możliwe utrzymanie tempa wzrostu produktywności z poprzednich dwóch
dekad. Z roku na rok bowiem i tak będziemy tracić dwie pozostałe cechy,
zarówno kraju taniego, jak i opierającego swój rozwój na masowym imporcie
technologii. W krajach rozwiniętych wzrost bierze się głównie ze wzrostu
ogólnej produktywności czynników wytwórczych (TFP), co w praktyce
oznacza innowacyjność i umiejętność jej zastosowania w praktyce. Przejście z kraju, który dogania, na awangardę zmian nie jest łatwe, ponieważ
6. Polska 2011: Gospodarka – Społeczeństwo – Regiony, MRR, Warszawa 2011.
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wymaga przede wszystkim zmiany sposobu myślenia o gospodarce przez
rządzących. Polska wciąż jest importerem kapitału i technologii i tak długo
jak nasz model gospodarczy będzie się na tym opierał, nie można oczekiwać
pojawienia się nadwyżek eksportowych. Jednak model importu technologii
nie jest modelem rozwoju na kolejne dekady. To źródło wzrostu powoli się
wyczerpuje. Stąd też ryzyko znacznego wyhamowania tempa wzrostu już
w najbliższych latach lub też skorzystanie z szansy wejścia na inny poziom
rozwoju – czyli przeistoczenie z importera w eksportera.
Porównując wzrost TFP w Hiszpanii i Irlandii ze wzrostem w Polsce,
od początku lat 90. można zauważyć, że nie ma dużej różnicy w tempie
TFP (liczonym w oparciu o PKB per capita). Jednak, jeśli porównamy TFP
w oparciu o PKB na jednego pracującego, polska produktywność rośnie
w podobnym tempie co hiszpańska, ale już znacząco wolniej niż irlandzka.
Zapewne jest to wynikiem tego, że mniejsza część ludności pracuje w sektorach o rosnącej wartości dodanej. Drugą przyczyną może być stosunkowo wysoki udział ludności nieaktywnej zawodowo w Polsce (IBS, 2006).
Wykres 8. Współczynnik zatrudnienia osób w wieku 15–64 lata w 2012 roku
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Źródło: Eurostat.

Stanu tego nie poprawia też sytuacja demograficzna Polski. W ciągu
najbliższych lat na emeryturę przejdą liczne roczniki urodzone w czasie tzw.
powojennego wyżu kompensacyjnego. Dlatego tak ważne jest podnoszenie
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wieku emerytalnego, likwidacja przywilejów emerytalnych oraz zwiększanie współczynnika zatrudnienia, zwłaszcza wśród osób w wieku przedemerytalnym, który obecnie znacząco odbiega od poziomów notowanych
np. w Niemczech.
Wykres 9. Współczynnik zatrudnienia osób w wieku 55–64 lata w 2012 roku
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Źródło: Eurostat.

Rozwijać sektory o wysokiej wartości dodanej
Do tej pory źródłem wzrostu produktywności była eliminacja marnotrawstwa
oraz nieefektywności wynikających z gospodarki centralnie planowanej7.
Te źródła jednak wyczerpują się, stąd potrzeba wsparcia sektorów o wysokiej
wartości dodanej. Już obecnie wzrost wartości dodanej w Polsce odnosi się
do niemal wszystkich sektorów gospodarczych, z tym zastrzeżeniem, że najniższy jest w sektorach schyłkowych, a więc przede wszystkim w rolnictwie
i górnictwie. Polski przemysł przetwórczy wykonuje produkty coraz bardziej
złożone, jednak wciąż nie są to najbardziej zaawansowane technicznie urzą7. A. Łaszek, Jak zwiększyć zatrudnienie, oszczędności narodowe oraz tempo wzrostu produktywności w Polsce?, „Analiza FOR”, nr 22/2012.
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dzenia. Aby kontynuować dynamiczny rozwój, polska gospodarka powinna
przechodzić w oparciu o obecną strukturę w obszary o większej wartości
dodanej (IBS, 2006).
Co prawda jesteśmy tylko elementem łańcucha produkcji wielkich koncernów przemysłowych Europy i znaczna część produkowanych u nas podzespołów jest oparta na zachodnioeuropejskiej myśli technicznej. Dzięki temu
jednak powstała spora baza know-how, niezbędny zasób wiedzy i siły roboczej
do przejścia na kolejne stadium rozwoju. W polskich zagłębiach przemysłowych powstaje coraz więcej rozwiązań innowacyjnych, które są patentowane
w Niemczech albo w ogóle nie są patentowane, gdyż wynalazcy nie uważają
swych pomysłów za innowacyjne. Ponadto w latach 2003–2005 niemal 40 proc.
rozwiązań patentowanych w Polsce było własnością lub współwłasnością
zagranicznych inwestorów.
Wciąż zbyt mało jest też kapitału na rozwój i masową implementację
szeregu takich rozwiązań. Wraz z upływem czasu na szczęście rośnie rodzimy kapitał, rośnie też liczba funduszy wysokiego ryzyka wspierających coraz
to niższe fazy rozwoju firm, wzrasta też liczba nowych pomysłów. Pozostaje
naturalne pytanie, czy Polska jest najlepszym miejscem do ich realizacji.
Do głównych przeszkód, jakie identyfikują inwestorzy zagraniczni w Polsce
należą: zbyt mało elastyczny kodeks pracy, niejasność prawa podatkowego,
brak możliwości utworzenia podatkowych grup do rozliczeń podatku VAT,
brak planów zagospodarowania przestrzennego i zbyt długi czas oczekiwania
na zgodę na budowę8. Aby inwestowanie w Polsce było bardziej opłacalne niż
w Czechach czy na Słowacji, niezbędne jest zaadresowanie tych wyzwań.

Rekomendacje
Nie można prowadzić jakiejkolwiek sensownej polityki sektorowej bez odpowiedzialnej polityki makroekonomicznej. Polityka makroekonomiczna, w tym
zwłaszcza polityka w dziedzinie finansów publicznych, jak i zrównoważony
policy mix ma kluczowe znaczenie dla stabilności inwestycji, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Obecnie narastający dług publiczny nie należy
do czynników zwiększających zaufanie do polskiej gospodarki. Zdrowe
8. Obstacles to the inflow of foreign direct investment to Poland, PAIZ, 2011.

211

Ryszard Petru

finanse publiczne oraz stabilny poziom inflacji są czynnikami kluczowymi
do zapewnienia długofalowego wzrostu gospodarczego.
Kluczem do przeskoczenia na kolejny etap rozwoju powinna być przede
wszystkim deregulacja gospodarki. Jak wskazuje Bank Światowy, Polska jest
jednym z liderów zmian deregulacyjnych i najszybciej poprawia swoją pozycję
w rankingu Doing Business (przeskok z 62. na 55. miejsce). Mimo to wciąż
jest wiele obszarów, w których deregulację należy przeprowadzić. Istotne jest,
aby deregulacja nie była pozorowana, a rzeczywiście zmniejszała obciążenia
przedsiębiorców i zachęcała do inwestycji. Ważną częścią deregulacji jest
deregulacja dostępu do zawodów, w tym zwłaszcza dostępu do zawodów
cechujących się wysoką wartością dodaną.
Kolejnym wyzwaniem jest zasadnicza poprawa jakości świadczonych
usług publicznych. Usługi publiczne, sprawność wydawania decyzji administracyjnych, szybkość przeprowadzania procesów sądowych to kluczowe
elementy zachęcające inwestorów do inwestycji. W tej dziedzinie jest wciąż
wiele do zrobienia, na przykład w dziedzinie prawa budowlanego. Zgodnie
z tegorocznym raportem Doing Business, czas niezbędny na otrzymanie zgody
na budowę wynosi aż 180 dni. Skrócenie procedur administracyjnych jest
również czynnikiem zachęcającym do inwestowania.
Wielkim nieobecnym w debacie publicznej jest sektor prywatny. Inwestorzy poszukują miejsc do inwestycji, które nie tylko zapewniają niskie
koszty produkcji, ale również bezpieczeństwo inwestycji. Wspieranie sektora
prywatnego i prywatyzacja to elementy polityki gospodarczej, które wspierają
napływ kapitału.
Dla zwiększenia innowacyjności niezbędna jest współpraca biznesu
z uczelniami. W tym obszarze potrzebne jest działanie państwa, które powinno stworzyć mechanizmy wpierające i wymuszające współpracę. Przede
wszystkim państwo powinno zapewnić stabilne i przewidywalne otoczenie. Po
drugie, uczelnie powinny mieć autonomię, aby zawiązywać dobre partnerstwa
z biznesem. O nawiązaniu współpracy powinny decydować władze uczelni,
a nie ministerstwo. Ponadto uczelnie współpracujące z firmami powinny być
nagradzane, zwłaszcza finansowo. Biznes szuka najlepszych uczelni, państwo
powinno więc wspierać jakość edukacji wyższej, tak aby biznes nie musiał
szukać uczelni za granicą. Istotną zachętą do podjęcia bliższej współpracy
będzie wprowadzenie współpłatności za studia stacjonarne, co niejako automatycznie wymusi ocenę zależności pomiędzy nauką a biznesem.
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Państwo powinno wspierać nowoczesną reindustrializację kraju. Ale
nie taką jak przed wojną poprzez wielkie inwestycje publiczne, tylko jako
realizację inwestycji infrastrukturalnych tworzących warunki prywatnemu
kapitałowi do rozwoju nowoczesnego przemysłu.
Polska musi też przemodelować swą politykę imigracyjną, ze względów
demograficznych bowiem już niedługo brakować będzie w wielu zawodach rąk
do pracy, których jedynym sposobem zastąpienia będzie przemyślana imigracja. Trzeba już teraz zastanowić się, w jaki sposób państwo będzie wspierało
integrację imigrantów (aby uniknąć takich problemów, z jakimi borykają się
obecnie Niemcy, w związku z niezintegrowanymi imigrantami z Turcji).
Szybki wzrost gospodarczy jest Polsce niezbędny do dogonienia Zachodniej Europy. Jednak, aby tak się stało, potrzebny jest szereg reform,
dotyczących wielu dziedzin życia. Mamy dobre warunki, aby stać się jednym
z ważnych ośrodków przemysłowych Europy. Pomaga nam duży i chłonny
rynek wewnętrzny, zrównoważona struktura gospodarki. Trzeba sobie takie
zadanie jednak jasno wyznaczyć i konsekwentnie realizować.
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Czy Polska może jeszcze wpaść
w pułapkę średniego dochodu?

Pytanie o pułapkę średniego dochodu stało się w ostatnich latach niezwykle
popularne. Wszelako samo pojęcie nie jest – jak dotąd – jednoznacznie
zdefiniowane, choć zarazem próby jego definicji są coraz bardziej ścisłe1.
Najogólniej rzecz ujmując, pułapka średniego dochodu to sytuacja, w której
historyczne tempo wzrostu gospodarczego hamuje na tyle trwale, że znacząco spowalnia lub nawet uniemożliwia konwergencję z krajami o wysokim
dochodzie narodowym.
Klasyczna teoria wzrostu z lat 60. zakładała, że jest on pochodną wielkości
nakładów i akumulacji2. W związku z tym wnioskowano, że tam, gdzie akumulacja jest już znacząca, gdzie dominują branże kapitałochłonne, ze względu
na malejącą krańcową produktywność tego kapitału osiągane zwroty będą
maleć. Co prowadziło do konkluzji, że kapitał będzie przepływał do krajów
zacofanych, gdzie relatywnie szybko będzie mógł osiągnąć relatywnie duże
zwroty. W efekcie zostanie osiągnięta jednolita równowaga globalna.
Późniejsze o dwie dekady teorie wzrostu endogenicznego przyjmują jako
generalne założenie, że jednolita równowaga nie istnieje, natomiast istnieją
zwielokrotnione równowagi właściwe dla krajów na różnym poziomie rozwoju. Jest wszak faktem od kilkudziesięciu już lat dobrze udokumentowanym,
że tzw. konwergencja, czyli proces doganiania krajów bogatych przez kraje
biedniejsze, generalnie nie zachodzi. 2/3 krajów biednych lub średniozamożnych, które były takimi w latach 60. XX wieku nadal tkwi w tym samym
przedziale dochodowym.
Empiryka wzrostu gospodarczego wspiera za to tezę o konwergencji
warunkowej, czyli o możliwości dogonienia czołówki peletonu w warunkach
1. I. Gill, H. Kharas (2007); A. Jankowska (2011); H. Kharas, H. Kholi (2011); J. Felipe (2012);
B. Eichengreen, D. Park, K. Shin (2013); S. Aiyar i in. (2013); Im, Rosenblatt (2013).
2. R. M. Solow (1956); R. M. Solow (1957).
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strukturalnego upodabniania się do siebie gospodarek (lub ich regionów)
w zakresie instytucjonalnych i edukacyjnych determinant całkowitej produktywności czynników produkcji. Jednak takich krajów, które w ciągu ostatnich
pięćdziesięciu lat wkroczyły do ligi państw najbogatszych jest naprawdę
niewiele. Są to przede wszystkim odbudowujące się szybko po wojnie kraje
północnej Europy Zachodniej oraz Japonia, do których dołączyły potem
kraje peryferyjne Europy, czyli Grecja, Portugalia i Hiszpania oraz Irlandia
i Finlandia, w dalszej zaś kolejności Korea Południowa, Singapur i Tajwan,
a także kraje środkowoeuropejskie – Słowenia i Czechy.
Nie bez znaczenia może być fakt, w jakim tempie owo wejście do klubu
krajów najbogatszych się dokonuje – czy jest to raczej tempo kroczące, czy też
skok. W większości bowiem wymienionych powyżej przypadków był to raczej
bieg lub szybki marsz niż tempo spacerowe3. Ważna jest jednak także trwałość
tego tempa. Można powiedzieć, że cała gra toczy się właśnie o wywołanie
szybkiego wzrostu, ale który jednocześnie jest wzrostem podtrzymywalnym
(sustainable). Innymi słowy, poszukujemy warunków takiego wzrostu, który
nie wynika z jednorazowego uwolnienia rezerw lub gwałtownych inwestycji
w kapitał fizyczny i utrzymuje się na wysokim poziomie jedynie kilka lat.
Jak udokumentowali to Hausmann, Pritchett Rodrik (2005), takich
przypadków gwałtownego, ale nietrwałego przyspieszenia wzrostu – powyżej 2 proc. przez co najmniej osiem lat – było w ostatnim półwieczu 83,
ale ostatecznie przełożyło się to na awans cywilizacyjny jedynie kilkunastu
krajów. Pułapka średniego dochodu może być rozumiana jako przeciwieństwo zjawiska gwałtownego przyspieszenia – czyli długotrwałe, wyraźne
wyhamowanie. Powstała już cała gałąź literatury naukowej zajmująca się
tym problemem w dziedzinach ekonomii rozwojowej oraz tzw. empiryce
wzrostu gospodarczego. W tej pierwszej definicje pojęcia pułapki średniego
dochodu mają raczej charakter strukturalny lub instytucjonalny, natomiast
w tej drugiej – charakter parametryczno-ekonometryczny.
W ujęciu rozwojowym możemy znaleźć między innymi następujące
autorskie sformułowania pułapki średniego dochodu. Gill i Kharas (2007)
mówią o krajach średniego dochodu jako o ściśniętych pomiędzy biednymi
konkurentami o niskich płacach, którzy dominują w dojrzałych branżach,
a innowatorami z krajów bogatych, którzy dominują w branżach podlega3. Por. M. Schuman (2009).
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jących gwałtownej zmianie technologicznej. Ohno (2009) mówi o grupie
krajów, które utknęły na drugim etapie (rozwoju), ponieważ nie udało im się
zmodyfikować (upgrade) kapitału ludzkiego. Kharas i Kholi (2011) identyfikują kraje w pułapce średniego dochodu jako te, które nie umieją dokonać
w odpowiednim momencie przejścia od wzrostu ciągnionego zasobami,
z tanią siłą roboczą i kapitałem, do wzrostu napędzanego produktywnością.
Wreszcie Michael Spence (2011) określa pułapkę jako moment, w którym
branże, które ciągnęły wzrost we wczesnym okresie, zaczynają być globalnie
niekonkurencyjne z powodu rosnących pensji. Te pracochłonne sektory przenoszą się do krajów o niskich pensjach i (powinny) być zastąpione nowym
zestawem branż, które w sposobie tworzenia wartości są bardziej oparte
na kapitale ludzkim i wiedzy.
W ujęciu „teoriowzrostowym” definicje są zazwyczaj o tyle bardziej
precyzyjne, o ile używa się do ich sformułowania parametrów ekonometrycznych, co jednak tradycyjnie prowadzi zazwyczaj do multiplikacji definicji
oraz zawężenia i stechnicyzowania problemu. I tak Eichengreen i in. (2011,
2013) poszukują odpowiedzi na pytanie, kiedy szybko rosnące gospodarki
zwalniają i definiują takie spowolnienie jako spadek siedmioletniej średniej
stopy wzrostu gospodarczego o co najmniej 2 pkt proc. Z ich ustaleń wynika, że średni spadek jest duży i sięga 3,6 proc. oraz że istnieją dwa progi
spowolnienia – ok. 11 tys. dolarów i ok 15 tys. dolarów (2005, PPP) na głowę.
Spowolnienie jest bardziej prawdopodobne, gdy zatrudnienie w przemyśle
sięga 23 proc. oraz kiedy dochód na głowę mieszkańca osiąga 57 proc. dochodu
w krajach znajdujących się na granicy technologicznej. Spowolnieniu sprzyja
także wysoka stopa zależności w starości (tj. stosunek pracujących do już
niepracujących), bardzo wysokie tempo inwestycji i niedowartościowany kurs
walutowy. Z kolei spowolnienia są wyraźnie rzadsze w krajach o wyższym
udziale w populacji aktywnych zawodowo osób z wykształceniem średnim
i wyższym oraz w krajach bardziej otwartych na eksport, a szczególnie mających duże sektory wysokiej technologii.
Im i Rosenblatt (2013) – lokujący się na styku obu podejść – uważają
z kolei, że używanie pojęcia pułapki średniego dochodu nie ma większego
teoretycznego sensu. Prawdopodobieństwo4 wyrośnięcia przez kraj ze swojej
grupy dochodowej – wyznaczanej odpowiednio przez stosunek 1/16, 1/8,
4. Przyjęte jako warunkowe prawdopodobieństwo o rozkładzie ergodycznym (markowowskim).
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1/4 i 1/2 do lidera – wynosi odpowiednio jedynie 7 proc., 16 proc., 18 proc.
i 15 proc. Co gorsza, jest niemal równie prawdopodobne, że kraje mogą
spaść do niższej ligi.
Autorzy ci uważają, że z naukowego punktu widzenia cenniejsze niż
pojęcie pułapki są takie ujęcia teoretyczne, jak wzorce przemieszczania się
pomiędzy przedziałami dystrybucji dochodu (np. Quah, 1993) czy wzorce
(patterns) wzrostu gospodarczego (Pritchett, 2000). W świetle tych pierwszych,
kraje generalnie pozostają „tam gdzie są” relatywnie do czołówki, a jednocześnie to, co jest widziane jako spowolnienie może być po prostu wolniejszą
konwergencją. W świetle tych drugich nie wyłania się żaden dominujący
wzorzec wzrostu w grupach średnich, choć czternaście krajów zamożnych,
które dogoniły historyczną czołówkę po wojnie, miało albo wzorzec hill, albo
steep hill. Polska w latach 1950–2008 zaliczana jest do krajów o wzorcu wzrostu
hill – przenosząc się z poziomu 25 proc. na poziom 35 proc. amerykańskiego
PKB per capita, rozwijając się w tempie niewiele wyższym niż USA.
Natomiast pojęcie pułapki średniego dochodu jest według Im i Rosenblatt
(2013) użyteczne z punktu widzenia dyskusji o politykach rozwojowych. Po
pierwsze bowiem, pozwala zidentyfikować wyzwania stojące przed krajami
na średnim poziomie rozwoju. Po drugie zaś, zwraca uwagę na doświadczenia grupy krajów, którym udało się osiągnąć status w pełni rozwiniętych.
Ostrzegają przy tym, aby nie fetyszyzować uciekinierów z grupy krajów średniozamożnych, bowiem wzorzec wzrostu na poziomie 7–10 proc. (steep hill)
może po prostu sam w sobie tworzyć quazi-pułapkę rozwojową, prowadząc
do polityk niemożliwych do podtrzymania.
Jak dotąd chyba najszerszej operacjonalizacji pojęcia pułapki średniego
dochodu dokonał Felipe (2012), którego analizy mieszczą się generalnie
w ramach ujęcia rozwojowego. W pierwszej pracy przyjął bardzo prostą operacyjną definicję (lub metodę identyfikacji) krajów znajdujących się w pułapce
średniego dochodu. Uznał, że najprostsza procedura polega na określeniu
minimalnej liczby lat, które kraj musi spędzić w grupie o średnim dochodzie,
aby po przekroczeniu tego progu można go było uznać za kraj w pułapce
średniego dochodu. Określenia tego progu dokonał analizując czas, jaki zajęło
poszczególnym krajom przemieszczenie się z grupy o niższym dochodzie
średnim, do grupy o dochodzie średnio-wyższym i dalej do grupy o dochodzie
wysokim. Przekroczenie takiego średniego historycznego okresu przejścia
uznał za wystarczające do uznania, że kraj wpadł w pułapkę, zaznaczając
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jednocześnie, że poziom subiektywności takiej metody jest wysoki i nie
należy przypisywać jej nadmiernego waloru ścisłości.
Metoda ta, choć wydaje się nieco łopatologiczna, przynosi całkiem zadowalające efekty. Średni czas historycznego przemierzania przedziału niskiego
dochodu średniego (od poziomu 2 tys. dolarów per capita) został ustalony
na 28 lat, a konieczne średnie tempo wzrostu to 4,8 proc. Z kolei próg wyższego
dochodu państwa osiągały średnio czternaście lat po przekroczeniu dolnego
progu wyższego dochodu średniego, co wymagało utrzymania średniej stopy
wzrostu PKB na poziomie 3,5 proc. Progi poszczególnych przedziałów mają
tu charakter stały i wynoszą 2 tys. dolarów per capita (nisko-średni), 7,5 tys.
dolarów per capita (wysoko-średni) i 11,5 tys. dolarów per capita (wysoki) –
w dolarach z 1990 roku według parytetu mocy nabywczej. Są to poziomy
zbliżone do progów oficjalnie przyjętych przez Bank Światowy.
Przy tak przyjętych założeniach Polska stała się krajem nisko-średniozamożnym ok. 1929 roku i spędziła w tym przedziale ok. siedemdziesiąt
lat. Do górnego przedziału średniego weszliśmy w 2000 roku, rosnąc dalej
średnio w tempie 3,9 proc. rocznie. W 2010 roku zostawały nam do granicy
określającej „pułapkę” trzy lata, a jej uniknięcie wymagało średniego wzrostu
PKB na głowę na poziomie 3,1 proc. PKB. Ten warunek nie został spełniony
i gdyby trzymać się ściśle tej konwencji tuż przed granicą wyższego dochodu,
Polska zanotowała wyhamowanie. Generalnie jednak można przyjąć, że nawet
przy zawyżonym przez Felipe progu krajów o wysokim dochodzie, Polskę
można uznać za kraj zamożny wg klasyfikacji Banku Światowego.
Jednak przyjęcie założenia nieruchomych progów jest dużym uproszczeniem, bowiem wówczas kraje będące w czołówce zamożności coraz bardziej
„rozciągają” najwyższą kategorię dochodową, a Polska dziś staje się krajem tak
zamożnym jak Francja w 1968 roku. Prawdopodobnie lepiej jest zatem przyjąć
za Im i Rosenblatt (2013) konwencję, według której progi ustala się relatywnie
do poziomu dochodu na głowę wybranego kraju (np. USA) lub grupy krajów
(np. OECD). Wówczas taki kraj jak Polska, mający PKB per capita ok. cztery
razy mniejszy niż USA musiałby rozwijać się tempie co najmniej 4 proc. przez
45 lat, aby dogonić uciekającego w tempie 1,8 proc. lidera.
Felipe (2012, Part 2) rozwija z kolei pojęcie pułapki produktowej, w oparciu o zdefiniowane przez Balassa (1965) pojęcie ujawnionej przewagi komparatywnej oraz rozwinięte przez Hausmann i in. (2007) pojęcia wyrafinowania
i zsieciowania (connectedness) dóbr, które dany kraj eksportuje. Wyrafinowanie
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mierzy przychód skojarzony z danym produktem – produkty o wyższym
wyrafinowaniu są eksportowane przez kraje o relatywnie wyższym dochodzie.
Z kolei zsieciowanie produktu odzwierciedla transferowalność zdolności (capabilities) skojarzonych z danym dobrem. Innymi słowy, wytworzenie dobra
o wysokim zsieciowaniu prowadzi do dużej bliskości (proximities) z innymi
dobrami, a wymagane w tym procesie zdolności charakteryzuje możliwość
transferowania do procesów wytwórczych dóbr bliskich temu dobru. Oznacza
to, że im wyższe branżowe zsieciowanie, tym wyższa jest z jednej strony
elastyczność produktowa, a z drugiej strony niższy koszt dodania kolejnego
dobra do oferty.
Felipe (2012, Part 2) klasyfikuje 712 produktów (z klasyfikacji SITC Rev.
24-digits) i przypisuje je do odpowiednich tercyli według charakteryzującego
je wyrafinowania i zsieciowania. Dla przykładu większość produktów elektronicznych, choć generalnie cechuje się wysoką wartością, lokuje się na niskim
poziomie zsieciowania, co sprawia, że nabyte przy ich wytwarzaniu kompetencje (ulokowane obecnie praktycznie całkowicie w trzech krajach Dalekiego
Wschodu) nie są transferowalne do innych branż. W sytuacji ewentualnego ich
tzw. „utowarowienia” stawia to te kraje przed poważnym wyzwaniem strukturalnym. Warto zaznaczyć, że produkty elektroniczne, których montaż został
ulokowany w Polsce, stanowią siódmy największy dział dóbr eksportowanych
z naszego kraju, stąd ten problem częściowo dotykać może i nas.
W tym kontekście pojęcie produktowej pułapki średniego dochodu
można zdefiniować dwojako. Z jednej strony, jako sytuację, w której przez
dłuższy czas kraj nie jest w stanie zdobyć ujawnionej przewagi komparatywnej w dobrach o wyższym poziomie wyrafinowania i zsieciowania. Z drugiej strony, może to być problem odmiennego wzorca industrializacji niż
w krajach rozwiniętych5. To znaczy, że budowa przemysłu nie dokonywała
się na ścieżce organicznego przemieszczania się – będącej zarazem ścieżką
uczenia się przez działanie i samoodkrywania6 – od dóbr o niższym wyrafinowaniu lub zsieciowaniu ku wyższym. Mogło się tak stać np. z powodu
dużej fali inwestycji zagranicznych w modelu outsourced offshoring, które od
razu „wstrzeliły” w gospodarkę segmenty o poziomach wyrafinowania i zsieciowania wyższych niż przeciętny poziom firm krajowych. Co więcej, kraje
5. Por. S. Kuznets (1966).
6. R. Hausmann, D. Rodrik (2003).
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te z powodu bardzo dużego dyferencjału produktywności między sektorem
przemysłowym a usługowym szybko zmniejszają zatrudnienie w przemyśle,
pozostając z rosnącym i mało wydajnym sektorem usług.
Oba wyjaśnienia wydają się na pierwszy rzut oka stosować w jakimś
stopniu do Polski. Co ciekawe, eksportując z jawną przewagą komparatywną
261 produktów, największe poziomy notujemy w dobrach wysoko zsieciowanych i to w każdej grupie wyrafinowania (wysokie – 18 proc., średnie –
24 proc., niskie – 19 proc.). Jest to w sumie na pierwszy rzut oka zupełnie
zadowalający stan. Wszelako należy zauważyć, że 72 proc. eksportowanych
z Polski dóbr to eksport podmiotów kontrolowanych przez kapitał zagraniczny,
których lokalizacja w Polsce jest uwarunkowana spełnieniem szeregu wymagań. Innymi słowy, niecałe 3 proc. przedsiębiorstw przemysłowych generuje
72-procentowy udział w eksporcie. Pozostałe 28 proc. zajmuje eksport firm
krajowych (surowce i towary) ulokowany raczej na niższych – historycznie
naturalnych – poziomach wyrafinowania.
W tej sytuacji, z jednej strony, korzyści z wyrafinowania są w przeważającej mierze przechwytywane przez zagranicznych właścicieli. Natomiast z drugiej strony, bardzo niski udział polskich firm w eksporcie z Polski wskazuje
na to, że w dalece niedostatecznym stopniu potrafią one wykorzystać wysoki
poziom zsieciowania eksportowanych dóbr. Może to wskazywać na zaburzenia
w przepływie zdolności między sektorem krajowym i zagranicznym, a co za
tym idzie, na faktyczny niedorozwój sektora krajowego.
Również w świetle drugiego, proponowanego wyżej, rozumienia pułapki
średniego dochodu można uznać Polskę za kraj, który boryka się z poważnym
problemem zbyt dużej różnicy w produktywności między sektorem przemysłowym a sektorem usług. Ten problem szczególnie jaskrawo uwidacznia się
w dziedzinie eksportu usług. Polska jest krajem notującym całkiem pokaźną
nadwyżkę w handlu dobrami, natomiast bardzo znaczący deficyt w dziedzinie wymiany usług. Niski poziom wyrafinowania usług jest zapewne główną
przyczyną tego stanu, a zarazem objawem niedobrego wzorca pokomunistycznej deindustrializacji.
Warto w tym momencie podjąć problem możliwych sposobów unikania
lub wydobywania się z pułapki średniego dochodu. Wydaje się, że najgłębiej
i najszerzej zagadnienie to podjęli Kharas i Kholi (2011). Ich podejście jest
typowym ujęciem rozwojowym, zorientowanym nie na maksymalną ścisłość,
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a raczej na maksymalną moc interpretacyjną. Według tych autorów osiągnięcie
statusu kraju rozwiniętego dokonuje się w procesie trojakiej transformacji.
Po pierwsze, gospodarka musi dokonać przejścia od rosnącej dywersyfikacji produktowej – właściwej dla średnich stadiów rozwoju – do endogenicznej
specjalizacji. Endogeniczność specjalizacji polega na zagnieżdżeniu procesów
wytwórczych w odpowiednim kontekście instytucjonalnym (np. systemy formacji kwalifikacji czy systemy innowacji), w nabyciu odpowiednich rzadkich
i trudno imitowalnych zdolności przez firmy oraz wytworzeniu mechanizmu
równoległej kooperacji i współpracy między firmami (clustering). Oznacza
to nabycie zdolności, promowanie szybkich innowacji oraz szybkiego rozwijania i wprowadzania nowych produktów na rynek. Pozwala to na utrzymanie
oszczędności skali, zakresu oraz aglomeracji i przeciwdziałanie kosztowym
niedogodnościom wynikającym z wyższych pensji.
Po drugie, gospodarka musi przejść od etapu fizycznej akumulacji czynników produkcji do wzrostu ciągniętego przez produktywność. Innymi słowy,
udział nakładów kapitałowych we wzroście powinien maleć na rzecz udziału
całościowej produktywności czynników. Aby to osiągnąć, kraj musi rozwinąć
zaawansowaną edukację średnią i wyższą, umiejącą wyposażyć siłę roboczą
w kwalifikacje pozwalające na generowanie nowych idei. Pozwala ona nie
tylko dobrze kształcić populację lokalną, ale także importować potencjalnych
nowych pracowników i obywateli z zagranicy. Co więcej, ci wysokiej jakości
profesjonaliści (których obecnie zwykło się nazywać klasą kreatywną), powinni móc uznawać ten kraj za miłe miejsce do życia i zakładania rodziny.
W przeciwnym bowiem wypadku, przy ich poziomie kwalifikacji, bardzo
łatwo mogą zdecydować się na emigrację.
Po trzecie wreszcie, polityka gospodarcza państwa powinna stopniowo
przechodzić od scentralizowanego do zdecentralizowanego modelu zarządzania gospodarczego.
W minionej dekadzie sformułowano kilka tzw. stylizowanych faktów,
dotyczących rozwoju gospodarczego krajów, które warto przywołać, by ująć
sprawę bardziej syntetycznie7. Z jednej strony mamy tzw. nowe fakty Kaldora
(określenie nawiązujące do klasycznego tekstu Nicholasa Kaldora z 1961 roku),
które ujmują osiągnięcia teorii wzrostu gospodarczego z ostatnich dekad. Po
pierwsze, zwiększone przepływy dóbr, idei, finansów i ludzi – dzięki globali7. Jones, Romer (2010).
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zacji jak i urbanizacji – zwiększyły zakres rynku dla wszystkich pracujących
i konsumentów. Po drugie, zróżnicowanie w tempie wzrostu gospodarczego
na głowę rośnie wraz z rosnącą odległością od granicy technologicznej. Po
trzecie, różnice w mierzonych nakładach (kapitale fizycznym) wyjaśniają
mniej niż połowę ogromnych różnic w PKB per capita. Po czwarte, kapitał
ludzki na pracownika rośnie w szybkim tempie na całym świecie. Po piąte,
rosnąca ilość kapitału ludzkiego w stosunku do niewykwalifikowanej siły
roboczej nie pociągnęła za sobą spadku w jego relatywnej cenie.
Z drugiej strony, mamy kilka faktów z zakresu ekonomii rozwojowej,
odnoszących się raczej do procesu rozwojowego lub sposobów podtrzymywania wzrostu gospodarczego8. Po pierwsze zatem, w praktyce „odpalenie”
wzrostu dokonuje się poprzez raczej wąski zakres reform polityk publicznych.
Po drugie, reformy polityk gospodarczych, które skojarzone są z przejściem
do wyższych poziomów rozwoju zazwyczaj łączą elementy ortodoksji co
do pryncypiów oraz heterodoksji co do praktyk instytucjonalnych. Po trzecie,
innowacje instytucjonalne źle znoszą podróże – innymi słowy, adaptują się
raczej słabo poza swoim pierwotnym kontekstem. Po czwarte, podtrzymanie wzrostu jest dużo trudniejsze niż jego „odpalenie” i wymaga szerszego
zakresu reform instytucjonalnych.
Wydaje się, że powyższe fakty stylizowane nadają adekwatny kontekst
makroekonomiczny i polityczny trzem fundamentalnym zaleceniom rozwojowym, które stawiają Kharas i Kholi (2011). Dla autora nie ulega wątpliwości,
że w pełni dotykają one powszechnie identyfikowanych deficytów polskiego
rozwoju. I nawet jeżeli skwapliwie uznamy Polskę za kraj wskaźnikowo zaliczający się do gospodarek rozwiniętych, to w ich świetle łatwo możemy sobie
uświadomić, jak w gruncie rzeczy nietrwały może być to status.
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Część IV

Przedsiębiorczość
i innowacje
– obszar dominacji
nadchodzących dekad?

Bogusław Chrabota
redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”

Bariery innowacyjności.
Polska, Europa, świat

Wprowadzenie
Każda epoka ma swoje zaklęcia. O ile kategorie takie jak przedsiębiorczość,
rynek, wzrost gospodarczy są terminami dość łatwo opisywalnymi językiem
ekonomii, a nawet publicystyki, o tyle innowacyjność pełni przede wszystkim rolę słowa–klucza, a może bardziej wytrychu, który ma pomóc nam się
wkraść do czołówki gospodarek świata. Słowo „innowacyjność” powtarzane
na okrągło i w różnych kontekstach ma m.in.: przyspieszyć rozwój europejskiej gospodarki, w tym polskiej, ma ją odmienić, ożywić przedsiębiorczość,
sprawić, że nawiążemy konkurencję ze światem itd. Pojawia się w wielu oficjalnych dokumentach, programach i dyrektywach, jest wątkiem przewodnim
kongresów, spotkań i paneli. Właściwie można mieć wrażenie, że już samo
użycie słowa „innowacyjność” powoduje, że dziedzina, o której rozmawiamy
nabiera jakiegoś cywilizacyjnego pędu, jest opleciona aureolą nowoczesności. Jednak twarda rzeczywistość uczy, że w świecie gospodarki zaklęcia nie
działają. Spróbujmy więc owo zaklęcie przełożyć na język podstawowych,
odpowiednio skatalogowanych faktów.

Stary kontynent w pogoni za nowym
Chociaż rankingi innowacyjności posługują się różną metodologią, to Stany
Zjednoczone praktycznie zawsze wyprzedzają Unię Europejską, podczas
gdy poszczególne kraje członkowskie, takie jak: Szwecja, Finlandia, Dania,
Holandia, Niemcy czy Wielka Brytania plasują się na czele stawki tej klasyfikacji, a nawet zdobywają najwyższe noty. W ujęciu proporcjonalnym zanika
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jednak informacja o skali zjawiska. W Stanach Zjednoczonych powstaje dużo
więcej innowacyjnych przedsiębiorstw niż w krajach europejskich. Ameryka
i Japonia zgłaszają również więcej patentów, zatrudniają większą liczbę ludzi
w sektorze nauki i rozwoju, więcej inwestują w ten obszar oraz wypracowały silniejsze związki między sferą publiczną i prywatną. Bez podniesienia
wydatków na finansowanie badań naukowych i komercjalizację jej wyników,
bez wypracowania odpowiednich warunków dla budowy relacji między światem biznesu i nauki, bez dokończenia projektów wspólnotowych, takich jak
wspólny rynek czy chociażby jednolity patent europejski, nie ma możliwości
poważnego przyspieszenia. Unia Europejska poszukuje sposobów na ożywienie
współpracy między państwami członkowskimi i europejskimi firmami.
Na horyzoncie kolejnej perspektywy finansowej wyłoniły się dwa flagowe
projekty naukowe poświęcone zastosowaniu grafenu i badaniom nad mózgiem.
Zostały wybrane spośród silnej konkurencji nowo powstałych konsorcjów.
Europa ma przecież zaplecze zarówno akademickie, jak i biznesowe. Jej uniwersytety konkurują z amerykańskimi, podobnie jak korporacje. Wyraźna
różnica uwidacznia się w sektorze ICT. Nie ma europejskiego odpowiednika
Google’a, Apple’a, Amazona, Twittera czy Facebooka. Te firmy powstały
dzięki internetowi, czyli wynalazkowi, którego projekt został sfinansowany
ze środków publicznych, podobnie jak Dolina Krzemowa. Po drugiej stronie
Oceanu Spokojnego, dzięki stabilnej oraz długofalowej polityce rządu i protekcjonistycznej gospodarce, wyrósł Samsung i inne południowokoreańskie
firmy. Czy zatem finansowanie ze strony państwa jest niezbędne? Wziąwszy
pod uwagę dalszy rozwój badań podstawowych wydaje się być koniecznością.
Innowacyjność potrzebuje też zapewnienia odpowiednich warunków, w tym
właściwej polityki państwa i finansowania. Przed administracją publiczną
mnożą się wyzwania, uproszczenia procedur rozliczania funduszy, ale także wypracowanie efektywnych narzędzi odpowiadających na dynamicznie
zmieniającą się gospodarkę internetową i eksplozję start-up’ów. Promocja
venture capital w UE, na wzór Izraela, czy też stworzenie wspólnotowego
funduszu inwestycyjnego w projekty wysokiego ryzyka mogłyby zmienić
sytuację. Jak na razie część z firm rezygnuje z unijnych dotacji ze względu
na skomplikowane procedury.
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Nowe państwa członkowskie w pogoni za starymi
Odnosząc się do kwestii możliwości, granic i perspektyw innowacyjności
w Polsce, wypada rozpocząć od mało dla nas pocieszającej tezy, że dla
innowacyjności Unii Europejskiej balastem stały się w dużej mierze nowe
państwa członkowskie. Polska – mimo intuicyjnie dużego potencjału – nawet
w tej strefie nie jest liderem. Istotna jest diagnoza, skąd się to bierze. Za
punkt odniesienia niech posłuży tegoroczny raport Deloitte’a Przegląd zachęt
na działalność badawczo-rozwojową (R&D) na świecie w 2013 roku oraz Poland
Corporate R&D Report 2013, a także podobne dedykowane wybranym krajom
Europy Środkowej. Bardzo sprowadzają na ziemię.
Najpierw o świecie. Najbardziej konkurencyjne gospodarki świata inwestują w działalność badawczo-rozwojową ogromne środki. W krajach
BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, RPA) to 4–11 proc. PKB. Pozycja
Europy z tej perspektywy jest dużo słabsza. Szacuje się, że w 2013 roku
wzrost wydatków na ten cel będzie niższy niż stopa inflacji (1,5 proc.). UE
stymuluje państwa europejskie do zwiększenia wysiłku i sięgnięcia poziomu
3 proc. PKB rocznie w 2020 roku. Przepaść między krajami Unii i BRICS
z tej perspektywy jest przynajmniej czytelna.
Charakterystyczne dla naszego regionu Europy Centralnej i Wschodniej
jest to, że w przeciwieństwie do gospodarek zachodnich rządy państw wydają
na badania i rozwój znacznie więcej niż przedsiębiorcy prywatni. Średnia
europejska tzw. wskaźnika BERD (mówi o relacji inwestycji państwowych
do prywatnych) – w Europie 55 proc., Czechy 47 proc., Węgry 47,5 proc.,
Chorwacja 38 proc., Słowacja 33,9 proc., w Polsce 24,7 proc.
Zdecydowana większość polskich przedsiębiorców (88 proc.) zadeklarowała, że finansuje badania i rozwój ze środków własnych. Spośród nich
niespełna 30 proc. przeznacza na ten cel 1–3 proc. obrotów. Najwięcej (nawet
ponad 10 proc.) wydaje się w branży TMT oraz energetycznej. W Polsce
75 proc. przedsiębiorców deklaruje, że w ciągu najbliższego roku–dwóch
utrzyma wydatki na badania i rozwój na tym samym poziomie lub je zwiększy, ale pod warunkiem zwiększenia przez państwo zachęt (większa liczba
i wartość) do rozwijania działalności badawczo-rozwojowej. Co ciekawe,
w Polsce i Czechach są nimi ulgi podatkowe. Dla pozostałych krajów Europy
Środkowej to dotacje.
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Jak pokazały badania, polscy przedsiębiorcy mogą nie mieć wiedzy
na temat poszczególnych zachęt. Spośród wymienionych w badaniu piętnastu typów preferencji i ulg, w przypadku dwunastu z nich mniej niż połowa
badanych przyznała, że kiedykolwiek o nich słyszała. Jeszcze gorzej jest
z korzystaniem z ulg. Aż w trzynastu przypadkach skorzystało z nich jedynie
20 proc. ankietowanych przedsiębiorstw. Największą rozpoznawalność mają
zachęty finansowe z funduszy unijnych. 30 proc. polskich przedsiębiorców
nie korzysta z ulg podatkowych, ponieważ nie ma pewności, jakie podejście
do wydatków na R&B zastosują wobec nich służby podatkowe. W Polsce
najczęściej firmy rezygnują z ubiegania się o dotacje z przyczyn formalnych
(42 proc.) i z powodu obaw przed biurokracją (25 proc.). Niepokoi fakt, że
tylko niecałe 5 proc. polskich firm jest bardziej zainteresowanych funduszami
zwrotnymi niż dotacjami. Zwłaszcza że w budżecie 2014–2020 planuje się
zastąpić dużą część dotacji bezzwrotnych instrumentami zwrotnymi.

Polska – główne wyzwania
Nie jest celem tego krótkiego artykułu znalezienie szczegółowej i kompleksowej recepty na brak innowacyjności polskiej gospodarki. Niemniej nawet
powierzchowna lektura przytoczonych powyżej danych i obserwacji skłania
do stwierdzenia, że najpoważniejszą barierą na drodze innowacyjności jest
państwo polskie. I to w dwóch przynajmniej rolach. Pierwszą – nazwijmy
ją „bierną” – są bariery systemowe: nadmierna biurokracja, anachroniczne
procedury i brak stabilności prawa. Bez stworzenia dobrego otoczenia prawnego z jego stabilnością na czele i rozluźnienia gorsetu administracyjnego
innowacyjność będzie wciąż nadmiernym i nadmiernie ryzykownym wysiłkiem przedsiębiorcy. Druga to rola „aktywna”, a więc nie tylko mnożenie
instrumentów prorozwojowych, ale również właściwa (pełna, konsekwentna,
profesjonalna) komunikacja o istniejących instrumentach. Bez synergii obu
wymienionych ról państwa innowacyjność nie będzie osiągnięta.
Istotnym problemem dla polskich przedsiębiorców jest wartość instrumentu, jakim jest „jednolity patent europejski”; pożądany w wielu krajach,
w Polsce – choć ani tu czas, ani miejsce na szczegółową analizę – może
wydawać się przynajmniej problematyczny. Z perspektywy inwestora w nowej perspektywie finansowej 2014–2020 ważnym wymogiem jest trafna
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identyfikacja inteligentnych specjalizacji (smart specialisation), które stanowią
warunek dla pozyskania środków UE. Pod uwagę będzie wzięty m.in. potencjał przedsiębiorstw, sfera naukowo-badawcza, zasoby ludzkie, zdolność
do współpracy zainteresowanych podmiotów itd., i to zarówno na poziomie
krajowym (specjalizacje krajowe), jak też regionalnym (specjalizacje regionalne). W kontekście tych wymogów oczywiste wydaje się, że indywidualny
przedsiębiorca, zwłaszcza z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, sam
sobie nie poradzi. Rolą państwa (a także samorządów) jest wsparcie eksperckie
i konsultingowe i tu aktywna rola państwa na rzecz innowacyjności uzyskuje
dodatkowe potwierdzenia.

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

Dlaczego Zachód traci,
a Chiny zyskują na globalizacji?

Wprowadzenie
Zdaniem amerykańskich ekonomistów1 u progu XXI wieku to nie przedsiębiorstwa konkurują w globalnym kapitalizmie. Rywalizują rządy i to od
ich polityki zależy, które gospodarki będą traciły na znaczeniu, a które
odniosą sukces w strategicznym horyzoncie czasu. Fascynacja doktryną
neoliberalną w ekonomii – według wspomnianych ekonomistów – to „ślepa
uliczka”, która skazuje Zachód na porażkę.
Coraz bardziej oczywiste staje się to, że to nie wolne rynki i globalizacja
ekonomiczna gwarantują bogactwo i pomyślną przyszłość dla zachodnich
społeczeństw. To polityka władz publicznych wspierająca wzrost gospodarczy jest kluczem do sukcesu. Duże znaczenie ma polityka przemysłowa,
a zwłaszcza jej nowoczesna wersja łącząca działania na rzecz przemysłu
z pobudzeniem badań naukowych i innowacji, jak również odpowiednio
ukierunkowana polityka edukacyjna. Powinny być one wspierane przez inne
polityki gospodarcze państwa. Dotyczy to m.in. polityki kursowej, której celem jest utrzymanie kursu walutowego odpowiedniego dla konkurencyjności
krajowego eksportu. Właśnie z tego względu niezależna polityka kursowa
danego państwa jest niezwykle ważnym narzędziem stymulowania wzrostu
gospodarczego. Ponadto, dużą wagę ma regulacja nad rynkami finansowymi.
Jej zadaniem jest niedopuszczenie do nadmiernej spekulacji oraz wspieranie
inwestycji bankowych w realną gospodarkę, a nie w konsumpcję.
Celem niniejszego artykułu jest porównanie polityki przemysłowej i jej
współczesnej odmiany, tj. polityki innowacyjnej w Stanach Zjednoczonych
1. Por. R. D. Atkinson, S. J. Ezell, Innovation Economics. The Race for Global Advantage, Yale University
Press, 2012, s. 159–160.

235

dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse, prof. UW

Ameryki (USA), Unii Europejskiej (UE) oraz Chinach. Różnice w podejściu
władz publicznych do wspierania wzrostu gospodarczego, a zwłaszcza rozwoju innowacyjnej gospodarki decydują o tym, że USA i UE coraz bardziej
tracą przewagi ekonomiczne, zaś Chiny zyskują. Podejście Państwa Środka
do polityki gospodarczej nie tylko pozwala odrabiać opóźnienia rozwojowe
wobec największych rywali z Zachodu, ale przynosi coraz większe korzyści
z globalnej wymiany gospodarczej.

Słabnąca Ameryka
Coraz bardziej widoczna jest systemowa zapaść przemysłu w USA. W latach
1996–2011 przemysł w Ameryce stracił ponad 5,5 mln miejsc pracy. Obecnie
więcej osób w tym kraju jest na bezrobociu, aniżeli pracuje w przemyśle (ponad 15 mln do ok. 12 mln w 2012 roku). Kapitał trwały w przemyśle (m.in.
budynki i maszyny) zmniejszył się w latach 1999–2009 o jeden procent.
W innych sektorach gospodarki zwiększył się. W niektórych, jak na przykład
w usługach finansowych – wzrósł w tym samym czasie o ponad 350 proc.
To dość wyraźnie pokazuje kierunek rozwoju amerykańskiej gospodarki.
Wzrasta znaczenie usług, zwłaszcza finansowych, natomiast kurczy się
przemysł wytwórczy. W rezultacie w roku 2011 USA straciły pozycję największej gospodarki przemysłowej na świecie (którą miały od ponad wieku)
na rzecz Chin. W tym samym czasie, kiedy przemysł w USA coraz bardziej
się kurczy – dynamicznie rozwija się w Państwie Środka. Dotyczy to nie tylko
sektorów wymagających dużych nakładów pracy, ale również coraz częściej
takich, które bazują na zaawansowanych technologiach (por. Tabela 1.).
Podstawowym objawem słabnięcia amerykańskiego przemysłu jest rosnący
deficyt handlowy w wymianie międzynarodowej (w tym szczególnie wysoki
z Chinami). W latach 2000–2010 suma deficytu w handlu, zarówno produkcją przemysłową, jak i usługami – wyniosła w USA ponad 5,5 bln dolarów
(samymi towarami ponad 7 bln dolarów). Światowy udział USA w eksporcie
produktów wysokotechnicznych spadł w latach 2005–2010 z 21 proc. do 14.
W tym samym czasie udział Chin wzrósł z 7 do 20 proc.
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Tabela 1. Zestawienie wybranych wskaźników światowego udziału w produkcji przemysłowej USA i Chin
Udział USA
w globalnej produkcji

Udział Chin
w globalnej produkcji

pod koniec w 2008 roku pod koniec w 2008 roku
lat 90. (w %)
(w %)
lat 90. (w %)
(w %)

układów scalonych

29

półprzewodników
(w tym fabryki
w budowie)
ogniw fotowoltaicznych
maszyn

8

7

8
30

5,6
5,1

31
40

1

32
35

Źródło: R. D. Atkinson, S. J. Ezell, Innovation Economics, 2012, s. 45.

Usługi są najczęściej zorientowane albo na obsługę przemysłu, albo konsumpcji indywidualnej. W sytuacji, kiedy zmienia się struktura gospodarki
wyraźnie w stronę usług i przy drastycznie malejącym udziale przemysłu
– działalność usługowa „odrywa się” od przemysłu i koncentruje przede
wszystkim na indywidualnym konsumencie. Dość dobrze ilustruje to dynamiczny rozwój usług finansowych w USA. Są one w coraz mniejszym stopniu
zorientowane na inwestycje produkcyjne, które są niezbędne dla pobudzania
wzrostu w strategicznym horyzoncie czasu. Coraz bardziej natomiast skupiają
się na kredytowaniu konsumpcji (prywatnej i publicznej) oraz działaniach
spekulacyjnych. Przynosi to wprawdzie bardzo wysokie i doraźne zyski dla
samych rynków finansowych, jednak w odniesieniu do realnej gospodarki
oznacza wzrost systemowego ryzyka oraz tendencję do nadmiernego zadłużenia społeczeństwa i władz państwowych. Poziom pożyczek sektora
bankowego dla inwestycji przemysłowych w stosunku do wydatków konsumenckich spadł w USA z 80 proc. na początku lat 80. do poniżej 30 proc.
w roku 2003. W rezultacie skala inwestycji przemysłowych w USA zmalała
w latach 2000–2010 średnio o 21 proc. W niektórych branżach o znaczeniu
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strategicznym jeszcze bardziej (np. w sektorze komputerowym i produkcji
elektronicznej blisko o 50 proc.)2.
Spadek inwestycji produkcyjnych jest związany ze wzrostem zainteresowania innymi obszarami gospodarki, zwłaszcza usługami finansowymi.
Określane jest to niekiedy mianem „ufinansowienia” gospodarki3. Przejawem
tej tendencji jest odchodzenie koncernów produkcyjnych od swojej dotychczasowej działalności na rzecz usług finansowych. Innym trendem jest przenoszenie inwestycji produkcyjnych poza Amerykę, do miejsc oferujących szereg
zachęt dla inwestorów. Warto jednak zaznaczyć, że odpływ inwestycji poza
USA nie równoważy spadku tempa globalnych inwestycji przemysłowych
firm amerykańskich. Przykładowo wzrost inwestycji największych korporacji
przemysłowych poza USA wyniósł w latach 2000–2009 ok. 9 proc., tymczasem spadek ich inwestycji w kraju siągnął blisko 50 proc. Należy dodać,
że inwestycje zagraniczne korporacji amerykańskich nie tylko „przenoszą”
miejsca pracy (czyli zmniejszają zatrudnienie w USA na rzecz innych lokalizacji, głównie w Azji). Jest to szkodliwe dla amerykańskiego rynku pracy,
choć w perspektywie doraźnej jest najczęściej korzystne dla danej korporacji.
W niektórych państwach – tak jak ma to miejsce w Chinach – inwestycje
zagraniczne są warunkowane przez bliską kooperację z miejscowymi firmami
lub wręcz wymóg przekazania im technologii. W ten sposób inwestor nie
tylko „przenosi” miejsca pracy, ale również technologie. Może to prowadzić
do stopniowej utraty przewag konkurencyjnych danej korporacji w wymianie
międzynarodowej.
Według niektórych specjalistów gospodarka USA w sposób trwały utraciła
międzynarodową konkurencyjność4. Dotyczy to przede wszystkim słabnącego przemysłu, w tym również w obszarach o strategicznym znaczeniu,
a więc w zakresie potencjału innowacyjnego. Obejmuje to nie tylko malejącą zdolność samych firm do innowacji lub aplikacji badań, ale również
coraz większe trudności amerykańskiej nauki i uczelni wyższych. USA ma
w dalszym ciągu największe całkowite wydatki badawczo-rozwojowe (B+R)
w skali globalnej5. Niemniej w rankingach innowacyjności traci pozycję lidera.
2. Por. Ibidem, s. 21–22.
3. Szerzej: G. R. Krippner, Capitalizing on Crisis. The Political Origins of the Rise of Finance, Harvard
University Press, Cambridge–London.
4. R. D. Atkinson, S. J. Ezell, op. cit., s. 25, 32.
5. Por. Science, technology and innovation in Europe, Eurostat, European Commission, Luxembourg 2009,
s. 23.
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Przykładowo w rankingu innowacyjności Atlantic Century II z 2011 roku USA
zajęły czwartą pozycję za Singapurem, Finlandią i Szwecją6. Unia Europejska
(25 państw członkowskich) zajęła dalekie 19. miejsce. Wspomniany ranking
przedstawia także postępy w zakresie innowacyjności, jakie dokonały się
w latach 1999–2011. Na czterdzieści cztery państwa ujęte w tej klasyfikacji
USA zajęły przedostatnie miejsce (przed Włochami). Na pierwszym miejscu są Chiny, co oznacza, że dokonały one największego skoku w zakresie
innowacyjności w ubiegłej dekadzie.
W latach 1999–2011 udział USA w globalnych wydatkach B+R spadł
z 39 do 34 proc. W tym samym czasie udział Chin wzrósł czterokrotnie.
Niepokojące są także inne statystyki amerykańskie. W 2009 roku przeszło
50 proc. wszystkich patentów w USA było pozyskanych przez firmy nieamerykańskie. Systematycznie maleje liczba studentów i doktorantów na uczelniach amerykańskich. Jednocześnie ponad 2/3 doktorantów na kierunkach
inżynierskich to studenci zagraniczni, a na niektórych wydziałach odsetek
tych studentów jest nawet wyższy.
Głównym problemem USA jest niewłaściwa polityka gospodarcza rządu federalnego. Brakuje polityki przemysłowej, zwłaszcza ukierunkowanej
na sektory strategiczne. Nie ma odpowiedniej polityki innowacyjnej, która
wspierałaby rozwój technologii w gospodarce, w tym w nowo powstających gałęziach bazujących w ogromnym stopniu na badaniach naukowych.
Błędem polityki państwa jest niewłaściwe wsparcie dla polityki naukowej
i edukacyjnej. Kolejnym jest zbyt luźna polityka monetarna i niewystarczający nadzór nad rynkami finansowymi. Według niektórych opinii jest
to związane z nadmiernym wpływem finansjery na władze amerykańskie7.
Skutkuje to niewystarczającą regulacją omawianych rynków, co sprzyja spekulacji i przesadnej konsumpcji kosztem inwestycji produkcyjnych. Wreszcie,
błędem było dopuszczenie do zbytniego zadłużenia zagranicznego, zarówno
prywatnego, jak i publicznego.
6. R. D. Atkinson, S. M. Andes, The Atlantic Century II: Benchmarking U.S. and EU Innovation and
Competitiveness, The Information Technology and Innovation Foundation, Washington DC 2011,
s. 3.
7. A. Baker, Restraining regulatory capture? Anglo-America, crisis politics and trajectories of change in global
financial governance, „International Affairs” 2010, vol. 86, no 3, s. 647–663; J. Bhagwati, The Capital
Myth: The Difference between Trade in Widgets and Dollars, „Foreign Affairs” 1998, May-June, s. 7–16;
G. Duménil, D. Lévy, The Crisis of Neoliberalism, Harvard University Press, Cambridge–London
2011, s. 25.
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Według specjalistów8 nadmierne zadłużenie jest bodaj największym
ograniczeniem dla inwestycji produkcyjnych. Państwa, które nie mają własnych oszczędności, nie mogą odpowiednio dużo inwestować we własną
przyszłość. Trudniej jest im finansować kosztowne badania i tworzyć przewagi
konkurencyjne opierające się na nowej lub „przełomowej” technologii. Wysoki
poziom zadłużenia USA jest więc zarówno objawem słabości gospodarki, gdyż
pokazuje niezdolność do generowania odpowiednio wysokich dochodów, jak
i przyczyną tej słabości, gdyż nie pozwala na uruchomienie inwestycji wspierających wzrost i konkurencyjność w strategicznej perspektywie czasu.
Kolejnym problemem Ameryki jest oparcie myślenia o gospodarce
na doktrynie neoliberalnej w ekonomii. Jest to bariera dla większego zaangażowania państwa na rzecz wzrostu, w tym prowadzenia nowoczesnej
polityki przemysłowej i innowacyjnej9. Jest to więc doktryna, która w coraz
większym stopniu osłabia szanse amerykańskiej gospodarki w rywalizacji
o strategiczne przewagi konkurencyjne na globalnych rynkach. Wydaje się
tylko kwestią czasu, kiedy wyżej omówione słabości amerykańskiej gospodarki będą się przekładały na coraz większe deficyty (budżetowy i handlowy),
a tym samym będą podkopywały geopolityczną pozycję USA na arenie
międzynarodowej.

Europejskie problemy z innowacyjną gospodarką
Także w Europie postępuje proces deindustrializacji, zwłaszcza w niektórych
państwach UE. Większość ekonomistów uznaje, że jest to związane z procesem
modernizacji, charakteryzującej się przejściem od działalności przemysłowej
do usług. Według innych nie należy tego traktować jako naturalnej zmiany
struktury ekonomicznej, ale przede wszystkim jako konsekwencję zaniku
polityki przemysłowej na Starym Kontynencie10. Erozja tej polityki nasiliła

8. Szerzej: L. Schön, Long-Term Innovation Waves and the Potential Dissonance between Europe and Asia,
[w:] L. Oxelheim (ed.), EU-Asia and the Re-Polarization of the Global Economic Arena, World Scientific
Publishing, 2012 s. 1–32.
9. R. D. Atkinson, S. J. Ezell, op. cit., s. 31, 136.
10. Por. L. Soete, The European Research Area as industrial Policy tool, [w:] H. Delange, U. Muldur, L. Soete
(eds), European Science and Technology Policy. Towards Integration or Fragmentation?, Edward Elgar,
Cheltenham–Northampton 2009, s. 312–327.
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się w latach 70. XX wieku i była wynikiem triumfu neoliberalnej doktryny
w ekonomii oraz rozwijanego w oparciu o nią wspólnego rynku w Europie.
Pomoc publiczna udzielana pod postacią polityki przemysłowej stała się
w ten sposób nie tylko niezgodna z założeniami ekonomicznymi, ale postrzegana była jako szkodliwa dla konkurencji na europejskim rynku. A budowa
tego rynku była priorytetem polityki gospodarczej, mającym odbudować
prosperitę w Europie. Była również bardzo ważnym instrumentem dla rozwoju
integracji politycznej. W ten sposób na poziomie Wspólnoty nie wykształciła
się odpowiednio silna polityka przemysłowa mająca na celu wsparcie dla
rozwoju strategicznych sektorów gospodarki. Pozostałe polityki europejskie,
w tym polityka spójności – w niewystarczającym stopniu przeciwdziałały
procesom erozji bazy przemysłowej (na przykład w słabiej rozwijających się
regionach Wspólnoty). Zajmowały się raczej niwelowaniem skutków deindustrializacji lub udzielały wsparcia przede wszystkim małym i średnim
przedsiębiorstwom. Co więcej, europejska polityka konkurencji ograniczała
polityki przemysłowe prowadzone w państwach członkowskich.
Innym problemem Europy mającym negatywne skutki dla bazy przemysłowej była koncepcja wspólnego rynku „otwartego” na zewnętrzną (tj.
pozaeuropejską) konkurencję. Wprawdzie prowadziło to do wzrostu rywalizacji między firmami rodzimymi i zewnętrznymi, co było doraźnie korzystne
dla konsumentów i premiowało najlepsze przedsiębiorstwa. Nie zawsze były
to jednak firmy europejskie, co okazało się jedną z przyczyn deindustrializacji
w najsłabszych państwach Wspólnoty. Warto zwrócić uwagę, że polityka
przemysłowa dużej części państw azjatyckich zakładała bardziej elastyczną
koncepcję rynku wewnętrznego. Chodziło o stopniowe otwieranie tego rynku
i podnoszenie konkurencji gospodarczej przy zachowaniu ochrony dla firm
krajowych, zwłaszcza w sektorach uznawanych za strategiczne dla rozwoju
narodowej gospodarki. Celem polityki przemysłowej jest bowiem podniesienie jakości rodzimych przedsiębiorstw i ich przygotowanie do sprostania
zewnętrznej konkurencji.
Kolejnym przykładem „otwartej” koncepcji wspólnego rynku w Europie
jest przyznawanie dotacji publicznych dla przedsiębiorstw bez względu na to,
czy są to firmy miejscowe, europejskie czy inwestorzy pozaeuropejscy. Tak jest
w ramach unijnej polityki innowacyjnej (określanej też jako polityka badań
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i rozwoju technologicznego11), gdzie z funduszy europejskich mogą korzystać firmy zagraniczne, o ile mają lokalizację na obszarze UE12. Tymczasem
w państwach azjatyckich wsparcie publiczne jest udzielane przede wszystkim
podmiotom krajowym. Uznaje się bowiem, że miejscowe dochody podatkowe
powinny wspierać w pierwszym rzędzie rodzimych producentów. Uznaje się
również, że dla rozwoju krajowej gospodarki duże znaczenie ma nie tylko
lokalizacja inwestycji na terenie danego państwa, ale również własność kapitału
produkcyjnego. Właśnie dlatego władze chińskie utrzymują tak wysoki poziom
firm państwowych w gospodarce. Jest to gwarancja utrzymania własności
w chińskich rękach, a także ułatwia oddziaływanie polityki przemysłowej
rządu. Tymczasem na Zachodzie (nie tylko w Europie) tytuł własności ma
drugorzędne znaczenie, a nawet preferowane są firmy prywatne.
Warto w tym miejscu kilka słów poświęcić zewnętrznej polityce UE
w zakresie współpracy naukowo-badawczej. Unia jest skupiona na najbliższym regionie, zwłaszcza na kooperacji z sąsiadami na wschodzie Europy
i w północnej Afryce. Wspomniana polityka na tych kierunkach ma zdaniem
specjalistów13 manifestować zbliżenie polityczne (lub torować drogę do niego)
oraz stwarzać możliwości zdobycia cennych zasobów, głównie kadry naukowej.
Podstawowe znaczenie ma jednak współpraca ze Szwajcarią i Izraelem, które
dzięki silnym sektorom naukowym uczestniczą w bardzo wielu unijnych programach naukowo-badawczych. Przykładowo wśród pięćdziesięciu głównych
uczelni objętych dofinansowaniem z 7 Programu ramowego znalazło się aż po
cztery ośrodki z obu wspominanych krajów14. Można także dodać, że dotacje
UE dla podmiotów ze Szwajcarii, Izraela i Norwegii są kilkukrotnie większe
niż dla polskich ośrodków naukowo-badawczych15.
Decydenci europejscy mają świadomość konkurencji na polu technologicznym z USA, Chinami i Japonią, ale niewiele z tego wynika w praktyce. Niektórzy komentatorzy dodają, że są oni rozdarci między dążeniem do kooperacji
11. G. Liagouras, What can we learn from the failures of technology and innovation policies in the European
periphery?, „European Urban and Regional Studies” 2010, vol. 17, no 3, s. 331–349.
12. L. Soete, Some reflections on innovation Policy, [w:] M. J. Rodrigues (ed.), Europe, Globalization and the
Lisbon Agenda, Edward Elgar, Cheltenham–Northampton 2009, s. 38–49 [41].
13. H. Prange-Gstöhl, The European Research Area ‚goes global‘: an introduction, [w:] H. Prange-Gstöhl
(ed.), International Science and Technology Cooperation in a Globalized World. The External Dimension
of the European Research Area, Edward Elgar, Cheltenham–Northampton 2010, s. 1–27 [11].
14. Fourth FP7 Monitoring Report, Monitoring Report 2010, 4 August 2011, European Commission,
Brussels, s. 16.
15. Ibidem, s. 29.
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a chęcią rywalizacji16. Brakuje bowiem szerszej strategii, która łączyłaby
cele w polityce zagranicznej z programami współpracy naukowo-badawczej.
Jednym słowem – brakuje strategii geoekonomicznej wyznaczającej kierunki
działania w omawianych programach. W działaniach Komisji dominuje podejście liberalne, zakładające współzależność i obopólne korzyści. Jest ono
przede wszystkim ukierunkowane na cele ekonomiczne, w tym korzyści handlowe i otwarcie nowych rynków zbytu. Ponadto, Komisja bierze pod uwagę
możliwości dotarcia do zasobów naukowo-badawczych w państwach, z którymi podejmuje współpracę. Jest przy tym znacznie bardziej zainteresowana
poszukiwaniem zagranicznych talentów, aniżeli troską o ochronę własnych
zasobów o strategicznym znaczeniu17. Otwarcie programów badawczych
dla partnerów zewnętrznych ma demonstrować dobrą wolę do rozwijania
wzajemnych relacji politycznych, ale zdaje się pomijać względy geostrategiczne lub dotyczące bezpieczeństwa. Dodatkowym problemem są dość
silne rozbieżności interesów między głównymi państwami członkowskimi,
co osłabia zewnętrzną politykę UE w omawianym obszarze18.
„Otwarty” i liberalny wspólny rynek stał się podstawowym instrumentem
polityki gospodarczej w Europie. Ekspansja tego rynku na wschód w wyniku poszerzenia Wspólnoty (2004–2007) miała zasadnicze znaczenie dla
wzrostu gospodarczego w UE. Jednak wykorzystanie efektu skali nowych
rynków przyniosło korzyści jedynie w doraźnej perspektywie czasu. Według
niektórych ekspertów19 skupiło uwagę dużej części menadżerów firm zachodnioeuropejskich na eksploatacji nowych rynków zbytu, co zmniejszyło
ich zainteresowanie inwestycjami badawczo-rozwojowymi i poszukiwaniem
innowacji technologicznych. Tymczasem rywalizacja globalna toczy się wokół
innowacji produkcyjnych i nowych technologii.

16. A. van der Zwan, The coordination of international S&T policies from the perspective of EU member states,
[w:] H. Prange-Gstöhl (ed.), International Science and Technology Cooperation in a Globalized World.
The External Dimension of the European Research Area, Edward Elgar, Cheltenham–Northampton
2010, s. 192–211 [209].
17. S. Athreye, C. Huang, L. Soete, An ‘outward-looking’ Lisbon Strategy: a solution for challenges of the
knowledge economy in the EU, China and India, [w:] H. Prange-Gstöhl (ed.), International Science and
Technology Cooperation in a Globalized World. The External Dimension of the European Research Area,
Edward Elgar, Cheltenham–Northampton 2010, s. 81–102 [83].
18. H. Prange-Gstöhl, op. cit., 2010, s. 18–19.
19. Por. dyskusję ekspertów na ten temat: T. G. Grosse, W objęciach europeizacji, ISP PAN, Warszawa
2012, rozdz. 7.
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Unia Europejska systematycznie zmniejsza swój udział w światowych
wydatkach R&D z 29 proc. w 1995 roku do 25 proc. w połowie kolejnej
dekady. Traci na rzecz państw azjatyckich, głównie Korei Północnej, Chin,
Singapuru i Tajwanu. W rankingach innowacyjności prowadzonych na zlecenie Komisji Europejskiej20 utrzymuje od lat dystans do USA i Japonii.
Europa została niedawno wyprzedzona przez Koreę Północną, która coraz
bardziej zwiększa swoją przewagę. Jest doganiana przez Chiny, które wyprzedzają UE już w dwóch wymiarach: wydatkach B+R w sektorze biznesu
oraz eksporcie produktów zaawansowanych technologicznie. Oba świadczą
o słabości europejskiego przemysłu oraz polityki innowacyjno-przemysłowej
w Europie. Zdaniem specjalistów już w okolicy 2014 roku Państwo Środka
może prześcignąć UE pod względem podstawowych parametrów innowacyjnej gospodarki21.
Szczególną słabością Europy jest stosunkowo niski poziom wydatków
B+R w biznesie. Wynosi on ok. 55 proc. wszystkich wydatków na ten cel
i jest znacząco mniejszy od największych rywali Europy: USA, Chin, Japonii i Korei Południowej. Zdaniem specjalistów22 na Starym Kontynencie
stopniowo kurczą się inwestycje przemysłowe, w tym badawczo-rozwojowe
lub ukierunkowane na sektory wysokiej techniki. Przenoszą się one do USA
i coraz częściej do Azji23. Spadek tych inwestycji jest zarówno przejawem
słabości polityki gospodarczej, jak również niezbyt korzystnych warunków
dla tego typu inwestycji tworzonych w Europie. Odpływ tych inwestycji
oznacza nie tylko „przenoszenie” miejsc pracy, ale w wielu przypadkach
także przekazywanie konkurencji europejskich technologii24.

20. Por. Innovation Union Scoreboard 2011, Pro Inno Europe, European Union, Brussels 2012.
21. M. Granieri, A. Renda, Innovation Law and Policy in the European Union. Towards Horizon 2020,
Springer, Berlin–Milano 2012, s. 54.
22. V. Duchêne, E. Lykogianni, A. Verbeek, The EU R&D under-investment: patterns in R&D expenditure
and financing, [w:] H. Delange, U. Muldur, L. Soete (eds), European Science and Technology Policy.
Towards Integration or Fragmentation?, Edward Elgar, Cheltenham–Northampton 2009, s. 193–213;
M. Ugur, U. Guner, Innovation and Competition in the EU15: Empirical Evidence on the Lisbon Decade
and Beyond, [w:] M. P. Smith (ed.), Europe and National Economic Transformation. The EU after the
Lisbon Decade, Palgrave MacMillan, Houndmills–Basingstoke 2012, s. 32–49 [41–42].
23. L. Soete, Some reflections on innovation Policy, 2009, s. 41.
24. T. G. Grosse, Geoeconomic relations between the EU and China: the case of the Galileo satellite system, [w:]
P. Artymowska, A. Kukliński, P. Żuber (eds), Reconfiguration of the Global Scene and the Megaspaces of
the XXI century, „Regional Development Forum”, vol. 7, Ministry of Regional Development, Warsaw
2012, s. 220–231.
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Niski poziom prowadzenia badań rozwojowych przez biznes jest w opinii ekspertów25 związany z nadmierną fragmentacją europejskiego rynku.
Obok zdecydowanych liderów innowacyjności, takich jak Niemcy, Szwecja, Finlandia i Austria, znajdują się państwa tracące dystans, np. Francja
i Wielka Brytania oraz kraje południowej i środkowej Europy, które można
określić jako peryferie pod względem innowacyjnej gospodarki. Wśród nich
specjaliści26 wskazują na te, które starają się nadrobić zaległości (np. Polska
i Słowacja) oraz te, które tracą dystans do czołówki europejskiej (np. Węgry,
Hiszpania, Włochy i Portugalia). Szczególnie silnie zaznaczony jest podział
między państwami „starej” Unii („piętnastki”) a nowymi członkami wspólnoty przyjętymi w latach 2004–2007. Można nawet powiedzieć, że ilustruje
on swoisty podział na „Europę dwóch prędkości” w obszarze innowacji.
Przykładowo poziom wydatków prywatnych w państwach Europy Środkowej
jest 19 razy mniejszy niż w Europie Zachodniej, a liczba patentów ponad
stukrotnie mniejsza27. Warto też dodać, że w kryzysie gospodarczym po roku
2008 wszystkie kraje oszczędzają na wydatkach badawczo-rozwojowych, ale
na przykład w Polsce (mającej aspiracje „doganiania” czołówki) spadek ten
wyniósł w biznesie blisko 30 proc.
Przykład ten pokazuje, jak silnie polska gospodarka jest uzależniona od
zagranicznych inwestorów i koniunktury na zachodzie Europy. Demonstruje również to, jak duże są różnice poszczególnych gospodarek w Europie.
W opinii specjalistów28 wynika to z odmiennych potencjałów Narodowych
Systemów Innowacji oraz rozziewu między krajowymi politykami innowacyjnymi. To właśnie one decydują o tym, że jedne państwa są silne, a drugie
słabe w zakresie innowacyjnej gospodarki, a polityka UE bardziej wzmacnia,
aniżeli wyrównuje te różnice. Dodatkową konsekwencją wyżej przedstawionych
kontrastów są trudności natury biurokratycznej wynikające z różnorodności
przepisów i opodatkowania usług badawczo-rozwojowych w poszczególnych

25. M. Granieri, A. Renda, op. cit., 2012, s. 59–65, 183.
26. D. Archibugi, A. Filippetti, Is the Economic Crisis Impairing Convergence in Innovation Performance
across Europe?, „Journal of Common Market Studies” 2011, vol. 49, no 6, s. 1153–1182.
27. Dane za 2007 rok, por. D. Archibugi, A. Filippetti, op. cit., 2011, s. 1170.
28. E. Lorenz, B. A. Lundvall (eds), How Europe’s Economies Learn, Oxford University Press, Oxford–New
York 2006; J. Edler, Research and Innovation and the Lisbon Strategy, [w:] P. Copeland, D. Papadimitriou (eds), The EU’s Lisbon Strategy. Evaluating Success, Understanding Failure, Palgrave MacMillan,
Houndmills–Basingstoke 2012, s. 168–188; M. Ugur, U. Guner, op. cit., 2012, s. 43.
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państwach. Problemem Europy są też wysokie koszty tej działalności, w tym
m.in. ze względu na opłaty dotyczące ochrony patentowej.
Dość dużym kłopotem jest dostępność finansowania, także poprzez
kredyt bankowy29. Wprawdzie liberalizacja rynków finansowych przyniosła rozwój funduszy wysokiego ryzyka, które w części obsługują aplikację
innowacyjnych badań. Niemniej specjaliści30 są zgodni, że udział tych funduszy w Europie jest znacznie mniejszy niż np. w Stanach Zjednoczonych,
a ponadto liberalizacja usług finansowych i „ufinansowienie”31 gospodarki
przyczyniło się do szeregu negatywnych zjawisk. Jest to pochodna podobnego
zjawiska, które występuje w USA – zbyt silnej koncentracji na kredytowaniu
konsumpcji a nie inwestycji rozwojowych. Warto zwrócić uwagę na to, że
wymogi kapitałowe dla banków wprowadzane przez standardy bazylejskie
(tzw. Bazyleę III) preferują udzielanie kredytu na cele konsumenckie kosztem przedsiębiorstw32. W ten sposób niewłaściwa regulacja i nadzór nad
rynkami finansowymi prowadzi do swoistego „oderwania” tych rynków od
realnej gospodarki. Przejawem tego zjawiska jest nie tylko słabość inwestycji
produkcyjnych i badawczo-rozwojowych, ale również nadmierna konsumpcja
i spekulacja finansowa. Dodatkowym problemem jest kryzys w strefie euro
(rozpoczęty w 2010 roku), którego jednym z symptomów jest zapaść sektora
bankowego. Zmniejsza to zakres pożyczek dla przedsiębiorstw. Co więcej,
fundusze publiczne, zamiast odbudowywać wzrost realnej gospodarki,
są przeznaczane na ratowanie sektora finansowego.
Istnieje dość dobra opinia o kwalifikacjach sektora naukowego w Europie.
Tymczasem eksperci uznają33, że jest to pogląd przesadzony, który nie wytrzymuje konfrontacji z twardymi danymi. UE wyraźnie przegrywa z USA
pod względem najbardziej istotnych publikacji naukowych i liczby najważ29. M. Granieri, A. Renda, op. cit., 2012, s. 67–68.
30. R. Deeg, Innovation Financing In Europe: What Has Financial Market Integration Brought?, [w:]
M. P. Smith (ed.), Europe and National Economic Transformation. The EU after the Lisbon Decade,
Palgrave MacMillan, Houndmills–Basingstoke 2012, s. 74–94.
31. „Ufinansowienie” gospodarki oznacza przenoszenie działalności przedsiębiorstw z produkcji do usług
finansowych.
32. Por. A. Jakubiak, Wpływ Bazylei III i innych nowych regulacji unijnych i polskich na politykę kredytową
i sytuację instytucjonalną sektora bankowego w Polsce, prezentacja na konferencji: „Zmiany regulacji
a rozwój sektora bankowego”, Warszawa, 12 kwietnia 2012 r.
33. G. Dosi, P. Llerena, M. S. Labini, Does the ‘European Paradox’ still hold? Did it ever?, [w:] H. Delange,
U. Muldur, L. Soete (eds), European Science and Technology Policy. Towards Integration or Fragmentation?,
Edward Elgar, Cheltenham–Northampton 2009, s. 214–236; B. van Pottelsberghe de la Potterie,
Europe’s R&D: Missing the Wrong Targets?, „Intereconomics” 2008, July/August, s. 220–225.
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niejszych naukowców, tj. dokonujących przełomowych odkryć i mających
wysokie indeksy cytowań publikacji (22 proc. spośród nich pracuje w UE
wobec 66 proc. w USA). Wśród pięćdziesięciu najlepszych uniwersytetów
na świecie tylko nieliczne pochodzą z UE. Przeszło 50 proc. europejskich
uczelni wyższych nie prowadzi niemal żadnych badań34. W porównaniu
do USA na Starym Kontynencie mniej jest doktorantów, wyraźnie mniejsza
liczba patentów powstaje na uczelniach, niższa jest też skala patentów opracowanych wspólnie z biznesem. Znacząco mniejsze są wydatki publiczne
na szkolnictwo wyższe. W USA wyniosły one 1,9 proc. PKB w 2007 roku,
a w UE jedynie 0,2 proc. PKB35. Jest to, jak się wydaje, związane z zadłużeniem publicznym w Europie, a także skłonnością wielu rządów europejskich
do oszczędzania na edukacji i nauce.
Trudno nie zauważyć, że w Unii dostrzegane jest wyzwanie innowacyjnej gospodarki. Świadczy o tym zarówno Strategia Lizbońska przyjęta
w 2000 roku, jak i jej kolejne wersje powstające w następnych latach. Wspólnota
wyznaczyła sobie ambitny cel w 2002 roku (tzw. barceloński), aby osiągnąć
w roku 2010 pułap wydatków B+R w wysokości 3 proc. PKB. Nie udało się
spełnić tego zamierzenia, podobnie jak i innego, mianowicie wypełnienia luki
rozwojowej w stosunku do USA i Japonii. Co gorsze, w tym czasie Europa
jest doganiana lub wręcz przeganiana przez azjatyckich rywali.
Strategie europejskie są słabo implementowane. Wynika to z kilku czynników, przede wszystkim słabości politycznej samej UE. Jest ona w dalszym
ciągu bardziej konfederacją państw członkowskich niż federacją. Skupia się
więc na dość luźnej koordynacji działań narodowych, zamiast kreować europejską politykę gospodarczą. Trudno uznać, aby polityka UE była silna, skoro
dysponuje niewielkim budżetem. Eksperci dowodzą36, że jeszcze w pierwszej dekadzie obecnego stulecia wydatki unijne na politykę innowacyjną
stanowiły zaledwie ok. 5 proc. tego, co na podobne cele wydawały państwa
członkowskie. Wprawdzie wydatki europejskie na tę politykę systematycznie wzrastają (zwłaszcza po 2013 roku), ale sam budżet Unii dysponuje
środkami poniżej 1 proc. PKB i jest ostatnio zmniejszany. To powoduje, że
34. M. Granieri, A. Renda, op. cit., 2012, s. 72–74.
35. G. Dosi, P. Llerena, M. S. Labini, op. cit., 2009, s. 222.
36. J. G. Goddard, Rekindling the EU’s Economic Growth through Science and Innovation: Can the Europe
2020 Strategy Step Up to the Challenge?, [w:] R. M. Solow, D. S. Hamilton (eds), Europe’s Economic
Crisis. Transatlantic Perspectives, Johns Hopkins University, Washington 2012, s. 63–85 [72].
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polityka europejska ogranicza się w wielu sprawach jedynie do funkcji koordynacyjnych względem państw członkowskich37. Nie jest to przy tym łatwe
zadanie, biorąc pod uwagę silną rywalizację między państwami w obszarze
innowacyjnych sektorów gospodarczych. Unii brakuje więc kompetencji
politycznych, które zapewniłyby długofalową orientację programów europejskich i narodowych. Same dokumenty strategiczne przyjmowane przez
instytucje europejskie nie wystarczą. Nie zapełnią bowiem luki przywództwa
w polityce gospodarczej.
Działania europejskie są więc jedynie dodatkiem lub uzupełnieniem
dla polityk państw członkowskich38. Eksperci uznają39, że nie ma „przeniesienia” ciężaru odpowiedzialności za innowacyjną gospodarkę z państw
członkowskich na szczebel europejski. Nie ma także „przeniesienia” władzy
strategicznej i programowej na ten szczebel. Twierdzą też40, że polityka
innowacyjna ani w wystarczającym stopniu nie koordynuje polityk narodowych, ani innych polityk unijnych, które mogą mieć znaczenie dla rozwoju.
Są to poważne słabości. Brakuje odpowiednio silnej unijnej polityki innowacyjno-przemysłowej, uzupełnionej przez politykę naukową i edukacyjną.
W obecnych ramach ustrojowych (i finansowych) przekracza to możliwości
UE. Innym ograniczeniem jest neoliberalne podejście do wspólnego rynku,
restrykcje polityki konkurencji oraz niezrozumienie znaczenia, jakie ma we
współczesnym świecie nowoczesna polityka przemysłowa. Powoduje to, że
niektóre działania Unii (choćby polityka konkurencji) ograniczają możliwości działania polityce innowacyjnej i podobnych polityk realizowanych
w państwach członkowskich.
Poczynając od lat 80. ubiegłego wieku w Europie rozwija się reżim gospodarczy, który dotyczy obszaru polityki innowacyjnej (choć jego geneza
sięga Euroatomu41 powołanego Traktatami rzymskimi w 1957 roku). Jak wyżej
wspomniałem, opiera się on przede wszystkim na narodowych systemach
innowacji, zwłaszcza w niektórych państwach o silnej tradycji przemysłowej
37. L. Soete, The European Research Area as industrial Policy tool, 2009, s. 317.
38. M.-H. Chou, Constructing an internal market for research through sectoral and lateral strategies: layering,
the European Commission and the fifth freedom, „Journal of European Public Policy” 2012, vol. 19, no 7,
s. 1052–1070 [1054].
39. H. Prange-Gstöhl, op. cit., 2010, s. 2–4.
40. L. Soete, Some reflections on innovation Policy, 2009, s. 39; J. Edler, op. cit., 2012, s. 184.
41. Europejska Wspólnota Energii Atomowej powstała na mocy Traktatów rzymskich w 1957 roku. Choć
formalnie nadal obowiązuje jako osobna struktura, to jej zadania zostały przejęte przez instytucje
obsługujące politykę innowacyjną UE.
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lub rozbudowanych sektorach nauki (m.in. w Niemczech, Francji, Wielkiej
Brytanii, krajach nordyckich). Dlatego początki polityki europejskiej w tym
obszarze miały ściśle międzyrządowy charakter42. Były skupione na wsparciu
największych korporacji z czołowych państw europejskich43. Przykładowo
program „Espirit” powołany w 1983 roku z inicjatywy francuskiego komisarza
Etienne Davignon’a gromadził dwanaście największych firm informatycznych
i telekomunikacyjnych głównie z Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Miał
wspomóc ich działania badawcze, a tym samym podnieść konkurencyjność
na wspólnym rynku i w skali światowej44. Było to działanie o wyraźnym
profilu geoekonomicznym. Miało służyć wzmocnieniu sektorów przemysłowych w najsilniejszych państwach Wspólnoty, a jednocześnie poprawiać
ich pozycję na wspólnym rynku i w rywalizacji globalnej z korporacjami
amerykańskimi. Program miał niewielką skalę finansowania, a tym samym
niewielkie praktyczne znaczenie. Niemniej nawiązywał do francuskiej myśli
politycznej forsującej wykorzystanie instrumentów europejskich do wzmacniania narodowych sektorów gospodarczych i tworzenia „championów”
w skali europejskiej i światowej.
Także programy ramowe (realizowane począwszy od 1983 roku) skupiały
się na najwyższej jakości badań naukowych i ich późniejszej aplikacji przemysłowej, co wspierało najsilniejsze narodowe sektory innowacji oraz najbardziej
konkurencyjne korporacje45. Działania Unii ułatwiają kooperację zarówno
między ośrodkami badawczymi i przedsiębiorstwami, jak również między
różnymi krajami. Niemniej są najczęściej skoncentrowane na państwach
centralnych i o najwyższym potencjale naukowym, jak również w wiodących
firmach technologicznych46.
Podobnie jak i inne polityki europejskie, omawiany reżim jest obszarem
rywalizacji między państwami członkowskimi, głównie o sposoby wykorzystania instrumentów europejskich dla uzyskania przewagi na wspólnym
42.

43.
44.
45.
46.

A. Gornitzka, Research policy and the European Union – multi-layered policy change?, [w:] P. Clancy,
D. D. Dill (ed.), The Research Mission of the University Policy Reforms and Institutional Response, Sense
Publishers, Rotterdam 2009, s. 53–75 [58–63].
L. Soete, Some reflections on innovation Policy, 2009, s. 41.
A. Stajano, Research, Quality, Competitiveness. European Union Technology Policy for the Knowledge-based
Society, Springer, Berlin–Milano 2009, s. 162, 174.
A. Amin, J. Tomany, Behind the Myth of the European Union: Prospects for Cohesion, Routledge, London–New York 1995, s. 21; D. Archibugi, A. Filippetti, op. cit., 2011, s. 1155.
Przypomina to nieco politykę wspierania karteli, która ma dodatkowo umocnić ich pozycję rynkową
oraz poprawić ich wzajemną współpracę. Por. A. Stajano, op. cit., 2009, s. 173.
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rynku, w tym także w zakresie kształtowania instytucji i regulacji unijnych.
Wspomniana rywalizacja bardzo często blokuje możliwości rozwoju polityki
innowacyjnej UE, a zwłaszcza nie pozwala na jej centralizację na szczeblu
unijnym. Wynika to m.in. z traktowania badań rozwojowych jako zasobu
strategicznego, w tym niejednokrotnie o dużym znaczeniu dla potencjału militarnego i pozycji geopolitycznej danego państwa w Europie i na świecie47.
W związku z tym omawiany obszar jest przedmiotem konkurencji między rządami narodowymi a urzędnikami europejskimi. Państwa z reguły
dążą do oparcia współpracy na tzw. otwartej metodzie koordynacji, czyli
dobrowolnym współdziałaniu między narodowymi sektorami innowacji
i przy niewielkim udziale monitorującym ze strony instytucji europejskich.
Komisja i inne agendy technokratyczne Unii zmierzają do pozyskania jak
największych środków finansowych i kompetencji w zakresie zarządzania polityką innowacyjną. Dlatego starają się wzmocnić programy ramowe
oraz „obudować” luźną współpracę rządów prowadzoną w ramach otwartej
metody koordynacji poprzez regulacje unijne48. Są też bardziej od rządów
nastawione liberalnie, m.in. dlatego promują stworzenie wolnorynkowej
przestrzeni badawczej w skali UE (European Research Area). Udaje się to jedynie częściowo. Przykładowo nowe zadania związane z koordynacją działań
z zakresu polityki innowacyjnej są nierzadko delegowane nie do Komisji,
ale instytucji międzyrządowych (np. CREST49). Wspomniane instytucje
blokują lub łagodzą niektóre inicjatywy Komisji oraz wzmacniają woluntaryzm otwartej metody koordynacji50. Nadal istnieje wiele różnic przepisów na poziomie narodowym, które utrudniają swobodną wymianę badań
i naukowców na wspólnym rynku, a nierzadko zwyczajnie chronią krajowe
zasoby przed konkurencją. Specjaliści są zgodni51, że wspomniana metoda
47. R. de Ruiter, Variations on a Theme. Governing the Knowledge-based Society in the EU through Methods
of Open Coordination in Education and R&D, „Journal of European Integration” 2010, vol. 32, no 2,
s. 157–173 [168].
48. M.-H. Chou, op. cit., 2012, s. 1062–1064.
49. Scientific and Technical Research Committee (CREST) – jest ciałem doradczym w zakresie polityki
innowacyjnej, w którego skład wchodzą głównie przedstawiciele rządów narodowych.
50. R. de Ruiter, op. cit., 2010, s. 162–166.
51. N. McGuinness, C. O’Carroll, Benchmarking Europe’s Lab Benches: How Successful has the OMC been in
Research Policy?, „Journal of Common Market Studies” 2010, vol. 48, no 2, s. 293–318 [303–305]; A.
de Elera, The European Research Area: On the Way Towards a European Scientific Community?, „European
Law Journal” 2006, vol. 12, no 5, s. 559–574; R. Kaiser, H. Prange, Managing diversity in a system of
multi-level governance: the open method of co-ordination in innovation policy, „Journal of European Public
Policy” 2004, 11:2, s. 249–266; R. de Ruiter, op. cit., 2010, s. 166–168.

250

Dlaczego Zachód traci, a Chiny zyskują na globalizacji?

koordynacji jest generalnie nieskuteczna w sterowaniu polityką innowacji ze
szczebla UE, a tym samym w niewielkim stopniu poprawia innowacyjność
europejskiej gospodarki.
Dodatkowym problemem jest chaos administracyjny i mitręga biurokratyczna cechująca programy europejskie. Występuje to również w polityce
innowacyjnej UE. Specjaliści52 zwracają uwagę na rozmnożenie programów
europejskich w tym obszarze. Jest to związane z tym, że kolejnym porażkom i ponawianym „odsłonom” polityki innowacyjnej UE towarzyszyły
nowe inicjatywy urzędnicze. Jednak aktywność biurokracji europejskiej
oraz skupienie na poprawie zarządzania nie zastąpi ani pieniędzy, ani deficytu
władzy w UE. Wręcz przeciwnie, nadmiar tego typu aktywności prowadzi
niekiedy do zjawisk negatywnych. Polityka innowacyjna UE jest obszarem
rozlicznych programów o skomplikowanych regulaminach i procedurach,
które są bardzo nieczytelne dla potencjalnych beneficjentów. Wiele inicjatyw
ma zbliżone lub nakładające się wzajemnie działania. Razem z programami
pączkują struktury administracyjne, które rywalizują o władzę i fundusze
unijne. Coraz częstsze są trudności koordynacyjne między kilkunastoma
dyrekcjami generalnymi i agencjami europejskimi prowadzącymi działania
polityki innowacji. W ten sposób problemem stają się nie tylko szczupłe
środki budżetowe, ale zbyt duże koszty obsługi administracyjnej i niewspółmierność tych kosztów do realnych kwot kierowanych na rzecz innowacyjnej gospodarki. Dodatkowo, środki omawianej polityki nie są zbyt dobrze
dopasowane do potrzeb głównych odbiorców pomocy, tj. małych i średnich
przedsiębiorstw. Inni53 zwracają uwagę na biurokratyczną inercję, która każe
niekiedy zrezygnować z ambitnych planów w zakresie promowania innowacyjnej gospodarki w Europie.
Kolejnym problemem jest zbyt mała waga przywiązywana do deficytów
innowacyjności w słabiej rozwijających się państwach członkowskich. Nie
ma działań dopasowanych do uwarunkowań państw o mniejszym potencjale
narodowych systemów innowacji. Nie ma preferencji finansowych dla podmiotów z tych krajów54. Przeciwnie, jak wcześniej wspomniałem, obowiązujące
52. M. Granieri, A. Renda, op. cit., 2012, s. 78–81, 83, 116–117, 184; G. Dosi, P. Llerena, M. S. Labini,
op. cit., 2009, s. 233; R. D. Atkinson, S. J. Ezell, op. cit., 2012, s. 323.
53. T. Banchoff, Institutions, inertia and European Union research policy, „Journal of Common Market
Studies” 202, vol. 40, no 1, s. 1–21; M.-H. Chou, op. cit., 2012, s. 1066.
54. G. Liagouras, op. cit., 2010, s. 332, 340; A. Stajano, op. cit., 2009, s. 167.
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procedury konkursowe premiują najlepsze w skali europejskiej firmy i ośrodki
badawcze55. Ponadto, skomplikowane przepisy administracyjne stanowią
w wielu przypadkach barierę właśnie dla mniej doświadczonych podmiotów
z nowych państw członkowskich56. Brakuje działań mających na celu dyfuzję wiedzy z tych najlepszych ośrodków do słabszych. Obowiązujące w UE
regulacje raczej kładą nacisk na ochronę patentową aniżeli dyfuzję wiedzy
do słabiej rozwijających się członków Wspólnoty57. Szwankuje koordynacja
z instrumentami polityki spójności. Większość środków unijnej polityki
innowacyjnej jest wydatkowana w najlepiej rozwiniętych regionach UE58.
Przykładowo w ramach 7 Programu ramowego widać wyraźną przewagę
finansowania podmiotów niemieckich, brytyjskich i francuskich (w nieco
mniejszym stopniu także włoskich, holenderskich i hiszpańskich)59. Wśród
pięćdziesięciu uczelni będących głównymi odbiorcami pomocy UE aż trzynaście pochodzi z Wielkiej Brytanii i sześć z Niemiec. Wśród ośrodków
badawczych dominują francuskie i niemieckie. W kategorii przedsiębiorstw
największe dotacje otrzymują firmy z Niemiec i Francji. Można też dodać,
że polscy beneficjenci otrzymują ok. siedemnaście razy mniejszą dotację od
niemieckich60. Jest to suma mniejsza, aniżeli udział polskiej składki w finansowaniu omawianej polityki UE.
Należy przypomnieć, że warunki wspólnego rynku premiują koncentrację
badań rozwojowych (finansowanych ze środków prywatnych) w najwyżej
rozwiniętych ośrodkach metropolitalnych państw centralnych61. Polityka
innowacyjna UE dodatkowo wzmacnia tę tendencję. Sprzyja więc zwiększaniu zróżnicowań w zakresie innowacyjnej gospodarki wewnątrz UE,
przede wszystkim między bogatymi państwami północnej i zachodniej
części Europy, a peryferiami na południu i wschodzie kontynentu. Niektórzy eksperci dodają, że polityka innowacyjna wręcz uzależnia gospodarki
słabszych państw od dostępu do technologii i inwestycji pochodzących
55. J. G. Goddard, op. cit., 2012, s. 73.
56. J. Švarc, J. Lažnjak, J. Perković, Integration of the Western Balkan Countries and Turkey in the Framework Programmes: Some Empirical Evidence, „Journal of European Integration” 2013, vol. 35, no 1,
s. 53–72 [54].
57. A. Stajano, op. cit., 2009, s. 175–176.
58. R. Kaiser, H. Prange, op. cit., 2004.
59. Por. Fourth FP7 Monitoring Report, Monitoring Report 2010, s. 18.
60. Fourth FP7 Monitoring Report, Monitoring Report 2010, s. 22.
61. G. Liagouras, op. cit., 2010, s. 331–332.
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z najbardziej konkurencyjnych gospodarek Europy Zachodniej62. Inni eksperci zauważają, że programy omawianej polityki służą penetracji niszowych
zasobów naukowych i technologicznych w krajach słabiej rozwijających się
lub o położeniu peryferyjnym, w tym zwłaszcza młodych i obiecujących
naukowców, co jest określane „drenażem mózgów”63. Obniża to dodatkowo
potencjał rozwojowy słabszych państw i regionów UE. W ten sposób reżim
polityki innowacyjnej w Europie można uznać za asymetrycznie korzystny
dla najwyżej rozwijających się państw członkowskich oraz pogłębiający się
podział gospodarczy w Europie na silne centrum i mniej konkurencyjne
oraz zależne ekonomicznie peryferie64.
Kryzys strefy euro znacząco osłabia Europę. W latach 2010–2013 wysiłki polityków skupiły się na konsolidacji fiskalnej i wprowadzaniu tzw.
dewaluacji wewnętrznej (czyli zmniejszeniu cen krajowych, w celu poprawy
konkurencyjności miejscowej gospodarki). Przyniosło to impulsy recesyjne w najbardziej zadłużonych państwach południowej Europy. Przykład
ten dość trafnie pokazuje, dlaczego ważnym instrumentem stymulującym
wzrost gospodarczy, zwłaszcza w słabiej rozwijających się państwach – jest
niezależna polityka monetarna i kursowa.
Unia walutowa od momentu swojego powstania jest według ekspertów65
czynnikiem osłabiającym tempo wzrostu w Europie. Dodatkowo, w okresie
kryzysu kwestia pobudzenia wzrostu stała się drugoplanowa dla głównych
decydentów politycznych w strefie euro. W tej sytuacji unijna polityka innowacyjna – choć stopniowo zyskuje na znaczeniu – jest nadal niewystarczającym instrumentem wspierania konkurencyjności, zwłaszcza w najsłabszych
państwach UE (i UGW). Trudno też liczyć na zbudowanie silnej polityki
innowacyjno-przemysłowej w Europie. Kolejnym ograniczeniem jest skala
zadłużenia publicznego, która w przeciągu najbliższych lat będzie znacząco zmniejszać możliwości uruchomienia tego typu instrumentów polityki
gospodarczej. Płonne wydają się nadzieje na to, że możliwe jest bardziej
elastyczne i pragmatyczne podejście do wspólnego rynku. Zbyt silna jest
62. A. Nölke, A. Vliegenthart, Enlarging the Varieties of Capitalism. The Emergence of Dependent Market
Economies in East Central Europe, „World Politics” 2009, vol. 61, no 4, s. 670–702; G. Liagouras, op.
cit., 2010, s. 344.
63. Szerzej: L. Soete, Some reflections on innovation Policy, 2009, s. 42–43.
64. G. Liagouras, op. cit., 2010, s. 332, 344.
65. B. J. Cohen, Dollar Dominance, Euro Aspirations: Recipe for Discord?, „Journal of Common Market
Studies” 2009, vol. 47, no 4, s. 741–766.
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bowiem rola idei neoliberalnych i wpływy polityczne podmiotów najbardziej
korzystających na „otwartym” rynku66.

Budowanie innowacyjnej gospodarki w Chinach
Chiny mają odmienne niż na Zachodzie podejście do rozwoju własnej gospodarki. Jest ona traktowana jako podstawowy zasób geopolityczny, tj. dostarcza
bogactwa, technologii i innych potencjałów, które podnoszą pozycję Chin
na arenie międzynarodowej. Gospodarka jest także głównym instrumentem
i obszarem rywalizacji międzynarodowej. Rozwój narodowej gospodarki ma
na celu nie tylko zwiększanie przewag chińskich przedsiębiorstw w stosunku
do konkurencji, ale prowadzi do wzrostu władzy relacyjnej i strukturalnej
Państwa Środka w regionie oraz na świecie. W ten sposób strategię chińską
można określić jako „geoekonomiczną”, gdyż podporządkowuje ona politykę
gospodarczą celom geopolitycznym67.
Władza relacyjna dotyczy bezpośredniego wpływu Chin na inne państwa,
przy czym instrumenty ekonomiczne są ważnym sposobem oddziaływania
dyplomatycznego. Tak jest w przypadku wielomiliardowych inwestycji chińskich w Afryce, które nie tylko mają na celu korzyści ekonomiczne (np. pozyskanie surowców naturalnych), ale także wpływy polityczne (przykładowo
zgodne z wolą Pekinu głosowanie państw afrykańskich w instytucjach międzynarodowych)68. Natomiast władza strukturalna oznacza samoczynne
dostosowywanie innych państw lub podmiotów gospodarczych do „warunków gry” tworzonych przez chińskie władze. Tak jest w przypadku wielu
międzynarodowych koncernów, które godzą się na łamanie zasad WTO
przez Chiny, gdyż obawiają się, że w przypadku sprzeciwu mogłyby stracić
dostęp do chińskiego rynku.
Podstawowym celem polityki gospodarczej władz państwowych jest
stymulowanie wzrostu i akumulacja kapitałów, zarówno finansowego, jak
i trwałego, a także technologicznego, pracy (rozumianego jako podnoszenie
66. Szerzej: B. van Apeldoorn, Transnational capitalism and the struggle over European integration, Routledge,
Abingdon–Oxford–New York 2002.
67. T. G. Grosse, Europeanization of development policy in Poland: comparison with the Chinese model of
endogenous growth, „Zeszyty Naukowe WSEI”, seria: „EKONOMIA”, 4 (1/2012), s. 33–53.
68. Np. D. Brautigam, The Dragon’s Gift: The Real Story of China in Africa, Oxford University Press,
Oxford–New York 2011.
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jakości kapitału ludzkiego) itp. Wspomniane kapitały są nie tylko oznaką
bogactwa i wzrastającego dobrobytu mieszkańców. Są one przede wszystkim
zasobem inwestycyjnym, który umożliwia dalszy wzrost. Warto zwrócić
uwagę, że polityka władz przez wiele lat hamowała wydatki konsumenckie,
jednocześnie dbała o wysokie nakłady inwestycyjne w gospodarkę. Dopiero
w ostatnim czasie w nieco większym stopniu stymulowany jest popyt wewnętrzny, choć w dalszym ciągu podstawowym kołem napędzającym wzrost
gospodarczy i zwiększającym rezerwy kapitałowe jest eksport.
Według specjalistów69 chiński model kapitalizmu (określany jako „sinokapitalizm”) opiera się na dwóch ważnych elementach. Pierwszym jest duży
wpływ rządu na rozwój gospodarczy. Natomiast drugim jest wysoka jakość
kapitału społecznego, opierającego się na zaufaniu i zasadzie wzajemności.
Niejednokrotnie jest to wzmacniane przez powiązania rodzinne lub klientelistyczne, a niekiedy nawet mafijne (rola tzw. triad70). Nierzadko elementem
omawianych relacji społecznych jest przynależność do partii komunistycznej
lub powiązania ze służbami specjalnymi. Dla gospodarki chińskiej znacznie
mniejszą wagę niż na Zachodzie mają formalne regulacje prawne, a dużo
większe kapitał społeczny, czyli normy zaufania i wzajemności oraz kontrola
polityczna sprawowana w ramach rządzącej partii.
Tak jak wspomniałem, polityka rządu ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju Państwa Środka. Podstawowymi instrumentami pobudzania wzrostu
jest polityka przemysłowa i innowacyjna. Są one skierowane na strategiczne
sektory przemysłu lub nowe gałęzie gospodarki, które rozwijają się dzięki innowacjom i odkryciom technologicznym. Są one uzupełnione przez politykę
naukową i edukacyjną. Wzrost gospodarczy jest dodatkowo stymulowany przez
działania władz monetarnych, mające zapewniać korzystny dla eksportu kurs
walutowy. Ważnym instrumentem jest polityka wobec rynków finansowych.
Państwo ściśle nadzoruje sektor bankowy i kontroluje przepływy finansowe
z zagranicą. W poprzednich latach chodziło przede wszystkim o skierowanie
finansowania bankowego na rzecz przedsiębiorstw, a nie konsumpcji, a także
monitorowanie spekulacji na niektórych aktywach, np. w nieruchomościach
lub na giełdach. Kontrola przepływów kapitałowych miała przeciwdziałać
69. Por. Ch. A. McNally, Sino-Capitalism. China’s Reemergence and the International Political Economy,
„World Politics” 2012, vol. 64, no 4, s. 741–776.
70. M. Booth, The Dragon Syndicates: The Global Phenomenon of the Triads, Basic Books, New York
2001.

255

dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse, prof. UW

zaburzeniom na rynkach finansowych, które mogły być destrukcyjne dla realnej gospodarki. Właśnie dlatego Chiny były najbardziej odporną gospodarką
azjatycką w czasie kryzysu finansowego z 1997 roku. Ścisła kontrola kapitału
pełni również inne funkcje, np. jest jednym z instrumentów przeciwdziałania
inflacji oraz ułatwia utrzymanie kontroli władz nad rodzimą gospodarką.
Według niektórych ekonomistów71, celem chińskiej strategii jest hegemonia gospodarcza, czyli uzyskanie przewag gospodarczych w skali globalnej we
wszystkich branżach i na wszystkich etapach produkcyjnych. Z tego względu
systematycznie wspierany jest eksport i eliminowany w miarę możliwości import. Przykładowo producentów zniechęca się do korzystania z zewnętrznych
podzespołów i nieustannie zachęca do poszukiwania chińskich zamienników. Innym sposobem jest polityka ochrony rodzimych producentów przed
zagraniczną konkurencją. Dotyczy to zarówno przemysłów o strategicznym
znaczeniu dla obronności lub rozwoju narodowej gospodarki, jak również tych
branż, które wyraźnie ustępują zewnętrznym rywalom. Stosowane są rozmaite
rozwiązania, poczynając od barier celnych, poprzez preferencje podatkowe
dla krajowych firm, jak również hojne subwencje produkcyjne i eksportowe.
Ważnym elementem wsparcia są granty badawcze lub zamówienia publiczne,
które są niemal wyłącznie kierowane do firm krajowych (jedynym wyjątkiem
są firmy zagraniczne wywodzące się z chińskiej diaspory). Rząd przywiązuje
również duże znaczenie do kontroli własności produkcyjnej (a nie jedynie
lokalizacji inwestycji na terytorium tego kraju). Dąży do zdobycia i utrzymania własności technologicznej, praw patentowych i znaku handlowego
(trademark) w chińskich rękach.
Podstawowe znaczenie w polityce rządu ma pozyskanie nowych technologii. Prowadzi to do uzyskania trwałych przewag nad konkurencją w skali
światowej i zastępuje wcześniejszy model chińskiej gospodarki opierający się
na taniej sile roboczej. Chiny dążą zarówno do przejęcia technologii pochodzących z innych krajów, jak również w coraz większym stopniu starają się
kreować własną myśl techniczną. W pierwszym przypadku sposobem pozyskania wysokich technologii jest m.in. polityka wobec zagranicznych inwestycji
bezpośrednich. W zamian za dostęp do rynku chińskiego wymagana jest
od inwestorów ścisła współpraca z krajowymi kooperantami (np. w postaci
wspólnego przedsiębiorstwa joint venture) oraz przekazanie im najnowszych
71. R. D. Atkinson, S. J. Ezell, op. cit., 2012, s. 218–219.
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technologii. Właśnie dlatego „przeniesienie” miejsc pracy do Chin wiąże
się najczęściej z udostępnieniem własnej technologii. Innym sposobem jest
nawiązywanie współpracy naukowej z najważniejszymi ośrodkami naukowymi na świecie i promowanie wymiany naukowej. Państwo stara się także
przyciągnąć do kraju przedstawicieli diaspory, zwłaszcza wykształconych
na renomowanych uczelniach międzynarodowych72. W samym tylko 2005 roku
do Chin powróciło 35 tys. naukowców. Oferowane są im niekiedy komfortowe
warunki pracy w zamian za dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem
z krajowymi firmami, naukowcami i studentami. Duża grupa powracających do Chin naukowców zakłada własne przedsiębiorstwa specjalizujące
się w badaniach rozwojowych. Coraz częściej celem inwestycji chińskich
na Zachodzie są przedsiębiorstwa dysponujące technologiami przydatnymi
w rozwoju gospodarki Państwa Środka. Wreszcie, ważnym sposobem pozyskiwania technologii jest pospolita kradzież, niejednokrotnie dokonywana przez
Internet i przy współudziale służb specjalnych. Komisja Międzynarodowego
Handlu USA oszacowała niedawno, że w samym 2009 roku kradzież własności intelektualnej skutkowała utratą około miliona miejsc pracy i kosztowała
gospodarkę amerykańską ponad 48 mld dolarów73.
Chiny starają się także tworzyć potencjał dla rozwoju rodzimej myśli
technicznej. Dążeniem rządu nie jest bowiem jedynie szybkie odrobienie
dystansu technologicznego między gospodarką chińską a największymi
rywalami na świecie. Celem jest wyprzedzenie tych państw (i ich przedsiębiorstw). Chińczycy zamierzają osiągnąć pułap 2,5 proc. PKB nakładów
na B+R w 2020 roku. W przeciwieństwie do Europejczyków – konsekwentnie realizują swój cel. W latach 1996–2005 wzrost nakładów na badania
rozwojowe był w Chinach pięciokrotny i obecnie zbliża się do 2 proc. PKB
(należy pamiętać, że wzrost PKB rośnie w tym kraju bardzo dynamicznie
o ok. 9–10 proc. rocznie).
Bazą dla polityki innowacyjnej są badania prowadzone na uniwersytetach
i we współpracy z biznesem74. Około 60 proc. nowych patentów wynika z takiej
właśnie współpracy. Rząd stosuje szereg zachęt podatkowych i subsydiów
dla przedsiębiorstw w zamian za inwestycje B+R. Preferencje podatkowe
72. Szerzej: A. Saxenian, The New Argonauts, Harvard University Press, Cambridge MA 2007.
73. R. D. Atkinson, S. J. Ezell, op. cit., 2012, s. 201.
74. Por. Y. Chen, L. Luo, Y. Zhang, Development Trajectories in the Biotechnology Industry: China versus
Leading Countries, „China & World Economy” 2011, vol. 19, no 3, s. 105–123.
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są m.in. związane z inwestowaniem przynajmniej 3 do 6 proc. własnych
dochodów w badania, są przyznawane, jeśli dochody firmy w 60 proc. zależą
od nowych rozwiązań technicznych, kiedy firma zatrudnia przynajmniej
30 proc. absolwentów szkół wyższych lub 10 proc. personelu zajmuje się
badaniami rozwojowymi75. Szczególny nacisk położony jest na wzrost liczby
chińskich patentów. Każdego roku o 33 proc. wzrasta ich liczba (rejestrowanych jednocześnie na trzech głównych rynkach: chińskim, europejskim
i amerykańskim)76.
Istotnym uzupełnieniem dla polityki innowacyjno-przemysłowej jest
polityka naukowa i szkolnictwa wyższego. Inwestycje w edukację, w tym
również najlepiej wykształcone kadry dla aparatu partyjnego – były celem
reform zainicjowanych jeszcze przez Deng Xiaopinga77. Obecnie służą one
przede wszystkim budowaniu podstaw do wzrostu narodowej gospodarki
i do rozwoju innowacyjności78. Począwszy od 1999 roku liczba studentów
w Chinach rośnie co roku o około 30 proc. Liczba absolwentów szkół wyższych
powiększyła się od 2005 roku czterokrotnie. Liczba doktorów w naukach
inżynieryjnych jest już obecnie większa niż w USA. Szczególny nacisk władz
został położony na podniesienie poziomu dziesięciu najlepszych ośrodków
uniwersyteckich. Mają one stać się elitą akademicką nie tylko w kraju, ale
również w skali światowej. Państwo łoży dodatkowe środki na te uniwersytety,
ale jednocześnie stawia duże wymagania dotyczące publikacji w renomowanych periodykach międzynarodowych, współpracy zagranicznej, patentów
i kooperacji z przemysłem.

Podsumowanie
Co współcześnie decyduje o sukcesie na globalnych rynkach? Przykład Chin
i innych państw azjatyckich, jak również niektórych państw UE (zwłaszcza
nordyckich) wskazuje, że zasadnicze znaczenie ma polityka rządu wspierająca
wzrost i konkurencyjność narodowej gospodarki. W coraz mniejszym stopniu
75. R. D. Atkinson, S. J. Ezell, op. cit., 2012, s. 172–173.
76. Por. Y. A. Li, J. Whalley, S. Zhang, X. Zhao, The Higher Educational Transformation of China and Its
Global Implications, „The World Economy” 2011, vol. 34, no 4, s. 516–545.
77. Por. E. F. Vogel, Deng Xiaoping and the Transformation of China, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge–London 2011, s. 702.
78. Y. A. Li, J. Whalley, S. Zhang, X. Zhao, op. cit., 2011, s. 327.
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liczą się koszty produkcji, a coraz bardziej rozwój innowacyjnej gospodarki.
I to właśnie w tej dziedzinie decyduje się przyszłość przedsiębiorstw i całych
gospodarek w strategicznym horyzoncie czasu. Dlatego najważniejszym
komponentem polityki rządu powinna być kombinacja polityki przemysłowej
(w sektorach uznawanych za strategiczne) i innowacyjnej, tj. łączącej rozwój
badań naukowych z ich aplikacją gospodarczą. Powinny być one wspierane
przez odpowiednią politykę naukową i edukacyjną, zwłaszcza stymulującą
rozwój szkolnictwa wyższego. W niektórych państwach dodatkowym elementem wsparcia jest polityka kursowa. Ważny jest też odpowiedni nadzór
nad rynkami finansowymi w celu stymulowania inwestycji gospodarczych
oraz przeciwdziałania nadmiernej niestabilności rynkowej lub spekulacji.
Potencjał Zachodu w dziedzinie innowacyjnej gospodarki coraz bardziej
słabnie. Tymczasem jego rywale z Azji zmniejszają dystans lub zyskują nawet
przewagę. Dzieje się tak dlatego, że największe państwa Zachodu nie stosują
się do wyżej przedstawionej recepty. Odeszły przed laty od polityki przemysłowej i nadmiernie zaufały ideom neoliberalnym, zwłaszcza przekonaniu
o sile gospodarczej i innowacyjnej samych rynków. Osobnym problemem
europejskim jest słabość polityczna UE, w tym również w zakresie przywództwa w polityce gospodarczej. Do tego dochodzą inne czynniki, które
osłabiają Europę w wyścigu o przewagi w innowacyjnej gospodarce. Kryzys
strefy euro jest tutaj bardziej skutkiem błędnej polityki, aniżeli chwilowym
załamaniem, które może być później odrobione. Unijnym problemem jest
bowiem przywiązywanie niewystarczającej wagi do rozwoju gospodarczego,
a system wspólnej waluty był dodatkowym ograniczeniem wzrostu w wielu
państwach członkowskich. Jeśli trendy rozwojowe zarysowane w niniejszym artykule utrzymają się, główni aktorzy zachodni utracą dotychczasowe przewagi
na rzecz państw azjatyckich. Będzie to miało dalekosiężne konsekwencje dla
siły gospodarczej USA i UE, poziomu dobrobytu ich społeczeństw, a nawet
przyjętego modelu społecznego, zakładającego w niektóryh krajach wysoki
poziom opieki socjalnej ze strony władz publicznych. Przyniesie to również
konsekwencje geopolityczne, w tym zwłaszcza zmianę układu sił między
największymi mocarstwami. Właśnie dlatego Chiny traktują innowacyjną
gospodarkę jako ważny obszar rywalizacji geopolitycznej.
wrzesień 2013
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Czy Polska skazana jest
na innowacyjność?

Jak właściwie wygląda sprawa z innowacyjnością polskiej gospodarki? Patrząc na dane ekonomiczne, trudno sformułować jednoznaczną odpowiedź.
Bez wątpienia, wskaźniki tradycyjnie mierzonej aktywności w dziedzinie
innowacyjności (wydatki firm na B+R, patenty) wyglądają niejednokrotnie
katastrofalnie nisko, co wiedzie do odległych miejsc zajmowanych przez
Polskę w międzynarodowych porównaniach. Nie sposób jednak nie zwrócić
uwagi również na fakt dobrych wyników w zakresie wzrostu gospodarczego
i poprawy konkurencyjności, co sugeruje, że polska gospodarka znalazła
skuteczny sposób na włączenie się do światowego podziału pracy – a trudno
sobie wyobrazić, by można to było osiągnąć wyłącznie w drodze powielania
i kopiowania obcych wzorców, bez tak czy inaczej realizującej się innowacyjności. Odrębnym pytaniem pozostaje jednak to, czy taka właśnie forma
udziału w gospodarce światowej umożliwi kontynuację szybkiego wzrostu.
Mamy więc dwa przeciwstawne zjawiska. Z jednej strony, Polska odnotowała w ciągu minionej dekady najwyższe (wraz ze Słowacją) tempo wzrostu
PKB w Unii Europejskiej (średniorocznie 4,3 proc., wobec średniej unijnej
1,2 proc.). Również wskaźniki innowacyjności produktowej nie wyglądają
bardzo źle, co wskazuje na wyraźne zmiany zachodzące w firmach (według
ankiet prowadzonych przez Eurostat wśród firm, w roku 2008 przychód ze
sprzedaży produktów nowych stanowił w Polsce 9,8 proc. całości przychodów,
wobec 13,3 proc. średnio w Unii).
Z drugiej strony, powszechnie stosowane wskaźniki pomiaru innowacyjności gospodarki lokują Polskę na jednym z ostatnich miejsc wśród
krajów Unii Europejskiej (UE) i OECD. Coroczne zestawienie Innovation
Union Scoreboard, sporządzane przez Komisję Europejską, zalicza Polskę
do najsłabszej w Unii grupy „skromnych innowatorów” (wraz z Łotwą,
Rumunią i Bułgarią), odnotowując również rozczarowująco powolny po-
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stęp, osiągany w zakresie poprawy sytuacji (por. Tabela 1). Choć cytowane
rankingi są często krytykowane za specyficzny dobór zmiennych, premiujących gospodarki o rozwiniętym rynku naukowym, dużej kulturze innowacyjności i znajdujące się w czołówce postępu naukowo-technicznego,
a dające przesadnie pesymistyczny obraz gospodarek doganiających (catching-up), nawet porównania Polski z krajami znajdującymi się na podobnym
poziomie rozwoju i w podobnej sytuacji (np. kraje wyszehradzkie, V-4) dają
raczej smutny obraz sytuacji Polski jako kraju, w którym procesy budowy
gospodarki opartej na wiedzy przebiegają w tempie niezadowalającym, a aktywność krajowego sektora B+R jest słabsza niż należałoby oczekiwać.
Tabela 1. Miejsce Polski w międzynarodowych rankingach innowacyjności
Porównanie

Innovation Union
Scoreboard 2013

Kraje objęte
badaniem

27 krajów
Unii

Miejsce
Polski

Metodyka pomiaru

24.

Średnia z 24 wskaźników (obejmujących zasoby ludzkie, system B+R,
finansowanie B+R, aktywność firm,
efekty ekonomiczne B+R)

OECD Science,
Technology and
Industry Scoreboard
2011

34 kraje
OECD

29.–30.*

Średnia z 12 wybranych wskaźników (obejmujących edukację i zasoby ludzkie, finansowanie B+R,
aktywność firm, efekty ekonomiczne
B+R)

Global
Competitiveness
Report 2012–2013

144 kraje
świata

54.

Wskaźnik łączny w filarze „Zdolność
do innowacji”

* Ocena szacunkowa na podstawie 12 wybranych wskaźników, brak formalnego rankingu
Źródło: Innovation Union Scoreboard 2013, OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2011, The
Global Competitiveness Report 2012–2013.

O stosunkowo niskim zaawansowaniu procesów gospodarki opartej
na wiedzy w polskiej gospodarce świadczy wiele zjawisk. Najpowszechniej
stosowaną miarą ich intensywności wykorzystywaną w porównaniach międzynarodowych są nakłady ponoszone w kraju na B+R (GERD). Należą one,
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w relacji do PKB, do najniższych wśród krajów UE i wśród krajów OECD.
Znajdują się również poniżej średniego poziomu obserwowanego w krajach
wyszehradzkich (V-4).
Wydatki na B+R, w relacji do PKB, wynosiły w Polsce w roku 2011 zaledwie 0,77 proc. PKB (wobec średniej OECD 2,40 proc., średniej UE 2,04 proc.,
średniej V-4 1,00 proc., a krajów wyszehradzkich bez Polski 1,34 proc.).
Przeżywały one regres w latach 2001–2007, obniżając się z poziomu 0,7 proc.
PKB poniżej 0,6 proc. PKB. W tym okresie udział wydatków na B+R krajów
rozwiniętych pozostawał w stagnacji, a udział ten w krajach rozwijających się
szybko wzrastał (głównie pod wpływem dynamicznego wzrostu wydatków
na B+R w krajach Azji Południowo-Wschodniej1. W latach 2008 –2011 udział
wydatków na B+R w Polsce stopniowo się podnosił, jednak nie w stopniu,
który wystarczyłby do znaczącej poprawy sytuacji ani w porównaniu z krajami
rozwiniętymi i znajdującymi się w czołówce postępu naukowo-technicznego,
ani z rozwijającymi się gospodarkami doganiającymi (catching-up), ani nawet
z pozostałymi krajami wyszehradzkimi (poza Słowacją). Porównując wydatki
na B+R w Polsce i w różnych grupach krajów, nietrudno dojść do przekonania,
że znajdują się one u nas poniżej poziomu, którego należałoby oczekiwać
i który byłby spójny z trendami rozwoju gospodarki opartej na wiedzy (por.
Rysunek 1).
W rzeczywistości jednak o słabości procesów absorpcji wyników B+R
przez polską gospodarkę świadczy nie tyle łączna skala wydatków na B+R
w relacji do PKB, co raczej skala wydatków na B+R ponoszonych przez
sektor prywatny (gospodarkę), wiążących się zazwyczaj ściśle z komercjalizacją i wykorzystaniem w praktyce wynalazków naukowych2. Należy bowiem
zauważyć, że badania finansowane przez państwo – z pewnymi wyjątkami
(np. zaawansowane i umiejętnie realizowane programy zbrojeniowe) – mają
zazwyczaj jedynie pośredni wpływ na innowacyjność gospodarki. Odwrotnie
rzecz się ma z wydatkami na B+R sektora prywatnego, mającymi w większości bezpośrednie znaczenie gospodarcze.

1. Por. Science, Technology and Industry Outlook 2012, OECD, Paris 2012.
2. Por. W. M. Orłowski, Komercjalizacja badań naukowych w Polsce, PwC, Warszawa 2013.
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Rysunek 1. Wydatki na B+R (GERD) w relacji do PKB w Polsce i grupach krajów w latach
1996–2011
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Źródło: World Bank.

Rysunek 2. Wydatki gospodarki na B+R (BERD) w relacji do PKB w Polsce i grupach
krajów w latach 1996–2011
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W tej dziedzinie sytuacja Polski wygląda znacznie gorzej, niż przy ocenie
całości wydatków na B+R. Relacja wydatków gospodarki na B+R do PKB
(BERD), równa 0,23 proc., kształtuje się na poziomie wielokrotnie niższym
niż w krajach rozwiniętych (siedem razy niższym niż przeciętnie w OECD,
sześć razy niższym niż w UE, dwa razy niższym niż w krajach V-4, trzy i pół
razy niższym niż w krajach wyszehradzkich bez Polski). Poziom BERD odnotowany w Polsce jest jednym z najniższych raportowanych przez OECD,
gdzie waha się on od 0,17 proc. w przypadku Meksyku do 3,50 proc. w przypadku Izraela. Spośród obserwowanych przez OECD krajów rozwijających
się, wiele ma poziom BERD znacznie wyższy od Polski (Rosja – 0,67 proc.
PKB, Chiny – 1,40 proc. PKB). Należy przy tym dodać, że spadek BERD
w Polsce w latach 2000 –2002 miał charakter wręcz katastrofalny (z 0,29 proc.
PKB do 0,11 proc. PKB), a częściowa odbudowa w latach 2003 –2011 miała
charakter bardzo powolny (por. Rysunek 2).
Warto w tym miejscu odnotować zależność wiążącą udział wydatków
sektora prywatnego na B+R (BERD) z poziomem rozwoju i innowacyjnością
gospodarki. Udział ten może być w poszczególnych krajach wyższy lub niższy od oczekiwanego, w zależności od prowadzonej polityki gospodarczej
i strategii działania firm (np. niezwykle wysokie wydatki prywatne na B+R
w Izraelu, związane głównie z zaawansowanymi badaniami w dziedzinie
związanej z bezpieczeństwem kraju, jak również wysoka aktywność badawcza firm w krajach Dalekiego Wschodu3, por. OECD [2012]). Na podstawie
porównania (por. Rysunek 3) można sformułować tezę, że w kraju na poziomie rozwoju Polski należałoby oczekiwać kilkukrotnie wyższych wydatków
biznesu na B+R, niż to ma miejsce w rzeczywistości (na podstawie prostej
ekonometrii szacunkowo można określić, że poziom BERD w Polsce powinien
wynosić co najmniej 0,6%–0,7% PKB, zamiast obserwowanych 0,27%).
Niskie zainteresowanie polskiej gospodarki działaniami w zakresie B+R
prowadzi do bardzo niskiego stopnia zaawansowania procesów gospodarki
opartej na wiedzy w rozwoju gospodarczym kraju. Nie musi to oznaczać
braku postępu technicznego. Polska gospodarka ukierunkowana jest jednak
głównie na zakup gotowych rozwiązań technologicznych, w przeważającej
mierze za granicą. Zjawisko to jest samo w sobie zrozumiałe, wobec względnie
3. Por. W. M. Orłowski, Scenariusze rozwoju sektora wiedzy w Polsce do 2040, [w:] L. Zienkowski (red.),
Wiedza a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2003.
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dużej skali luki technologicznej w stosunku do krajów z czołówki postępu
naukowo-technicznego (pozwalającej na łatwe i niedrogie pozyskiwanie
potrzebnych technologii), relatywnie niskiej ceny pracy, a w ślad za tym
wysokiej opłacalności inwestycji kapitałowych stopniowo zmniejszających
lukę technologiczną4.
Rysunek 3. Relacja prywatnych wydatków na B+R do PKB*
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Z drugiej jednak strony, oznacza to poważne ryzyko trwałego pozostania w „pułapce średniego poziomu dochodu”5, polegającej na niezdolności
do przestawienia gospodarki z torów rozwoju opartego na inwestycjach kapitałowych na tory rozwoju opartego na wiedzy w momencie, gdy przewaga
konkurencyjna w postaci relatywnie niskiej ceny pracy zacznie zanikać.
Zgodnie z teorią ekonomii, popartą przez liczne dowody, rozwój gospodarczy w warunkach wysokich kosztów pracy jest możliwy tylko w przypadku
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4. Por. W. M. Orłowski, Komercjalizacja badań naukowych w Polsce, PwC, Warszawa 2013.
5. Por. Konkurencyjna
Polska. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej?, J. Hausner (red.), Fundacja
4,50
Izrael
Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2013; W. M. Orłowski, Scenariusze rozwoju sektora
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intensywnego wykorzystania innowacji i mechanizmów gospodarki opartej
na wiedzy. W takiej sytuacji kraj przestaje bowiem konkurować kosztami
pracy, a zaczyna być w stanie konkurować czynnikami niekosztowymi.
Polska obecnie konkuruje głównie kosztami pracy, kilkukrotnie niższymi
w przemyśle od krajów wiodących pod względem innowacyjności. Na podstawie doświadczeń krajów UE – i ponownie prostej ekonometrii – można
twierdzić, że utrzymanie konkurencyjności w przypadku osiągnięcia przez
Polskę poziomu średniego wynagrodzenia w UE wymagałoby szacunkowo co
najmniej podwojenia wskaźników innowacyjności (por. Rysunek 4). Innymi
słowy, można też stwierdzić, że bez znaczącego podniesienia stopnia innowacyjności polskiej gospodarki nie jest możliwe osiągnięcie wysokiego stopnia
konwergencji dochodów z krajami Zachodniej Europy, bowiem wysokie płace
może zagwarantować pracownikom jedynie innowacyjna gospodarka.
Rysunek 4. Płace w przemyśle i innowacyjność, UE i kraje kandydackie (2011)
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Jak wyglądają więc szanse na to, by Polska wyrwała się z „pułapki średniego poziomu dochodu”? Jak sugeruje praktyka i teoria ekonomii, jedyną
realną możliwością jest stopniowe przestawienie gospodarki na tory rozwoju
opartego na wiedzy. We współczesnej ekonomii uważa się rozwój wiedzy za
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jeden z najważniejszych czynników wzrostu gospodarczego6. O ile początkowo
wniosek ten wysnuwano analizując tę część wzrostu, której nie dawało się
objaśnić nakładami czynników produkcji (tzw. „reszty Solowa”), z czasem
teoria endogenicznego wzrostu bezpośrednio włączyła wiedzę do modelu rozwoju, zwracając jednocześnie uwagę na konkurencję rynkową jako
główny czynnik zmuszający firmy do innowacji. Oznacza to, że problemu
innowacyjności nie powinno się sprowadzać do wydatków na B+R, ale również ma ona ścisły związek z dobrze funkcjonującymi rynkami produktów,
pracy i kapitału7. Pojęcie innowacji we współczesnej gospodarce powinno
więc być rozumiane w sposób stosunkowo szeroki. Według prezesa IBM
Samuela Palmisano, dla przetrwania i rozwoju firm w warunkach globalnej
konkurencji niezbędne są „...innowacje w zakresie technologii, strategii
oraz modelu biznesowego”8. Innowacje nie są więc już wcale skoncentrowane – jak się tradycyjnie uważało – na nowych produktach i technologiach.
Dotyczą również kształtowania na nowo procesów biznesowych, budowy
pozycji na rynku, „odkrywania” i pobudzania nowych potrzeb konsumentów,
reagowania na wymogi rynku w jak najkrótszym czasie. Co więcej, uważa się
nawet, że stosowanie prostych miar innowacyjności dla oceny działań firm
jest błędem – przykładowo, jak wykazano, wynagradzanie menadżerów za
wzrost udziału dochodów ze sprzedaży nowych produktów tworzy presję
na fikcyjne tworzenie „nowych” marek, które w rzeczywistości nie stanowią
żadnego przełomu, a jedynie generują dodatkowe koszty9. Podobnie błędne
wyniki można osiągnąć, starając się zmaksymalizować stopień osiągnięcia
prostych miar innowacyjności opracowanych dla krajów (np. miar standardowo używanych w analizie zaawansowania Strategii Lizbońskiej).
Należy przy tym zauważyć, że w chwili obecnej główną długofalową
przewagą konkurencyjną Polski w stosunku do krajów Zachodniej Europy jest
korzystna relacja jakości do ceny kapitału ludzkiego. Zjawisko to prowadzi
do ukształtowania się wysokiej krańcowej produktywności kapitału, zachęcając
do inwestycji i przenoszenia części produkcji z Zachodniej Europy. Stosunkowo wysoka zdolność firm do absorpcji nowych technologii, choć ograni6. Por. The Sources of Economic Growth in OECD Countries, OECD, Paris 2003; R. Barro, X. Sala-i-Martin,
Economic Growth, McGraw-Hill, New York 1996.
7. Por. R&D and the financing of innovation in Europe. Stimulating R&D, innovation and growth, „EIB
Papers”, Vol. 14, nr 1/2009.
8. Por. S. J. Palmisano, Leading Change When Business Is Good, „Harvard Business Review”, Dec. 2004.
9. Por. Innovation and International Corporate Growth, A. Gerybadze (red.), Springer-Verlag Berlin 2010.
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czona raczej do importu i imitacji, pozwala na stopniowe zmniejszanie luki
technologicznej10. Rezultatem jest ukształtowanie się wysokiej opłacalności
wzrostu opartego na intensywnych inwestycjach kapitałowych, wiodących
do zwiększania technicznego uzbrojenia pracy i wydajności pracy. Nie istnieje więc chwilowo – w odróżnieniu od gospodarek najwyżej rozwiniętych
– silna presja w stronę wzrostu opartego na intensywnym wykorzystaniu
wiedzy i innowacjach.
W miarę postępu w zakresie zbliżania się poziomu wydajności pracy
do obserwowanego w Zachodniej Europie, następować będzie jednak jeszcze
szybszy wzrost płac wyrażonych w euro. Wynikać on będzie zarówno z presji
na rynku pracy, tworzonej przez wysoką wydajność pracy w przodujących
pod tym względem sektorach polskiej gospodarki, jak z idącego w ślad za
tym stopniowego wzmacniania się realnego kursu walutowego11. Oznaczać
to będzie stopniowe wyczerpanie się dalszej możliwości wzrostu opartego
na dotychczasowych przewagach konkurencyjnych. Skoro tak, to warunkiem
dalszego szybkiego wzrostu PKB i ewentualnej realnej konwergencji do zachodnioeuropejskiego poziomu rozwoju stanie się stopniowe uruchomienie
nowych mechanizmów wzrostu opartych na intensywnym wykorzystaniu wiedzy i kapitału ludzkiego. Zjawiska te, dzisiaj występujące w bardzo
ograniczonym zakresie i tylko uzupełniające mechanizm wzrostu opartego
na intensywnych inwestycjach kapitałowych, w przyszłości muszą więc stać
się podstawowym mechanizmem rozwoju Polski12.
Zgodnie z teorią sformułowaną przez Johna Hicksa, głównym czynnikiem
wymuszającym na dłuższą metę innowacje są zmiany w relatywnych cenach
czynników produkcji (pracy i kapitału)13. Wzrost ceny jednego czynnika
produkcji względem drugiego wymusza na firmach zwiększoną skłonność
do innowacji i wdrażania postępu technologicznego, skierowanego w stronę
zaoszczędzenia zużycia tego czynnika produkcji, który drożeje. Kiedy więc
będzie wzrastać cena pracy w relacji do ceny kapitału – a z takim właśnie
zjawiskiem będziemy mieli długookresowo do czynienia w Polsce – firmy
będą w coraz większym stopniu zmuszane do poszukiwania i wdrażania
10. Por. W. M. Orłowski, W pogoni za straconym czasem. Wzrost gospodarczy w Europie Środkowo-Wschodniej
1950–2030, PWE, Warszawa 2009.
11. Por. ibidem.
12. Por. M. A. Weresa, Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce, PWN, Warszawa 2012.
13. Por. R. Barro, X. Sala-i-Martin, Economic Growth, McGraw-Hill, New York 1996.
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innowacji zmieniających techniki produkcyjne na bardziej pracooszczędne.
Proces ten będzie zapewne dodatkowo wzmacniany przez występowanie
zjawisk globalizacyjnych, a w szczególności silną presję konkurencyjną ze
strony producentów z krajów o tańszej pracy niż Polska14. Proces ten również
dałoby się przyspieszyć przez odpowiednią politykę naukową i gospodarczą
państwa. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z licznymi doświadczeniami
z przeszłości działania takie okazują się często kosztownym fiaskiem. Jak
się obecnie uważa, należy je realizować w ramach „nowej polityki przemysłowej”. Pojęcie nowej polityki przemysłowej (we współczesnym, przyjaznym rynkowi rozumieniu15 oznacza przede wszystkim tworzenie klimatu
współpracy i dialogu między rządem i sektorem prywatnym (wspólne fora
wymiany informacji i ocen, rzeczywiste konsultacje w sprawie zasad polityki
przemysłowej, tworzenie warunków dla sukcesu działalności innowacyjnej,
usuwanie w porozumieniu z biznesem barier, wypracowanie właściwych
zasad ochrony własności intelektualnej itp.). Polityka taka, gdyby udało się
ją skutecznie wdrożyć, mogłaby znacznie przyspieszyć naturalne procesy
wzrostu innowacyjności i pomóc krajowi wyrwać się z „pułapki średniego
poziomu rozwoju”.
Reasumując, Polska znajduje się obecnie w specyficznej sytuacji. Z jednej
strony, istniejące przewagi konkurencyjne skłaniają raczej do intensyfikacji
inwestycji kapitałowych i importu technologii, a nie do wzrostu innowacyjności. Z drugiej strony, świadomość szybkiego wygasania tych przewag
każe już dziś podjąć działania na rzecz wzrostu innowacyjności gospodarki
i poprawy współpracy pomiędzy biznesem i nauką.
Na pytanie o to, czy Polska jest skazana na innowacyjność, należy więc
dać podwójną odpowiedź:
Polska nie jest skazana na innowacyjność, jeśli ograniczoną ambicją naszego kraju jest pozostanie na średnim poziomie rozwoju, z utrzymaniem się
ogromnych różnic dochodowych i luki technologicznej w stosunku do przodujących krajów Zachodniej Europy.
Polska jest skazana na innowacyjność, jeśli poważnie myśleć o konwergencji
w stosunku do przodujących krajów Zachodniej Europy, zamknięciu luki technologicznej i osiągnięciu zbliżonego poziomu wydajności pracy. Bez wzrostu
14. Por. CEO Survey 2013. Polska perspektywa, PwC, Warszawa 2013.
15. Por. D. Rodrik, One Economics, Many Recipes, Princeton University Press, Princeton 2007.
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innowacyjności gospodarczej, a w szczególności bez radykalnego wzrostu
zainteresowania współpracą nauki z biznesem nie jest to bowiem możliwe.
Wybór odpowiedzi należy tylko do nas samych.
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Potrzebujemy ekosystemu innowacji

W opublikowanym w marcu 2013 roku przez Komisję Europejską raporcie
Innovation Union Scoreboard Polska, obok Łotwy, Rumunii i Bułgarii, została
zakwalifikowana do grona „innowatorów o skromnych wynikach” – czyli najmniej innowacyjnych państw UE. Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej jest znacznie lepszy klimat do wprowadzania innowacji. W perspektywie
programowej 2007–2014 fundusze strukturalne premiowały podejmowanie
działań w tym obszarze. W latach 2014–2020 nacisk na wdrażanie innowacji
będzie jeszcze większy. Musimy sobie jednak zdać sprawę, że są to procesy
długofalowe, których wprowadzanie wymaga czasu, konsekwencji i stworzenia
całego ekosystemu innowacji.
W przypadku innowacji mówimy o procesie. W Polsce przez całe dziesięciolecia takie środowiska jak naukowcy i przedsiębiorcy żyły w osobnych
kokonach. Przypomnę, że kiedy w latach 90. ubiegłego wieku inicjowaliśmy
zmiany na Uniwersytecie Jagiellońskim, to związek uczelni z przemysłem
był czymś egzotycznym. Nie było takiego obyczaju, żeby rozmawiać z przedsiębiorstwami o wspólnych przedsięwzięciach. Wówczas dopiero pojawiały
się pierwsze jaskółki – Motorola kupiła grunty na kampusie UJ i zbudowała
tam swoje obiekty. Nie było jednak jeszcze takiego systemu, w którym przedsiębiorcy byliby zapraszani do współpracy z uczelnią. Taki system powoli
powstawał, obie strony poznawały się i uczyły, że warto z sobą współpracować.
Te procesy trwają u nas dłużej niż na Zachodzie Europy, bo poziom nieufności jest u nas znacznie wyższy niż w społeczeństwach, które budowano
w bardziej sprzyjających warunkach ekonomicznych i politycznych. Deficyt
zaufania jest w tym obszarze problemem. Aby się to zmieniło, trzeba czasu
i zaangażowania stron.
Do zmian w tym obszarze nie dojdzie dlatego, że jedna czy kilka instytucji zdecydują o ich wprowadzeniu, tylko jeden proces z drugim musi
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się zapętlić i wytworzyć wartość dodaną. Do tego jest potrzebna wizja, jak
stworzyć taki system, ale także strony muszą znaleźć wspólny interes, który
je będzie skłaniał do wspólnego działania. Oczywiście musimy pamiętać,
że na to nakłada się dynamika biznesowa. Przedsiębiorstwa pragną uzyskać
szybki zysk z włożonej inwestycji, a niekoniecznie wydatki zainwestowane
w proces innowacji przez firmy są w stanie zaprocentować szybko. Są takie
dziedziny, gdzie zysk można uzyskać szybko, jak w sektorze IT. W elektronice trzeba już na to więcej czasu, a w biotechnologii, aby powstał lek,
trzeba często 15–20 lat. Zatem jednym z problemów w tym obszarze jest
pogodzenie chęci odnoszenia szybkiego sukcesu przez przedsiębiorstwa
z długofalowymi projektami w innowacyjność. W tym celu należy przekonać
przedsiębiorców, że takie inwestycje się opłacają, że zamiast kupić nową
technologię (co wydaje się prostsze), lepiej zainwestować we współpracę
z uniwersytetem czy politechniką na pięć czy dziesięć lat.
Jak zatem stworzyć model innowacji w Polsce? Po pierwsze, trzeba
postawić na budowę systemu, bo tworzenie pojedynczych elementów nie
daje pożądanych efektów. Z jednej strony mamy środowisko podmiotów
publicznych: uniwersytety, miasta, regiony, rząd, które regulują wiele kwestii
w obszarze innowacji, ale też inwestują i rozwijają kawałki swoich podsystemów. Po drugiej stronie jest przemysł, który też musi inwestować i rozwijać
systemy innowacyjne, żeby to, co powstaje na uniwersytecie czy politechnice,
miało szansę realizacji w życiu codziennym. Nie należy również zapominać o roli venture capital, banków, funduszy inwestycyjnych, które są także
zainteresowane rezultatami innowacyjności. Wszyscy muszą być dla siebie
partnerami i stworzyć sieć powiązań.
Po drugie, trzeba likwidować bariery legislacyjne, które utrudniają tworzenie ekosystemu innowacji. Wiele zależy tutaj od działań rządu, ale także
regionów.
Po trzecie, istotne jest, żeby wspierać tych najmocniejszych. Żaden kraj
w Europie nie finansuje dzisiaj wszystkich ośrodków uniwersyteckich czy
badawczych. Silniejsi, lepiej przygotowani powinni być nagradzani. Trzeba
wspierać te ośrodki, które potrafią napisać dobry projekt, wykorzystać fundusze i wytworzyć wartość dodaną. Rozproszenie środków będzie prowadzić
do ich niewłaściwego wykorzystania.
Ostatni element to stworzenie zachęt dla młodego pokolenia, żeby
chciało ono budować gospodarkę opartą na wiedzy, a z drugiej strony po-
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trafiło sprostać globalnej rywalizacji, czyli to, co wymyślimy w Krakowie,
Małopolsce czy w Polsce, musi być wykorzystywane na globalnych rynkach
i przynosić wartość w skali świata.
Przywołam wspomniany na początku raport Innovation Union Scoreboard.
Warto spojrzeć na kraje, które przodują w tym zestawieniu. Na czele znajdują
się: Szwecja, Dania Finlandia i Niemcy, a tuż za nimi m.in. Wielka Brytania,
Holandia, Austria, Francja. Finlandia jest przykładem kraju, gdzie kultura
innowacyjna jeszcze kilkadziesiąt lat temu stała na niskim poziomie. Kluczem
do zmian było szkolnictwo. Całkowicie zmieniono system edukacji – od
przedszkola do uniwersytetu – na tyle skutecznie, że Finowie w testach PISA,
czyli Programie Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów, od wielu
lat dominują. Kraj jest zaliczany do grona światowych liderów w obszarze
innowacyjności.
W Szwecji dużą rolę odegrała wizja rządu. To on zainicjował powstawanie
centrów innowacji i holdingów innowacji, zaczął je wiązać ze środowiskami
uniwersyteckimi. Mieliśmy do czynienia z modelem wprowadzania odgórnych
zmian, ale z drugiej strony środowiska uniwersyteckie były zainteresowane
działaniami rządu, co zaowocowało stworzeniem całego ekosystemu innowacyjnego, jaki powstał na przykład wokół Instytutu Karolinska w Regionie
Sztokholm, wokół Uppsali czy w Goeteborgu. Drugim ważnym czynnikiem
wprowadzania innowacji w Szwecji był przemysł. Szczególną rolę odegrały
sztandarowe marki, takie jak Volvo czy Saab w sektorze motoryzacji, Electrolux w dziedzinie sprzętu AGD, czy AstraZeneca w farmacji.
W Wielkiej Brytanii z jednej strony postawiono na rozwój przemysłów
o dużym potencjale innowacyjnym, jak IT czy life science, a z drugiej przeprowadzono głęboką reformę szkolnictwa wyższego. W jej efekcie uniwersytety
zaczęły ze sobą konkurować na rynku wewnętrznym i skutecznie poszukiwać
środków na własny rozwój. Ponadto w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Finlandii
i Holandii stworzono kompleksowe systemy innowacji i wyspecjalizowane
jednostki do zarządzaniu innowacjami.
Niemcy i Francja to przykłady krajów, w których dominującą rolę we
wprowadzaniu innowacji odgrywa przemysł. W Niemczech zmiany w środowisku uniwersyteckim zachodzą znacznie wolniej. W ostatnich latach rząd
RFN próbuje to zmieniać, tworząc flagowe uniwersytety.
Warto przyjrzeć się Stanom Zjednoczonym. W tym kraju nakłady na innowacyjność przeznaczane przez przedsiębiorstwa są znacznie większe niż
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środki inwestowane przez uniwersytety. Model amerykański jest bardzo
innowacyjny, szczególnie w sektorach nastawionych na wprowadzanie nowych
rozwiązań, jak choćby IT. Firmy amerykańskie de facto, jak to określił prezes jednego z przedsiębiorstw, stają się małymi uniwersytetami, które mają
własne działy badawcze, laboratoria, działy szkolenia pracowników. Warto
także zauważać, że w Stanach Zjednoczonych wiele firm, zwłaszcza w branży
farmaceutycznej, zmienia model biznesowy, wiążąc się ze środowiskami
uniwersyteckimi, co zwiększa elastyczność działania firm, stwarza więcej
możliwości poszukiwania talentów i prowadzenia wspólnych projektów.
W raportach dotyczących innowacyjności w Polsce zwraca się uwagę na niewielką liczbę rejestrowanych patentów i wynalazków. Odwołam się ponownie
do przykładu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kiedy na początku obecnego
wieku przeprowadzaliśmy reformy, na uniwersytecie był rejestrowany jeden
patent rocznie, teraz jest ich ok. trzydzieści rocznie, w tym wiele europejskich. To pokazuje, jak zwiększyło się zainteresowanie patentami. Są ludzie,
którzy, po pierwsze, wiedzą, że wytwarzają własność intelektualną, po drugie,
są w stanie zadbać o to, by była chroniona. Po drugiej stronie mamy tych,
którzy powinni być zainteresowani tymi patenami. I warto zwrócić uwagę, że
w tym obszarze, podobnie jak w wielu innych, komercjalizacja jest globalna.
Dzisiaj już nie można myśleć w ten sposób, że to, co jest wynalezione w Krakowie, musi być komercjalizowane przez krakowską firmę, która znajduje się
na sąsiedniej ulicy. Dzisiaj trzeba myśleć w ten sposób, że coś, co zostało
wymyślone w Krakowie, może być sprzedane na globalnym rynku. Rodzi się
kolejne pytanie, kto za te wynalazki zapłaci? Niektóre umowy są zawierane
z firmami spoza Polski, kupującymi polskie pomysły, know-how, wynalazki,
wdrażając je na światowych rynkach. Można się zastanawiać, czy to dobrze
czy źle, czy innowacyjne rozwiązania nie powinny pozostawać w kraju. Moim
zdaniem to dobrze, bo przepływ innowacji jest światowy i ograniczanie się
do lokalnego środowiska prowadzi do tego, że wynalazki nie mają szans, aby
trafić na światowe rynki. Ważnym elementem była też budowa „innowacyjnego
ekosystemu” na UJ: Centrum Innowacji, Transferu i Rozwoju Uniwersytetu
(CITTRU), Jagiellońskie Centrum Innowacji (JCI Sp. z o.o.), Fundusz Kapitałowy JCI, Infrastruktura Parku „Life Science” i nowy kampus, zaangażowanie wielu rektorów, dziekanów, naukowców i studentów, powiązanie rozwoju
uniwersytetu z innowacją, przedsiębiorczością i promocją nauki. Ważne też
było podjęcie wspólnych prac z AGH, Politechniką Krakowską i Uniwersyte-
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tem Rolniczym w ramach konsorcjum „AKCENT”, utworzenie krakowskiego
klastra life science oraz budowa innowacyjnej strategii dla Małopolski.
Ważnym obszarem w nadchodzących latach będzie wdrażanie innowacji
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Ta tendencja będzie się nasilała w perspektywie 2014–2020 w ramach Programu ramowego w zakresie
badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”. Doświadczenia płynące
z projektu „The Innovative Medicines Initiative” (IMI) – największej europejskiej inicjatywy w obszarze partnerstwa publiczno-prywatnego, zawiązanej
pomiędzy Komisją Europejską i ponad dwudziestoma wielkimi światowymi
koncernami farmaceutycznymi – są bardzo dobre. Takie przedsięwzięcia
stanowią zachętę do tego, żeby budować trwałe relacje sektora publicznego
z przemysłem. W tego typu projektach określa się wspólnie priorytety, wspólne działania programowe naukowców, przedstawicieli krajów członkowskich
i przemysłu. W przedsięwzięciach tych mamy zatem strukturę, pieniądze,
ale także sposób programowania priorytetów i szukania wspólnych wartości
dla partnerstwa.
Dobiega końca perspektywa programowa 2007–2013, a w 2014 roku
będziemy obchodzić 10-lecie obecności Polski w Unii Europejskiej. Skłania
to do wielu analiz, podsumowań. Pojawiają się głosy mówiące, że w Polsce
nie potrafiono wykorzystać funduszy na rozwój innowacyjności w latach
2007–2013 i są obawy, że w kolejnej perspektywie będą podobne problemy. Moim zdaniem to zbyt pesymistyczne wnioski. W latach 2007–2013
zbudowaliśmy infrastrukturę badawczo-rozwojową, bez której nie można było
tworzyć innowacji. Należy natomiast zadać pytanie, czy ostatnie dziesięć lat
dobrze wykorzystaliśmy na stworzenie takich systemów w przedsiębiorstwach,
uczelniach, jednostkach naukowo-badawczych, żeby ten trend prorozwojowy rozpocząć i kontynuować w kolejnej perspektywie programowej. Jak
wykorzystać następny okres programowania, żeby skrócić dystans do czołówki
najbardziej innowacyjnych krajów Europy i dogonić ją przynajmniej w niektórych obszarach? To jest duże wyzwanie. Patrząc z perspektywy dekady
na ten proces, nietrudno zauważyć, że zaszło wiele pozytywnych zjawisk.
Pojawiło się nowe pokolenie naukowców i przedsiębiorców, którzy są lepiej
przygotowani do współpracy międzynarodowej, liczba takich powiązań
jest większa. Całkiem dobrze idzie nam już zaprojektowanie i stworzenie
infrastruktury, następny etap będzie wymagał sporego wysiłku instytucjonalnego, ale też kulturowego.
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Część młodych ludzi wykształconych poza Polską wraca do kraju i tworzy
tutaj przedsiębiorstwa innowacyjne. W nowym pokoleniu i w Krakowie (gdzie
środowisko start-up’ów jest silne) panuje przekonanie, że się uda. Wierzę,
że każde pokolenie ma jakąś misję do wykonania i właśnie to pokolenie
powinno dokonać „skoku innowacyjnego”. Mam marzenie, że za jakiś czas
polski naukowiec dostanie Nagrodę Nobla w dziedzinie nauk ścisłych, polski
uniwersytet przesunie się do pierwszej pięćdziesiątki w rankingach światowych
i powstanie nowa polska marka w nowych technologiach… i najlepiej, aby
to wydarzyło się w Krakowie i w jakimś nieodległym czasie!

prof. dr hab. Maciej Żylicz
Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
doradca społeczny Prezydenta RP

Co stymuluje innowacje – czego Polska
jeszcze nie zrobiła?

Mimo że w ostatnich latach fundusze przeznaczone na badania i rozwój
wzrosły w Polsce prawie dwukrotnie (2007 rok – 3,75 mld zł; 2013 rok –
6,46 mld zł), nadal jesteśmy krajem, który nie inwestuje w sposób znaczący
w naukę. Pod względem odsetka PKB przeznaczanego na badania i rozwój,
nasz kraj znajduje się na dalekiej 20. pozycji wśród krajów Unii Europejskiej.
Z budżetu państwa wydajemy na ten cel jedynie 0,53 proc. PKB, nikły jest
także udział przemysłu w finansowaniu tego obszaru (0,23 proc. PKB w roku
2011). W wartościach bezwzględnych na badania i rozwój wydajemy mniej
więcej tyle, ile wynosi budżet dużego światowego uniwersytetu, np. Cambridge czy Stanforda.
Miarą sukcesu w badaniach naukowych inicjowanych przez ciekawość
badacza (z ang. curiosity-driven research) – niesłusznie moim zdaniem nazywanych badaniami podstawowymi – jest docenienie dokonanych przez
uczonego odkryć przez środowisko naukowe. W wielu dziedzinach nauki
(choć oczywiście nie we wszystkich) takim parametrem uznania przez własne
środowisko jest poziom cytowań poszczególnych prac naukowych. Warto
zauważyć, że poziom ten zależy nie tylko od bezwzględnej wartości odkrycia, ale także od dziedziny nauki, w jakiej zostało dokonane, od liczebności
środowiska naukowego zajmującego się daną dyscypliną, a czasami także od
mody na uprawianą tematykę badań1. Co należy podkreślić, poziom cytowań w największym stopniu dotyczy nauk stymulowanych przez ciekawość
badaczy, a nie badań rozwojowych (zwanych też czasami badaniami stoso-

1. Błocki & Życzkowski, Czy można porównać białka i gruszki? O danych bibliometrycznych w różnych
dziedzinach nauki, „Nauka” 2013, 2, s. 37–46.
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wanymi). Wyniki badań rozwojowych zazwyczaj się patentuje lub ukrywa
przed konkurencją.
Sir David A. King, brytyjski chemik, w czasie gdy był doradcą premiera
Wielkiej Brytanii, porównał udział poszczególnych krajów w nauce światowej2. W swoim opracowaniu wziął pod uwagę udział poszczególnych krajów
w puli 1 proc. najczęściej cytowanych prac w poszczególnych dziedzinach
naukowych. Kingowi chodziło o zidentyfikowanie rzeczywistych odkryć
naukowych, które w znaczący sposób przekraczają granice poznania. Polska
znalazła się w tym rankingu na 21. miejscu na świecie (0,61 proc. udziału
w 1 proc. najczęściej cytowanych prac, dla porównania: USA – 62,8 proc.,
Wielka Brytania –12,8 proc., Niemcy – 10 proc., Japonia – 6,9 proc., Francja – 6,85 proc. udziału). Pozycja Polski w tym rankingu jest dość daleka,
a przepaść dzieląca czołówkę od dokonań Polaków – zatrważająco głęboka.
Oczywiście nie można tych wyników generalizować, istnieją w Polsce dziedziny badań naukowych, takie jak fizyka, chemia czy matematyka, w których
pozycja Polski jest dużo lepsza3.
Nasza pozycja w rankingu Davida Kinga dobrze koreluje z rozmiarami
finansowania obszaru badań i rozwoju w Polsce. Rysunek 1 pokazuje zależność między liczbą cytowań najlepszych prac naukowych a zamożnością
poszczególnych krajów.
Porównanie to sugeruje wykładniczą zależność intensywności cytowania najlepszych prac w funkcji dochodu narodowego brutto na jednego
mieszkańca w poszczególnych krajach. Podobną zależność można zauważyć
w przypadku podzielenia poziomu cytowania najlepszych prac – nie przez
dochód narodowy brutto, ale przez poziom wydatków na badania i rozwój (wyniki niepokazane). Dochodzimy więc do intuicyjnie oczywistego
stwierdzenia, że im bogatszy kraj, tym większy jest jego budżet na badania
naukowe i rozwój, co z kolei zwiększa udział w cytowaniu najlepszych prac.
Od tej reguły są jednak wyjątki, np. Niemcy czy Japonia. Japonia osiąga
w tym zestawieniu podobną intensywność cytowania najlepszych prac co
Polska, której dochód narodowy brutto przypadający na jednego mieszkańca jest przeszło czterokrotnie mniejszy. Może to świadczyć – w wersji
optymistycznej – o tym, że mimo niskiego dochodu narodowego brutto
2. D. A. King, The scienific impact of nations, „Nature” 2004, 430, s. 311–316.
3. A. K. Wróblewski, Pozycja nauki polskiej w międzynarodowych rankingach, „Studia BAS” 2013,
Nr 3 (35) s. 89–106, www.bas.sejm.gov.pl.

280

Co stymuluje innowacje – czego Polska jeszcze nie zrobiła?

przypadającego na jednego mieszkańca i niewielkich nakładów na badania
i rozwój, nasz udział w puli najlepiej cytowanych prac jest relatywnie wysoki.
Mniej optymistycznym dla nas wytłumaczeniem tego zjawiska jest wyjątkowo
duży koszt uzyskania cytowań w krajach takich jak Japonia czy Niemcy. Jest
on związany z prowadzeniem w tych krajach badań wdrożeniowych przez
globalne firmy – badania te prowadzą do stworzenia nowych innowacyjnych
produktów4, ale nie wpływają na poziom cytowania prac naukowych.
Rysunek 1. Porównanie sytuacji ekonomicznej krajów z ich wynikami naukowymi
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Intensywność cytowania najlepszych prac: liczba cytowań prac naukowych należących do zbioru
1 proc. najlepiej cytowanych prac, powstałych w danym kraju (dane: King, 2004), podzielona
przez sumę dochodu narodowego brutto poszczególnych krajów (liczoną w mln dolarów, dane
z 2001–2011 zaczerpnięte z pracy: Polański, 2013) w funkcji dochodu narodowego brutto
przypadającego na jednego mieszkańca danego kraju.
Źródło: rysunek wykonany przez dra Macieja Olszewskiego.

Jednym z parametrów świadczących o możliwościach rozwoju poszczególnych krajów jest tzw. współczynnik innowacyjności (ang. Summary Innovation Index, SII). Świadczy on przede wszystkim o potencjale danego kraju
do tworzenia innowacyjnej gospodarki i jest brany pod uwagę m.in. przy ocenie
zdolności kredytowej danego kraju. Współczynnik innowacyjności SII jest
obliczany na podstawie parametrów w następujących obszarach: potencjału,
4. M. W. Grabski, Nauka dla zysku, zysk dla nauki, „Polityka” 2013, Nr 41 s. 61–63.
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aktywności firm oraz wyników w postaci innowacyjnych produktów. Według
ostatniego rankingu Innovation Union Scoreboard (z 2013 roku), znajdujemy
się na jednym z ostatnich (24.) miejsc w Unii Europejskiej. Zastanawiamy się
w rozmaitych gremiach, jak poprawić ten wynik. Jednym z elementów (ale
oczywiście nie jedynym!), który efektywnie stymuluje rozwój innowacyjności,
jest siła naukowa danego kraju, mierzona wynikami naukowymi uzyskanymi
przede wszystkim dzięki badaniom inicjowanym przez ciekawość5.
Rysunek 2. Porównanie siły naukowej i współczynnika innowacyjności poszczególnych
krajów
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Siła naukowa danego kraju: liczba cytowań prac należących do puli 1 proc. najlepiej cytowanych prac w danej dziedzinie, podzielona przez liczbę ludności danego kraju, w funkcji
współczynnika innowacyjności SII (pozycja Polski: zaznaczona na czarno).
Źródło: rysunek wykonany przez dra Macieja Olszewskiego.

Jak wskazuje Rysunek 2, współczynnik innowacyjności kraju zależy
od siły naukowej danego kraju. Poprawiając więc poziom nauki uprawianej
w Polsce, będziemy mogli liczyć na polepszenie parametrów współczynnika innowacyjności, a także na to, że nauka stanie się bardziej niż obecnie
cenionym partnerem dla naszej gospodarki6.
5. M. Żylicz, Święty Graal innowacyjności, „Rzeczpospolita”, 11.10.2013.
6. Ibidem.
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Chcąc realizować badania inicjowane przez ciekawość, zazwyczaj to sam
uczony (lub zespół naukowy) proponuje temat badań. To, czy uzyska środki na sfinansowanie tych badań, zależy od tego, czy jego pomysł zostanie
pozytywnie oceniony przez innych badaczy (system oceny peer review).
To podejście, które w literaturze anglosaskiej nazwane jest bottom up, jest
przeciwstawiane sytuacji, gdy mecenas (np. państwo lub przedsiębiorca) z góry
określa uczonym cel badań (podejście top down). Państwo, w przeciwieństwie
do przedsiębiorcy, zazwyczaj jest gorszym inwestorem, przede wszystkim
dlatego, że nie wydaje pieniędzy swoich, ale podatników. W historii odkryć
naukowych istnieją jednak pozytywne przykłady odgórnych inicjatyw państwa (lub państw), dzięki którym dokonano znaczących odkryć naukowych.
Przykładem takiego działania był np. ogłoszony przez prezydenta Nixona
w 1971 roku program walki z rakiem czy zainicjowany w 1990 roku przez
amerykańskie Narodowe Instytuty Zdrowia (NIH) program zwalczania
wirusa HIV. To rządy stały za powstaniem tak prężnych ośrodków naukowych jak Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN czy Europejski
Instytut Biologii Molekularnej (EMBL). Do takich programów można
zaliczyć także programy wojskowe (np. projekt budowy bomby atomowej
Manhattan z 1940 roku czy programy wojskowe, które sprawiły, że Izrael
stał się potentatem w zakresie nowych technologii). Ze względu na niejawny
charakter tych programów trudno jest jednak ocenić ich wydajność, to znaczy rzeczywisty koszt uzyskanych dzięki nim odkryć naukowych. Ważnym
elementem wskazanych przeze mnie przykładów jest to, że w każdym z tych
przypadków państwo postawiło ambitny cel, ale nie wskazywało drogi jego
realizacji. Pozostawiło swobodę i wolność uczonym, aby ten cel osiągnąć.
W krajach zaliczanych do liderów innowacyjności zachowuje się równowagę między finansowaniem badań typu bottom up oraz top down. Dlatego
dziwią mnie propozycje, pojawiające się w dyskusjach nad wykorzystaniem
unijnego finansowania na lata 2014–2012, zakładające, że powinniśmy wspierać z tego źródła jedynie badania stosowane (rozwojowe). „Aby mówić o nauce
stosowanej, trzeba mieć najpierw wyniki badań naukowych, które mogą być
zastosowane” – powiedział Bernard Houssay, laureat Nagrody Nobla w medycynie. Bez oryginalnych wyników naukowych wpadamy w naśladownictwo
i spychamy nasz kraj na peryferyjne pozycje. To dzięki wynikom badań
podstawowych, stymulowanych przez ciekawość poznawczą, mamy dzisiaj
nowe leki, technologie, produkty. Informatycy Larry Page oraz Sergey Brin
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nie zamierzali wymyślić Google’a, byli po prostu zafascynowani czystą
matematyką, i opracowali algorytmy, które dały się później zastosować
w przeszukiwaniu dużych zbiorów. Dzisiaj Google jest jedną z najsilniejszych
marek na świecie i zatrudnia trzydzieści tysięcy osób. Dzięki badaniom podstawowym powstały także światłowody, system GPS, techniki obrazowania
oparte na rezonansie magnetycznym, baterie litowe w naszych komputerach
i wiele innych produktów, których codziennie używamy.
Nie jest niczym zaskakującym, że na naukę stymulowaną przez głód poznania prywatny inwestor patrzy niezbyt przychylnym okiem. Jest ona bowiem
inwestycją wysokiego ryzyka – nigdy nie możemy przewidzieć do końca jej
wyników ani potencjalnych aplikacji. Równania Maxwella opisujące fizyczne
właściwości pola elektromagnetycznego zostały zastosowane dopiero po stu
latach, w telefonii komórkowej. Jaki był sens inwestowania przez Narodową
Fundację Nauki w USA (finansującą jedynie badania podstawowe) w badania
nad życiem seksualnym screwworms – pewnego gatunku owada? Poznanie
sposobu rozmnażania się tych pasożytów zwierząt przyniosło Amerykanom
ponad dwadzieścia miliardów dolarów zysku w wyniku zwiększonej produkcji
zwierzęcej. Z kolei badania nad reagowaniem świnek morskich na sygnały
akustyczne pozwoliły na wczesną diagnozę i leczenie utraty słuchu setek
tysięcy dzieci.
Podobne przykłady można mnożyć. Świadczą one o tym, że to badania
podstawowe są napędem rozwoju. Dlatego uważam, że obowiązkiem państwa jest inwestowanie w przyszłość poprzez znaczące finansowanie badań
inicjowanych przez ciekawość poznawczą. To właśnie zadaniem państwa
są długofalowe inwestycje, z których część z założenia nie przyniesie zysków
dających się w prosty sposób przełożyć na pieniądze. Być może za jakiś czas
zwrócą się one jednak w inny, niemożliwy dziś do przewidzenia, a cenny
w skali całego społeczeństwa sposób. Zbliżamy się do nowej perspektywy
unijnego finansowania. Nie będę tu oryginalny, powtarzając, że kolejny już –
po dofinansowaniu z lat 2007–2013 tak ogromny zastrzyk finansowy jest dla
Polski niepowtarzalną szansą na skok rozwojowy. Ponieważ jest to ostatnia
już tak duża pomoc dla Polski z unijnej kasy, bezwzględnie konieczne jest
dołożenie wszelkich starań, by pieniędzy tych nie zmarnować. Aby znacząco wpłynąć na rozwój naszego kraju, powinniśmy potraktować fundusze
strukturalne jako długoterminową inwestycję, przeznaczając je na rozwój
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obszarów, które wpływają na poziom naszej innowacyjności (a więc: potencjał,
aktywność firm oraz wyniki w postaci innowacyjnych produktów).

Jak zatem powinniśmy zainwestować fundusze
strukturalne w pespektywie 2014–2020?
1. Systematycznie zwiększać nakłady finansowe na badania i rozwój,
w tym na badania inicjowane przez ciekawość poznawczą.
2. Tam, gdzie istnieje odpowiednia masa krytyczna – tworzyć platformy przemysłowe, umożliwiające powstanie w przyszłości w Polsce globalnych firm, sprzedających produkty wysokich technologii na całym świecie.
Trudno oczekiwać, by małe i średnie przedsiębiorstwa wydajnie finansowały badania naukowe. W krajach rozwiniętych badania i rozwój finansowane są w większości właśnie przez firmy globalne. Sztandarowa innowacja XX wieku, wynalazek tranzystora, powstała w laboratoriach globalnej
firmy Bell Telephone Company. Odkrycie to nie tylko wpłynęło na rozwój
fizyki ciała stałego, ale także zostało wyróżnione Nagrodą Nobla7. Wysoki
współczynnik innowacyjności krajów takich jak USA, Japonia czy Niemcy
jest stymulowany przez badania realizowane w dużych globalnych koncernach. Wśród pięciuset największych globalnych firm na świecie nie ma ani
jednej z Polski8.
3. Należy wspierać badania naukowe prowadzone w firmach wytwarzających oryginalne technologie i innowacyjne produkty. Takie wsparcie
powinno być udzielane na podstawie rygorystycznie przeprowadzanych
konkursów i w większości mieć formę zwrotnych dotacji. Przyznawanie
bezzwrotnych dotacji na podstawie administracyjnych decyzji niszczy
konkurencję rynkową i powoduje, że firmy nie inwestują własnych środków w badania i rozwój. Pomysł, aby całość funduszy strukturalnych przeznaczonych na naukę w perspektywie finansowej 2014–2020 przechodziła
przez firmy, które następnie zamawiałyby badania na uniwersytetach czy
w instytutach naukowych, jest nieżyciowy i szkodliwy dla naszej gospodarki. Podam przykład: na przeszło dwieście firm farmaceutycznych działają7. M. W. Grabski, op. cit.
8. Global 500, ranking sporządzany przez Financial Times http://www.ft.com/indepth/ft500.
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cych w Polsce, tylko ok. dwadzieścia prowadzi rzeczywistą produkcję (choć
w większości przypadków ich produktami są generyki, czyli zamienniki
oryginalnych leków). Jedynie pojedyncze firmy mają ambicje wprowadzania na rynek własnych, nowych, innowacyjnych produktów. I oczywiście
właśnie takie firmy powinny być wspierane dotacjami z funduszy strukturalnych, jednak pod warunkiem jednoczesnego uruchomienia przez nie
własnych znaczących środków.
4. Powinniśmy inwestować w rozwój „potencjału ludzkiego” poprzez
poprawę jakości naszego systemu edukacji wyższej. W ciągu najbliższych
25 lat liczba studentów uczących się w Polsce zmaleje o 25 proc. To oznacza, że zmniejszy się także liczba doktorantów. Musimy więc otworzyć
nasz system edukacji wyższej na obywateli innych krajów (płacących za
studia) oraz na Polaków powracających z zagranicy. Żeby jednak Polska
stała się atrakcyjnym miejscem edukacji dla najzdolniejszych studentów
z całego świata, konieczne są inwestycje w jakość kształcenia. Co to ma
wspólnego z innowacyjnością? Zgadzam się z tezami raportu Jak awansować w lidze światowej? Raport konkurencyjności polskiej gospodarki autorstwa zespołu prof. Jerzego Hausnera, w którym czytamy: „fundamentem
innowacyjności jest edukacja, na wszystkich szczeblach, zorientowana
na kreatywność”. Jak to wygląda obecnie? W ostatnich latach liczba doktorantów zwiększyła się znacząco, niestety nie przekłada się to na liczbę
obronionych doktoratów – ta nie jest już taka imponująca. W 2011 roku
udział ukończonych doktoratów na tysiąc młodych ludzi w wieku 25–34 lat
wynosił w Polsce jedynie 0,53. Średnia krajów Unii Europejskiej jest przeszło trzy razy większa! Sposobem na przełamanie tej słabości i osiągnięcie
lepszych wyników w kształceniu doktorantów jest moim zdaniem uruchamianie w Polsce na większą skalę programów międzynarodowych projektów doktoranckich. Chodzi o to, by polskie instytucje prowadziły wspólne
projekty badawcze z wiodącymi zagranicznymi zespołami, w które będą
zaangażowani młodzi badacze pracujący nad doktoratami. W ten sposób
zyskują oni możliwość realizowania choćby części doktoratu za granicą,
co oznacza wyjście poza horyzont macierzystego środowiska, bezpośrednią współpracę ze światowymi autorytetami w swojej dziedzinie, kontakt
z międzynarodowym stylem uprawiania nauki, słowem: dynamiczny rozwój, jaki trudno jest osiągnąć, poruszając się jedynie w ramach własnego
zespołu. Pójście w tym kierunku powinno także wpłynąć na zwiększenie
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udziału doktorantów spoza Unii, wykonujących prace doktorskie w Polsce.
To także jest jeden z parametrów składających się na nasz potencjał innowacyjności; wskazuje on na atrakcyjność Polski jako miejsca uprawiania
nauki9. Obecnie nie mamy się czym chwalić, i to nie tylko jeśli chodzi
o udział doktorantów spoza UE, ale o wszystkich studiujących w naszym
kraju cudzoziemców – jest ich tylko 4 proc.
5. Kolejnym istotnym celem inwestycji, także związanym z poprawą jakości edukacji w Polsce, jest wsparcie konsolidacji rozproszonych
uczelni wyższych oraz tworzenie w Polsce nowych międzynarodowych
jednostek naukowych uprawiających naukę na najwyższym światowym
poziomie. Rozwijanie takich instytucji ma służyć tworzeniu nowych atrakcyjnych miejsc pracy dla młodych doktorów i liderów zespołów naukowych, w tym także obcokrajowców chcących przynajmniej przez kilka lat
pracować naukowo w Polsce. Konsolidacja uczelni powinna być przeprowadzona w celu głębokiej transformacji ich potencjału intelektualnego –
poprzez przeniesienie środka ciężkości z dydaktyki na naukę oraz promowanie najlepszych i najbardziej twórczych zespołów naukowych oraz reorganizację zespołów najsłabszych. W praktyce chodzi o stworzenie kilku
w skali kraju prawdziwych uniwersytetów badawczych – ośrodków, które
uczyłyby studentów, przyszłych pracowników innowacyjnej gospodarki, nie gotowej wiedzy, ale kreatywności. Aby tak się działo, uniwersytety te powinny być skoncentrowane na rozwijaniu działalności naukowej.
Żeby znacząco wzmocnić siłę naukową naszego kraju, potrzebne jest
także stworzenie nowego typu jednostek naukowych, realizujących Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB), które działałyby w ramach już
powstałej infrastruktury badawczej. Te nowe struktury badawcze zlokalizowane w Polsce byłyby miejscem, gdzie najlepsi uczeni z całego świata
mogliby realizować swoje oryginalne badania naukowe. Jedną z głównych
zasad ich działania powinno być posiadanie przez nie silnego zagranicznego partnera (lub partnerów) – takich jak Stowarzyszenie Maxa Plancka,
CERN (Europejska Agencja Badań Jądrowych), ETH (Eidgenössische
Technische Hochschulen – szwajcarskie konsorcjum politechnik i instytutów technicznych), HHMI (Howard Hughes Medical Institute) i inne.
Stworzenie tego typu agend badawczych wpłynęłoby na znaczne zwięk9. M. Żylicz, op. cit.
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szenie udziału najlepiej cytowanych prac naukowych wykonanych w Polsce (sytuacja obecna: w 2008 roku tylko 3,5 proc. polskich publikacji znalazło się wśród 10 proc. najlepiej cytowanych prac w danej dziedzinie).
Kolejną propozycją, która może wpłynąć na wzrost naszej innowacyjności, jest wcielenie w życie nowej formy współpracy naukowej: Wirtualnych Instytutów Naukowych. Zespoły najlepszych uczonych z różnych
ośrodków, wyselekcjonowanych na podstawie międzynarodowej oceny
peer review i spełniających kryteria doskonałości naukowej oraz zdolności
do komercjalizacji swoich wyników badawczych, pozostając pracownikami swoich macierzystych jednostek, współpracowałyby ze sobą w ramach
tychże wirtualnych instytutów. Dodatkowe fundusze uzyskane w ramach
tej nowej inicjatywy pozwoliłyby nie tylko na prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie, na stworzenie nowych miejsc pracy
dla liderów zespołów, post-doców i doktorantów, ale także na komercjalizację uzyskanych wyników. Nad wysokim poziomem naukowym realizowanych projektów oraz, co ważne, synergią działania zespołów wchodzących w skład wirtualnych instytutów, powinna czuwać Międzynarodowa Rada Naukowa z udziałem światowych autorytetów naukowych.
Stworzone od podstaw MAB-y oraz Wirtualne Instytuty Naukowe powinny posiadać lub współpracować z profesjonalnymi Centrami Transferu
Technologii, które zajmowałyby się komercjalizacją wyników naukowych
uzyskanych w tych jednostkach.
6. I wreszcie – konieczne są inwestycje w rozwój partnerstwa nauki i przemysłu, m.in. poprzez stworzenie oferty grantów typu proof of
concept, rozwój działalności brokerów nauki/innowacyjności, zaangażowanie typu venture capital w innowacyjne firmy oraz otwieranie dostępu
do parków wiedzy przy uniwersytetach badawczych firmom komercyjnym.
Słabym punktem partnerstwa nauki i przemysłu w Polsce jest brak nowych
osiągnięć naukowych, które są jednocześnie na tyle dojrzałe komercyjnie,
aby móc zainteresować inwestorów. Dzięki funduszom europejskim możemy rozwinąć narzędzia wspomagające ten proces. Chodzi o wspomaganie
samych funduszy wysokiego ryzyka oraz wparcie typu proof of concept, z powodzeniem stosowane w dobrze funkcjonujących systemach finansowania
nauki za granicą. Na czym to polega? W ramach otwartych konkursów
organizowanych przez instytucje dystrybuujące środki na finansowanie
nauki, naukowcy, zarówno z firmy, jak i uczelni i instytutów naukowych,
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mogliby uzyskać bezzwrotną dotację na zweryfikowanie i przygotowanie
do komercjalizacji już uzyskanych oryginalnych wyników naukowych.
Taka forma pomocy wypełniałaby moim zdaniem lukę istniejącą obecnie
w obszarze wdrożeń osiągnięć naukowych do gospodarki: naukowcy nie
są przygotowani merytorycznie ani finansowo do rozwinięcia swoich badań do fazy wymaganej przez rynek, z kolei biznes nie może sobie pozwolić na inwestycję w „kota w worku” – w badania, które dają szansę, ale nie
gwarancję wygenerowania produktu, który sprawdzi się na rynku.
Jako suplement do listy powyższych postulatów chciałbym dołączyć
kilka obiegowych opinii, jakie słyszymy często z ust niektórych polityków
czy ekspertów, a które wymagają moim zdaniem zakwestionowania. Obalenie tych kilku mitów jest konieczne, by inwestycje mające na celu poprawę
innowacyjności w Polsce miały szansę powodzenia.
1. Uniwersytet powinien być przedsiębiorczy. Funkcjonujący w Polsce system finansowania oraz uwarunkowania prawne wyższych uczelni
nie dają szans, by w znaczący sposób zarabiały one na swoich wdrożeniach
bądź na realizowaniu badań naukowych na zlecenie biznesu. Uniwersytet powinien przede wszystkim uczyć myślenia i kreatywności przyszłych
innowacyjnych pracowników gospodarki. Zadanie wprowadzenia na rynek
nowych innowacyjnych produktów należy jednak do przemysłu. W tym
kontekście inkubatory biznesu, centra transferu technologii i parki naukowe działające przy uniwersytetach są potrzebne – ale w pierwszej kolejności po to, by pobudzać proinnowacyjne postawy przyszłych absolwentów
uczelni. Jeśli ich infrastruktura po kilku latach ciężkiej pracy będzie w stanie się utrzymać, to i tak będzie wielki sukces! Nie możemy, choćby ze
względu na ograniczenia finansowe, bezkrytycznie przyjmować wzorców
z uniwersytetów takich jak Cambridge czy Stanford, wokół których powstają setki firm współpracujących z nimi i korzystających z ich naukowego potencjału.
2. Wprowadzanie innowacyjnych produktów i technologii jest dla
firm jedyną drogą rozwoju. Praktyka wskazuje, że sukces wprowadzania
innowacyjnych produktów na rynek zależy od wielkości firm, które je wytwarzają. Z książki Jima Collinsa Od dobrego do wielkiego dowiadujemy się,
że nowe innowacyjne technologie służą do zwiększenia tempa rozwoju dużych firm, jednak nie inicjują samego ich rozwoju. 80 proc. dyrektorów
globalnych firm nie wymieniło innowacyjnych technologii wśród najważ-
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niejszych elementów rozwoju firm. Wielkie przedsiębiorstwa unikają modnych technologii i owczego pędu za nimi. Z kolei w przypadku mniejszych
firm, zaproponowanie nowego innowacyjnego produktu jest czasami jedyną szansą uzyskania przez nie przewagi konkurencyjnej. W przypadku
sukcesu firmy takie są zazwyczaj kupowane przez firmy globalne.
3. Dobre to, co sprawdzone. Zarówno po stronie nauki, jak i w sektorze biznesu, nie jesteśmy przygotowani do ponoszenia ryzyka. System
grantowy oparty na ocenie peer review do pewnego stopnia hamuje innowacyjność. Recenzenci, obawiając się ryzyka, pozytywnie oceniają ten projekt, który w ich mniemaniu na pewno doprowadzi do sukcesu. Po stronie
firm także obserwujemy niechęć do ryzyka, co jest jednak w ich przypadku uzasadnione – w grę wchodzą tu własne, ciężko zarobione pieniądze.
Musimy zmienić ten sposób myślenia i dopuszczać do świadomości fakt,
że niektóre projekty nie zakończą się sukcesem. Żeby doprowadzić nowy
pomysł do sukcesu, trzeba niekiedy ponieść po drodze kilka porażek,
a błędne tropy są wpisane w badania naukowe. Dobrze byłoby, gdyby takie
myślenie było też obecne w działaniach organów kontrolnych, takich jak
np. Najwyższa Izba Kontroli.
4. Skoro im się udało – zróbmy tak samo! Problem naśladownictwa
jest istotnym hamulcem innowacyjności. Postawę taką odziedziczyliśmy
częściowo po poprzednim ustroju, w którym uruchomienie technologii
opracowanej gdzie indziej było premiowane i uznawane za sukces. Konieczna jest zmiana takiego sposobu myślenia. Powinniśmy premiować te firmy
lub zespoły naukowe, które wprowadzają oryginalne produkty i które mają
szansę uzyskać przewagę na globalnym rynku. Wtedy, zamiast gonić konkurencję, stworzymy własną niszę dla nowych innowacyjnych rozwiązań.
Na zakończenie chciałbym jeszcze raz podkreślić: aby znacząco wpłynąć
na rozwój naszej gospodarki, a w konsekwencji – całego kraju, nie możemy
sobie pozwolić na wykorzystanie ostatniego dużego unijnego dofinansowania
na doraźne cele i pozorne doganianie lepszych od nas (w rozumieniu przenoszenia na nasz grunt opracowanych gdzie indziej rozwiązań i technologii).
Szansą na poprawę naszej innowacyjności są długofalowe inwestycje w kluczowe obszary warunkujące jej poziom: edukację opartą na kreatywności,
w nauki inicjowane przez ciekawość poznawczą oraz w zachęty dla biznesu
niwelujące ryzyko inwestycji w badania naukowe.
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Pod hasłem „liczy się gospodarka, głupcze!” Bill Clinton wygrał wybory
prezydenckie w USA. Bardzo życzyłbym sobie, aby każdy z nas, ilekroć używa
produktów stworzonych dzięki badaniom naukowym podjętym z potrzeby
poznania otaczającego nas świata (a należą do nich m.in. telefon komórkowy,
system GPS czy baterie litowe w naszych komputerach) powiedział sobie po
cichu: „liczy się nauka, głupcze!”.
Wszystkim politykom, którzy uważają, że państwo powinno finansować
jedynie badania, które dadzą się zastosować w praktyce, dedykuję tę, podobno autentyczną anegdotę: ponad 150 lat temu brytyjski minister skarbu
William Gladstone, zwiedzając laboratorium Michaela Faradaya, zapytał go
o praktyczne korzyści z elektryczności. Faraday miał na to odpowiedzieć:
„Nie wiem, ale pewnego dnia będzie Pan mógł ściągać z tego podatki”.
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Uwarunkowania i wyzwania dla
budowy nowego modelu publicznej
interwencji na rzecz trwałego
rozwoju regionów Polski po roku 2020

Wprowadzenie
Potrzeba zmiany paradygmatu polityki regionalnej to nie tylko sprawa wewnętrzna Polski, ale i całej UE. W Polsce, niezależnie od posiadanych krajowych teoretycznych modeli polityki regionalnej, powielamy model UE
i przekształcamy go na własny użytek polityczny. System polityki regionalnej,
a ujmując szerzej – polityki strukturalnej UE, jest ideologicznie i socjalnie atrakcyjny, ale ma niestety niską sprawność. Jego alokacyjna słabość
ujawnia się szczególnie w tych krajach–beneficjentach, które nie stworzyły
wcześniej własnego sprawnego i racjonalnego systemu wsparcia publicznego
pod kątem specyficznych krajowych problemów. To stwierdzenie odnosi
się w szczególności do takich krajów członkowskich, jak: Grecja, Portugalia
i Irlandia, ale także w dużym stopniu Hiszpania oraz nowe kraje z Europy
Środkowo-Wschodniej.
Należy podkreślić, iż zewnętrzny system wsparcia wywołuje wewnętrzną
nierównowagę i napięcia w gospodarkach krajów–beneficjentów, których
skala ujawnia się i nasila z różnym opóźnieniem czasowym. Niestety skala
tego zjawiska jest niedoceniana i ignorowana przez polityczne systemy
instytucjonalne. W Polsce, jeśli nawet jesteśmy świadomi własnych specyficznych problemów i potrzeb, to w priorytetach finansowych schodzą one
na dalszy plan z uwagi na polityczne ambicje zapewnienia jak najwyższego
wskaźnika absorpcji środków zewnętrznych. Przy obowiązywaniu zasady
dodatkowości środków wyznacza to w dużym stopniu kierunki inwestycji
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publicznych i prywatnych. Ujawniają się tutaj typowe zachowania formalnych
struktur politycznych (wynikających z populistycznych celów politycznych),
jakimi są np. dążenie do maksymalnej absorpcji zewnętrznych środków
wsparcia z UE i realizacji najbardziej kosztowych i materialnych projektów
infrastrukturalnych, z jednoczesną skłonnością do pomijania w procesach
decyzyjnych realnej zdolności gospodarki do ponoszenia w przyszłości
zwiększonych kosztów eksploatacji często przewymiarowanych inwestycji. W wyniku różnych zakłóceń procesów inwestycyjnych wynikających
z ułomności systemów instytucjonalnych (krajów–beneficjentów, a także
struktur instytucjonalnych UE) realizowane projekty często nie pokrywają
się z realnymi potrzebami społecznymi, gospodarczymi i produktywnością
krajowego systemu gospodarczego.
Ułomności instytucjonalne związane z prowadzoną wspólnotową polityką
strukturalną i regionalną wymuszają na Komisji Europejskiej i Parlamencie Europejskim wprowadzanie do niej ciągłych zmian przez weryfikację
przedmiotu interwencji, skali, miejsca oraz form instytucjonalnych jej towarzyszących. Dokonywane zmiany nie są jednak, jak by się wydawało,
rezultatem obiektywnych analiz ekonomiczno-społecznych czy spójnych
koncepcji teoretycznych, lecz rezultatem kompromisu będącego wynikiem
gry interesów krajów członkowskich. W rezultacie bardzo często wprowadzane zmiany są inne od pierwotnych zamierzeń. Nie jest celem tego artykułu
ocena poprawności wprowadzonych rozwiązań, gdyż zagadnienie to jest samo
w sobie poważnym wyzwaniem naukowo- badawczym i politycznym. Należy
podkreślić, że Polska jako członek UE ma obecnie pełnoprawną możliwość
uczestniczenia w tym procesie. Z pewnością warto więc mieć w tym względzie wypracowane rzetelne podstawy naukowe do realnego uczestniczenia
w kształtowaniu instytucjonalnego systemu nowej polityki regionalnej w UE
i w Polsce. Debata tocząca się w Europie wyraźnie pokazuje, iż może dojść
do radykalnej zmiany polityki wspierania rozwoju po 2020 roku. Trzeba
zatem przygotować się do nowej sytuacji. Należy zebrać doświadczenia
historyczne w zakresie ewolucji i przemian w polityce regionalnej. Dokonać
scenariuszowej analizy trendów rozwoju bez zewnętrznego wsparcia z UE
i zaproponować docelowy własny polski model polityki rozwoju. Trzeba też
uwzględnić nowe uwarunkowania popytowe (gospodarcze), które będą wynikać z przesuwania środków wsparcia europejskiego do „nowych”, słabszych
ekonomicznie krajów członkowskich.
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Przemiany w polityce regionalnej a model przyszłościowy
– ewolucja polityki regionalnej w jednoczącej się Europie
od roku 1972
Problemami oceny i przemian polityki regionalnej w Europie zajmują się
naukowcy już od początku istnienia pierwszych formalnych gospodarczych
porozumień, takich jak: Europejska Wspólnota Węgla i Stali, EWG (Vanhove N., 1999; Yuill D., Allen K., Hull Ch., 1980; Faludi A., 2007). Poniższy
podział na ewolucyjne fazy polityki regionalnej jest podziałem subiektywnym – autorskim, bardziej intuicyjnym niż czysto naukowym, bez próby
polemiki z innymi ujęciami i badaczami. Intencją tego podziału jest raczej
wykazanie trendu w dokonywanych sukcesywnie zmianach na rzecz podejścia
zintegrowanego i wykorzystywania potencjałów endogenicznych w układach
terytorialnych niż historyczne klasyfikowanie specyficznych decyzji instytucji
europejskich w układzie chronologicznym.
W początkowym okresie europejska polityka regionalna była formułowana przez pryzmat polityki dobrobytu i dotyczyła de facto wszystkich krajów
członkowskich. Polityka regionalna poszczególnych państw była wspierana
środkami wspólnotowymi, pozostawiając sposoby alokacji państwom członkowskim. Deklarowanymi celami było:
• wyrównywanie – w układach regionalnych – warunków bytowych
i wyrównanie szans dostępu do usług publicznych,
• wyrównywanie (rekompensowanie różnic w kosztach produkcji)
wynikających z niezależnych od producenta czynników ze względu
na określony interes publiczny (utrzymanie miejsc pracy, ochrona
środowiska itd.),
• tworzenie miejsc pracy itd.
Była to polityka mało efektywna ekonomicznie. Jej działanie było sprzeczne z teorią kosztów komparatywnych, przyczyniała się raczej do obniżania
skłonności do innowacji i konserwacji starych struktur gospodarczych.
W wielu przypadkach maksymalizacja dobrobytu w państwach członkowskich
odbywała się kosztem innych krajów (np. przenoszenie uciążliwej produkcji do krajów Trzeciego Świata czy upadku rodzimej produkcji w krajach
Trzeciego Świata z uwagi na dotacje do europejskiego rolnictwa i produkcji
żywności). Jednocześnie przyczyniła się do uzależnienia od dotacji słabych
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ekonomicznie regionów, osłabiła działanie bodźców na zmiany, zwiększała
– wbrew intencjom – poziom regionalnej polaryzacji rozwoju.
Druga faza polityki uwidacznia się po roku 1979, kiedy to z Europejskiego
Funduszu Regionalnego wydzielono 5 proc. środków na finansowanie polityki
na poziomie Komisji Europejskiej. W tym okresie następowało stopniowe
przejście od polityki wyrównywania dobrobytu w ramach regionów poszczególnych państw, do polityki konkurowania krajów na arenie międzynarodowej.
Silniejsze kraje członkowskie decydowały się na udzielanie wsparcia głównym
biegunom rozwoju, wzmacniając tym samym pozycję konkurencyjną kraju.
W wyniku takiej interwencji nastąpił wzrost polaryzacji między regionami
i spadek jakości życia w regionach wykluczonych.
Trzecia faza polityki regionalnej rozpoczyna się od 1986 roku wraz
z przyjęciem Jednolitego Aktu Europejskiego i wprowadzaniem do Traktatu
Rzymskiego nowej części: spójności gospodarczej i społecznej. W 1994 roku
traktatem w Maastricht wprowadzono fundusz kohezyjny, zwiększono wielkość środków na politykę regionalną, która stała się drugą co do wielkości po
polityce rolnej, wprowadzono wieloletnie planowanie, podjęto próby zintegrowania programowania wszystkich utworzonych funduszy i powiązania ich ze
strategicznymi celami. W praktyce jednak polityka regionalna przerodziła
się w konkurencję polityczną (podmiotową). W tej fazie polityka deklaratywnie była nastawiona na wzmocnienie potencjałów endogenicznych i rozwój
zrównoważony, a jednocześnie rozwój regionalnych systemów innowacyjnych
oraz wzmocnienie kapitału ludzkiego. W konsekwencji pojawiło się hasło
wzmacniania konkurencyjności regionów. Była to więc polityka wyrównawcza, ale z elementami wzmacniającymi ośrodki wiodące celem zapewnienia
konkurencyjności krajowej. Polityka ta w praktyce wyrażała się w przyciąganiu
inwestycji przez budowę infrastruktury, tworzeniu korzyści politycznych.
W wielu krajach, przy wysoce mobilnym kapitale zagranicznym oraz transferach zysków za granicę, spowodowała i powoduje nadal niski zwrot nakładów,
rozproszenie środków i przyczynia się do wzrostu zadłużenia publicznego.
Czwarta faza uwzględnia nowe aspekty związane z terytorializacją produkcji (sfery wytwórczej). Formalnie możemy powiedzieć, że związana jest
z ogłoszeniem i przyjęciem „Europejskiej Konstytucji” w 2004 roku, w której
do zapisów o spójności społecznej i gospodarczej wprowadzono zapis o spójności terytorialnej. Polityka dostrzega bariery w terytorialnych podziałach
administracyjnych w budowaniu przewag konkurencyjnych gospodarek

298

Uwarunkowania i wyzwania dla budowy nowego modelu publicznej interwencji...

w oparciu o alokację środków wsparcia według kryteriów administracyjnych.
Pojawia się próba tworzenia przewag konkurencyjnych w ramach obszarów
funkcjonalnych. Zyskują na uwadze takie słowa–klucze, jak: kapitał terytorialny, obszary funkcjonalne, projekty zintegrowane. Czwarta faza zmierza w stronę polityki zintegrowanej obejmującej współzależności rozwoju
społecznego, gospodarczego i zagospodarowania przestrzennego. Polityka
taka, przynajmniej hipotetycznie, przyspiesza korzystne procesy rynkowe, eliminuje systemowo koszty zewnętrzne, w tym koszty środowiskowe.
W założeniach polityka zintegrowana to nie tylko współzależne wsparcie
sfery gospodarczej, społecznej i środowiskowej, ale także dostosowywanie
struktur instytucjonalnych. W zamierzeniach ma to być nie tylko alokacja
środków pomocowych według uzgodnionych priorytetów, ale także polityka
interwencyjno-korygująca skutki zewnętrzne.
Polityka interwencyjno-korygująca ułomności instytucjonalne (w tym
rynkowe) jest racjonalna ekonomicznie i społecznie w długim okresie. Niestety
jest ryzykowna politycznie w krótkim okresie. Jej skuteczne prowadzenie
wymaga wsparcia przez zrównoważony system partnerstwa społecznego.
Z tego względu jest więc mało atrakcyjna politycznie w społeczeństwach
o niskim poziomie rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego, bowiem przyspiesza przemiany, wymaga dostosowawczej zmiany modelu zarządzania
u beneficjentów. Podmiot wywołujący zmiany jest czytelnie zdefiniowany
(to rząd), naruszający status quo, zmieniający strumienie korzyści i kosztów
interesariuszy, a przez to tracący w krótkim okresie polityczne poparcie
na przemianach. Interesariusze tej polityki i opozycja chętnie wchodzą z populistycznymi hasłami na scenę polityczną, blokując dokonywanie zmian.
W świetle zarysowanego trendu zmian docelową politykę regionalną państwa (interregionalną) chcemy rozumieć jako zintegrowaną politykę rozwoju,
prowadzoną przez alokację środków w układach terytorialnych (administracyjnych i funkcjonalnych), zgodnie z priorytetami wyznaczonymi w systemie decyzji politycznych (w dokumentach strategicznych), w powiązaniu
z systemowymi zmianami instytucjonalnymi nastawionymi na prewencyjne
usuwanie ułomności instytucjonalnych. Taka polityka rozwojowa powinna
być realizowana przede wszystkim przez systemowe zmiany regulacyjne i fiskalne oraz selektywne sterowanie inwestycjami publicznymi i prywatnymi.
W docelowym modelu polityki regionalnej taką samą definicję powinniśmy
móc zastosować do poziomu administracji samorządowej w regionach.
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Stworzenie nowego modelu polityki rozwoju nie jest wolne od wielu
zagrożeń. Do największych zagrożeń należy niepewność co do kontynuacji
polityki wokół hasła spójności terytorialnej, projektów zintegrowanych w obszarach funkcjonalnych, oraz wzrost niepewności co do sensowności i zakresu
polityki rozwojowej w UE. W Polsce dodatkowym zagrożeniem dla tworzenia
nowego modelu i efektywniejszych rozwiązań instytucjonalnych jest stan
świadomości, że nowy okres programowania i finansowania o znaczących
politycznie skalach jest okresem ostatnim. Zdaniem kontestujących reformy
nie warto zatem eksperymentować i wprowadzać niepewnych co do swoich
skutków nowych rozwiązań.

Skutki obecnej polityki, uwarunkowania i wyzwania
wobec nowej polityki regionalnej
Mówiąc o uwarunkowaniach dla nowej polityki przypomnijmy, że uwarunkowania definiujemy jako czynniki zewnętrzne i wewnętrzne (uwarunkowania
krajowe i międzynarodowe) związane z zasobami i systemami przyrodniczymi, gospodarczymi i społecznymi oraz tendencje i skokowe zmiany,
na które w przyjętym okresie czasu nie mamy wpływu, a ich występowanie
determinuje prowadzenie polityki regionalnej.
Wyzwania zaś to wybrane (przez podmiot polityki) strukturalne problemy
oraz zjawiska wynikające z przewidywanych trendów i zmian w zjawiskach
społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przełożone na zestaw celów
strategicznych. Wyzwania to także część uwarunkowań, które w przyjętym
horyzoncie powinny być potraktowane jako możliwe do zmiany w wyniku
prowadzonej polityki składniki otoczenia, w jakich działają podmioty gospodarcze i społeczne. Takie wyzwania powinny być przedmiotem świadomego
wyboru politycznego, sformułowane jako cele strategiczne polityki i stać się
przedmiotem dalszej ich operacjonalizacji.
Sformułowanie wyzwań jest swoistą decyzją strategicznego wyboru.
Wpisanie ich do systemu celów polityki, z prakseologicznego punktu widzenia, powinno oznaczać konieczność wypracowania operacyjnej strategii ich
podejmowania, tj. przeformułowania na cele operacyjne i sposoby osiągania
wraz z niezbędną adaptacją (adekwatną zmianą) systemu sterującego (instytucjonalnego) do nowej sytuacji. W praktyce jednak faza formułowania wy-
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zwań nie jest powiązana z modyfikacją systemu sterującego. Z uwagi na dużą
inercję struktur administracyjnych i systemów regulacyjnych stworzonych
przez człowieka adaptacja następuje z opóźnieniem (działa tu bowiem znany
mechanizm institutional failure). Poprawna diagnoza i świadomość inercji
struktur regulacyjnych i instytucjonalno-organizacyjnych, w zderzeniu z wyzwaniami, pozwala (przynajmniej teoretycznie) na podjęcie skuteczniejszych
i trafniejszych decyzji niż w przypadku prowadzenia polityki post factum.
Przeprowadzenie rzetelnej analizy pod kątem wyzwań i uwarunkowań
jest, zdaniem autora, bardzo ważnym etapem tworzenia podstaw nowej realnej
koncepcji (modelu) polityki regionalnej. Jednocześnie, co należy mocno podkreślić, poprawnie wykonane rozpoznanie umożliwia późniejsze elastyczne
i właściwe reagowanie w procesie wdrażania nowej koncepcji. Taka analiza
powinna być podstawą do opracowania scenariuszowych – operacyjnych
modeli polityki regionalnej państwa.
Lista uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych będzie z pewnością
bardzo długa. W oficjalnych dokumentach strategicznych mamy zapisany
szereg uwarunkowań i wyzwań. Niestety, jeśli chodzi o wyzwania, panuje
tu swoisty bałagan, a przede wszystkim dominuje płytkość podejścia (zob.
raport Polska 2030. Wyzwania Rozwojowe, 2009). W konsekwencji przez
popełnianie błędów metodologicznych, brak kompleksowych diagnoz, nie
jest możliwe wskazanie na podstawie oficjalnych dokumentów niezbędnych
kierunków zmian w systemach regulacyjnych i instytucjonalnych.
W niniejszych rozważaniach przytoczymy tylko kilka wybranych uwarunkowań i wyzwań, które wymagają, zdaniem autora, adaptacji (zmiany)
systemu zarządzania w polityce, a następnie skoncentrujemy uwagę na zasygnalizowaniu koniecznych strategicznych zmian w systemie prowadzenia
polityki regionalnej po roku 2020.
Specyfiką naszego kraju jest to, że restrukturyzacja gospodarki dokonuje
się z dużym udziałem kapitału zagranicznego, który, obok generowania ewidentnych korzyści gospodarczych i społecznych, przejmuje też część renty
transformującej się gospodarki i inwestuje poza granicami Polski. Sprzyja
temu, niestety, słabość polskiego kapitału. Jest to ważne krajowe uwarunkowanie i wyzwanie dla polityki regionalnej, praktycznie niedyskutowane
i niepodejmowane.
Kolejnym uwarunkowaniem, a jednocześnie poważnym wyzwaniem dla
budowania bardziej skutecznego modelu polityki, jest niechęć polityków
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i administracji do wprowadzenia nowych instrumentów finansowania zintegrowanych projektów rozwoju.
Spekulacja na rynkach budowlanych i rynkach nieruchomości oraz mało
transparentny i biurokratyczny system wydawania pozwoleń na budowę, nieuporządkowane stosunki własnościowe oraz słabość, a wręcz brak planowania
przestrzennego sprzyjają korupcji i blokują poprawne procesy inwestycyjne
i deweloperskie. „Kulturowo” uwarunkowany brak zaufania do sektora prywatnego ze strony struktur władzy publicznej oraz brak zaufania społeczeństwa
do wybranych władz i prywatnego sektora gospodarczego – system wartości
społecznych jest wewnętrznie sprzeczny, a jego negatywne cechy przenoszone
są do sfer instytucjonalnych, organizacyjnych i wytwórczych mających status własności publicznej czy komunalnej. Działanie administracji rządowej
i samorządowej w atmosferze podejrzeń korupcyjnych jest niedocenianym
ważnym uwarunkowaniem wewnętrznym polityki regionalnej prowadzonej
na wszystkich poziomach struktur władzy publicznej rządowej i samorządowej. W konsekwencji mamy inflację przepisów prawa i strukturalny problem
z podejmowaniem decyzji (blokowanie procesu decyzyjnego i praca na jałowym
biegu) – przeregulowany system zarządzania. Taki system tworzenia „buforowego” prawa jest wymuszany przez administrację i polityków w imię ochrony
przed oskarżeniami korupcyjnymi. Należy je potraktować jako wyzwanie.
Okres dotychczasowego wparcia regionów dał władzom lokalnym zwiększone dochody, poczucie misji i większej władzy, zwiększył konsumpcję,
przyzwyczaił do korzyści publicznych. Nastąpiła asymetria w rozwoju funkcji
wskutek uzyskanych środków i nastąpi wtórna asymetria i zaburzenia po
wycofaniu wsparcia w obecnej formie. System społeczny, gospodarczy i polityczny będzie się bronił przed internalizacją cenową tych korzyści (czytaj:
przed nowymi podatkami i opłatami).

Wnioski i rekomendacje
Dotychczasowa polska polityka wbrew formalnym deklaracjom nasiliła procesy polaryzacji między- i wewnątrzregionalnej, przyczyniła się do poprawy
stanu infrastruktury, jednakże bez adekwatnego wzrostu siły nabywczej
i produktywności gospodarki. Populistyczna dystrybucja środków doprowadziła do fragmentacji systemów infrastruktury, nie pozwalając na wywołanie
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satysfakcjonującego mnożnikowego efektu wzrostu oraz wzmocnienia bazy
dochodowej zarządców majątku gwarantującego jego restytucję i ekonomiczną eksploatację (lub tworzenie realnych funduszy amortyzacji). Prowadzi
to do deficytu budżetowego w skali kraju.
Zmniejszenie zasilania zewnętrznego wywoła przejściowe kolejne zaburzenia w rozwoju regionalnym, ale będzie zbliżało system gospodarczy
i społeczny do nowej równowagi oraz bardziej racjonalnej alokacji ludzi
i zasobów w nowej przestrzeni gospodarczej Polski.
Nie może to być model kontynuowany, tj. polegający tylko na stworzeniu
krajowego funduszu polityki regionalnej w miejsce środków europejskich
i utrzymaniu alokacji w obecnym systemie dystrybucji. System ten dał nam
skok cywilizacyjny, ale na kruchych podstawach. Schematyczne przejście od
obecnego do nowego modelu obrazują poniższe tabele.
Tabela 1. Stan obecny
Polityka rozwoju
z elementami
podejścia
zintegrowanego

Sfera regulacji
systemowych

Sfera publicznego wsparcia inwestycji
bezpośrednich i pośrednich, w tym:
kombinacja zwrotnych (+) i bezzwrotnych
(•) mechanizmów finansowych

System gospodarczy

+

+++•

System społeczny

+

++•

++

++++•

Zintegrowana
polityka rozwoju

Sfera regulacji
systemowych

Sfera publicznego wsparcia inwestycji
bezpośrednich i pośrednich, w tym:
kombinacja zwrotnych (+) i bezzwrotnych
(•) mechanizmów finansowych

System gospodarczy

+++

+••••

++

++••

+++++

+++••••

System środowisko
i zagospodarowanie

Tabela 2. Stan docelowy

System społeczny
System środowisko
i zagospodarowanie
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Należy oprzeć politykę rozwoju na własnych zasobach i zwrotnych mechanizmach finansowych (rewolwingowe fundusze), a nie na subwencjach
i dotacjach. Oprzeć samorządowe dochody wojewódzkie i powiatowe na udziale w podatku od nieruchomości. Zmniejszyć podatki dochodowe, zwiększyć
podatki majątkowe. Ograniczyć konkurencję podmiotową i rozgrywanie
walki o inwestorów przez obniżanie opłat i podatków gminnych. Państwo
musi regulować poziom konkurencji międzyregionalnej, doprowadzić do realnego upodmiotowienia samorządu wojewódzkiego jako podmiotu polityki
w regionach przez nadanie prawa do uchwalania podatków.
Z uwagi na transfer kapitałów za granicę i przejmowanie renty i korzyści
z wybudowanej infrastruktury przez kapitał zagraniczny, którego to transferu nie da się ograniczyć nawet w perspektywie długookresowej, niezbędne
jest poszerzenie dochodów o podatki związane z dochodami majątkowymi
i opłatami za korzystanie z infrastruktury. Należy stworzyć warunki do reinwestowania kapitału zagranicznego i zrównania szans inwestycyjnych dla
kapitału krajowego i zagranicznego.
Niezbędne będzie dopasowanie systemu instytucjonalnego i praktyki
planistycznej do narastających sprzeczności między dynamiką funkcji a petryfikacją zagospodarowania.
Zmieniające się niesprawności rynków (markets failure) i pogłębiające
się w polskich warunkach ułomności funkcjonowania władzy (governmental
failure) narzucają potrzebę poszukiwania nowych form koordynacji w polityce
regionalnej. Do nowych metod należą lansowane w UE i świecie zachodnim
mechanizmy współzarządzania (governance i multilevel governance). (Nie
oznacza to, że nie należy w warunkach polskich poszukiwać także innych
innowacyjnych sposobów publicznego zarządzania). Niezbędna jest nowa
metoda i kultura zarządzania publicznego. Trzeba odbiurokratyzować partnerstwo i budować je za pomocą innych instrumentów, np. ekonomicznych
czy marketingowych, a nie tylko prawnych. Interesy publiczne, jako podstawa
decyzji politycznych, muszą być uzgadniane i ujmowane w uchwalanych
strategicznych dokumentach będących podstawą wdrażania polityki, a nie
tylko regulowane ustawowo. Należy upowszechnić metody planowania zintegrowanego, a w ramach procesów planowania upowszechniać stosowanie
podobnych metod oceny skutków polityk i planowanych aktywności w ujęciu
terytorialnym (metody oddziaływania – impact assessments methods) oraz analiz
skutków zewnętrznych (oddziaływań pozarynkowych) w podziale na skut-
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ki zewnętrzne: pozytywne i negatywne. Należy dążyć do wprowadzenia
(stworzenia) planowania zintegrowanego i jak najszybszego wprowadzenia
zintegrowanego planu rozwoju na poziomie regionów.
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Partnerstwo publiczno-prywatne jako
motor rozwoju po polityce spójności

Przedmiotem niniejszego artykułu jest uzasadnienie przekonania autora
o tym, że partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), pomimo sprzyjających
mu zmian prawa i częstej obecności w dyskursie publicznym, jest wciąż
niedocenianą w praktyce szansą na stymulowanie rozwoju terytorialnego.
W konsekwencji, partnerstwo publiczno-prywatne stwarza mechanizmy,
które odpowiednio zastosowane – w perspektywie końca polityki spójności
po 2020 roku – pozwolić powinny na kontynuowanie ścieżki wzrostu polskich
regionów. W artykule, na tle skali wykorzystania PPP w Polsce oraz jego podstawowych uwarunkowań i zasad, wskazuje się zobiektywizowane przesłanki
tak przyjętego stanowiska. W części wnioskowej podkreśla się też charakter
i znaczenie czynników mogących także w przyszłości ograniczać stosowanie
partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Tekst niniejszy nie stanowi
więc opisu partnerstwa publiczno-prywatnego jako takiego, lecz odnosi się
do zarysowanej powyżej argumentacji o charakterze normatywnym.
W świetle praktyki światowej tego zjawiska przez partnerstwo publiczno-prywatne rozumie się specyficzny rodzaj umowy pomiędzy podmiotem
publicznym i sektorem prywatnym, zawiązanej w celu zapewnienia (zrealizowania) oraz utrzymania usługi publicznej, a także – zarządzania nią1.
Raport Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) podkreśla, że:
„Celem partnerstwa publiczno-prywatnego jest zatem sprawne wywiązywanie
się z określonych zadań, a nie infrastruktura sama w sobie”2.
1. S. Araújo, D. Sutherland, Public-Private Partnerships and Investment in Infrastructure, „OECD Economics Department Working Papers” 2010, No. 803, OECD Publishing, s. 32, doi: 10.1787/5km7jf6q8f0t-en [dostęp: 16.06.2013].
2. Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa
2012, s. 7.
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W Polsce partnerstwo publiczno-prywatne realizowane być może w oparciu
o pięć regulacji ustawowych. W szerszym ujęciu obejmują one trzy ustawy:
• ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U.
1997 Nr 9 poz. 43 z późn. zm.), wskazującą na możliwość powoływania przez podmioty sektora publicznego i prywatnego spółek
prawa handlowego do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej,
• ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. 1997 Nr 115 poz. 741 z późn. zm.), pozwalającą na zawieranie między podmiotami sektora publicznego i prywatnego umów
cywilnoprawnych, np. o oddaniu w użytkowanie wieczyste lub o zarządzaniu,
• ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), regulującą warunki i zasady zawierania między podmiotami sektora publicznego i prywatnego umów o zamówienia publiczne.
Współpraca sektora publicznego z prywatnym w ramach wymienionych
ustaw ma jednak wąski zakres, co spowodowało przyjęcie przez Sejm dwóch
regulacji odnoszących się specyficznie do PPP, to jest:
• ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2009 Nr 19 poz. 100), przy czym przedmiotem partnerstwa jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale
zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym (zwanej dalej Ustawą o PPP)3,
• ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane
lub usługi (Dz. U. 2009 Nr 19 poz. 101 z późn. zm.), zwanej dalej
Ustawą o koncesji i stanowiącej, że koncesjonariusz zobowiązuje się
do wykonania przedmiotu koncesji za wynagrodzeniem, które stanowi w przypadku:
−− koncesji na roboty budowlane – wyłącznie prawo do eksploatacji obiektu budowlanego, w tym pobierania pożytków, albo takie
prawo wraz z płatnością koncesjodawcy,
−− koncesji na usługi – wyłącznie prawo do wykonywania usług,
3. Ustawa ta zastąpiła skomplikowaną i nieudaną, w dodatku wdrażaną serią fatalnych rozporządzeń,
Ustawę o PPP z 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 169 poz. 1420). Ustawa o PPP z 2005 r. zrażała do idei PPP.
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w tym pobierania pożytków, albo takie prawo wraz z płatnością
koncesjodawcy.
Nie wchodząc głębiej w charakterystykę – powstających na podstawie
powyższych ustaw – partnerstw i umów, warto spojrzeć na poziom realnego
wykorzystania wymienionych regulacji. Od kilku lat postęp w upowszechnianiu PPP w Polsce monitoruje szereg ośrodków. Firma Investment Support,
publikująca półroczne i roczne raporty stanowiące źródło informacji o stanie rynku PPP i koncesji, w raporcie za 2011 rok opisuje rynek partnerstwa
publiczno-prywatnego od wejścia w życie Ustawy o PPP i Ustawy o koncesji
(przełom lat 2008/2009) do końca 2011 roku4. Zgodnie z tym raportem,
w latach 2009–2011 zidentyfikowano następującą liczbę ogłoszeń o koncesji
i PPP: w 2009 roku – 40 ogłoszeń, w 2010 roku – 61 ogłoszeń, a w 2011 roku
– 42 ogłoszenia. Odnośnie do roku 2011 należy zaznaczyć, że ogłoszono tylko
36 zupełnie nowych przedsięwzięć, niebędących powtórzeniem projektów
z poprzednich lat. Liczba nowych projektów wynika z faktu, iż trzy projekty
spośród 42 przedsięwzięć ogłoszonych w tym roku stanowiły powtórzenie
ogłoszeń z poprzednich lat (jeden z projektów ogłaszany był trzykrotnie,
a jedno przedsięwzięcie – dwukrotnie). Warto podkreślić, że 24 ogłoszenia
dotyczyły koncesji, a 18 dotyczyło projektów ogłoszonych na podstawie
ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Raport nie zawiera przy tym
kompletnych danych o wartości projektów5. Według PARP liczba ogłoszeń
o PPP jest nieco mniejsza, choć podobna, i wyniosła dla lat 2009, 2010 i 2011
odpowiednio: 35, 52 i 16 – łącznie 103 ogłoszenia6. Jeszcze mniej korzystnie
prezentuje się stan realizacji ogłoszonych projektów. Według Investment
Support w analizowanym okresie – w wyniku ogłoszeń – zawarto zaledwie: sześć umów w 2009 roku, dziesięć – w 2010 roku i jedenaście umów –
w 2011 roku7. Podobne dane prezentuje PARP, która w raporcie z 2012 roku
utrzymuje, że na koniec III kwartału 2011 roku podpisane zostały 24 umowy
o PPP/koncesji, czyli 20 proc. pierwotnej liczby ogłoszeń. W tej liczbie
dziesięć umów zostało zamkniętych także finansowo, co oznacza, że partner
4. Rynek PPP w Polsce 2011, Investment Support, Warszawa 2012, http://www.inves.pl/pobierz/raportrppp2011.pdf [dostęp: 30.06.2013].
5. Ibidem, s. 7–8.
6. Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa
2012, s. 28.
7. Investment Support. Rynek PPP…, s. 24–28.
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prywatny zapewnił finansowanie projektu8 . Ogółem trzeba zauważyć, że
to bardzo niewiele w porównaniu z rynkiem PPP w innych krajach. Według
danych przedstawianych przez Fundację Centrum PPP, której założycielami
jest 41 podmiotów9 zainteresowanych przełamaniem niemocy, jaka panuje
w Polsce w zakresie inwestycji publiczno-prywatnych, liczba i wartość tego
rodzaju projektów na świecie systematycznie rośnie. W okresie pomiędzy
przedziałami dwuletnimi: 1994–1995 a 2006–2007 liczba projektów PPP
na świecie wzrosła dwudziestokrotnie (od ok. 20 do prawie 400 realizowanych
projektów), osiągając wartość ok. 100 mld dolarów10. Publikacje Centrum PPP,
odwołujące się do danych Dealogic ProjectWare i PricewaterhouseCoopers,
wskazują, że głównym obszarem realizacji projektów jest Europa Zachodnia, a w przedsięwzięciach PPP dominują projekty drogowe i transportowe.
Bank Światowy prowadzi bazę danych o projektach infrastrukturalnych
realizowanych z udziałem sektora prywatnego w krajach o niskich i średnich
dochodach11. Syntetyczną informację ilościową opracowaną na podstawie tej
bazy przedstawia Wykres 1.
Aktywność sektora prywatnego w rozwoju infrastruktury w układzie
globalnym jest więc znacząca i w ciągu ostatnich dwudziestu lat wahała się
pomiędzy ok. 200 a ok. 400 zawartymi umowami rocznie. Warto z pewnością
iść śladem tych, którzy podjęli ryzyko współpracy publiczno-prywatnej w celu
stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego.
Partnerstwo publiczno-prywatne, szczególnie w sferze inwestycji infrastrukturalnych, może być i w Polsce istotnym czynnikiem pobudzania rozwoju terytorialnego. Wynika to z immanentnych cech struktur finansowania
projektów PPP oraz z ogólnych tendencji w sferze organizowania procesów

8. Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego…, s. 29.
9. Założycielami Centrum PPP są: banki, kancelarie prawne, firmy doradcze, przedsiębiorstwa, regionalne agencje rozwoju, fundacje, związki, izby i stowarzyszenia gospodarcze.
10. Centrum PPP, Pobrano z lokalizacji Statystyki PPP: http://www.centrum-ppp.pl/statystyki-ppp,1
[dostęp: 30.06.2013].
11. Polska według Banku Światowego nie zalicza się już do krajów o niskich i średnich dochodach.
Spośród państw Unii Europejskiej Bank Światowy uwzględnia wśród takich krajów tylko: Rumunię,
Litwę i Bułgarię. Są tam też nasi wschodni sąsiedzi: Rosja, Białoruś i Ukraina. W bazie Banku
Światowego krajów o niskich i średnich dochodach znajdziemy też państwa dynamicznie rozwijające się, jak: Chiny, Indie i Brazylia.
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rozwojowych. Odwołując się do literatury przedmiotu12 , przypomnijmy
podstawowe warunki uzasadniające tworzenie struktur partnerstwa inwestycyjnego. Należą do nich sytuacje, w których:
• (samo)rząd chce utrzymać większą kontrolę nad przedsięwzięciem
niż w przypadku prywatyzacji,
• istnieją znaczne potrzeby inwestycyjne, a fundusze publiczne winny być kierowane na inne cele,
• (samo)rząd chce stworzyć układ odniesienia dla sektora publicznego,
• sektor prywatny jest w stanie uzyskać zwrot zainwestowanych środków z opłat za użytkowanie obiektu.
Wykres 1. Liczba projektów infrastrukturalnych realizowanych z udziałem sektora prywatnego w krajach o niskich i średnich dochodach
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Private Participation in Infrastructure (PPI), Project Database,
2013.

12. S. Araújo, D. Sutherland, Public-Private Partnerships and Investment in Infrastructure, „OECD Economics Department Working Papers” 2010, No. 803, OECD Publishing, doi: 10.1787/5km7jf6q8f0t-en
[dostęp: 16.06.2013]; Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012; Guidelines for Infrastructure Development through Build-Operate-Transfer
(BOT) Projects, UNIDO 1996; J. Zysnarski, Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze usług komunalnych,
Gdańsk 2007; D. Daube, S. Vollrath, H. Alfe, A comparison of Project Finance and the Forfeiting Model as
financing forms for PPP projects in Germany, „International Journal of Project Management” 26 (2008),
s. 376–387; Public-Private Partnerships. Reference Guide, The World Bank, Washington DC 2012; Delivering the PPP promise. A review of PPP issues and activity, PricewaterhouseCoopers 2005.
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Wśród celów, które skłania sektor publiczny do udziału w przedsięwzięciach PPP wymienić należy przede wszystkim szukanie finansowania
projektów, pozwalających realizować strategie rozwojowe w sytuacji, kiedy
możliwości podmiotów publicznych są zwykle limitowane, podczas gdy
istnieje możliwość korzystania z praktycznie nieograniczonych zasobów
finansowych sektora prywatnego. Do kwestii tej powrócimy dalej bardziej
szczegółowo. Pozyskiwanie środków finansowych poza sektorem publicznym oznacza też dla budżetu szansę na zmniejszenie zadłużenia jednostki
terytorialnej. Jednocześnie, w PPP sektor publiczny płaci tylko wtedy, gdy
usługa jest zrealizowana. PPP oznacza też napływ kapitału, w tym – zagranicznego, do jednostki terytorialnej i często związany z tym – transfer
technologii. Zaangażowanie sektora prywatnego w rozwój infrastruktury
wiąże się z przeniesieniem nań większości ryzyk i obciążeń, a jednocześnie
wykorzystanie jego know-how. Należy podkreślić, że w projektach PPP ryzyka
są przypisane do strony, która potrafi lepiej nimi zarządzać. PPP pozwala
stronie publicznej, zwłaszcza władzom politycznym jednostki terytorialnej,
na strategiczny nadzór nad rozwojem infrastruktury. Jednocześnie udział
w projektach PPP zmusza sektor publiczny do koncentracji od początku
na wynikach i korzyściach związanych z konkretnym przedsięwzięciem
rozwojowym.
Wśród celów podmiotów sektora prywatnego, podejmującego wysiłek
współpracy z sektorem publicznym, wymienić trzeba najpierw możliwość
wejścia w niszę rynkową związaną ze świadczeniem usług publicznych.
Wiąże się to z relatywnie pewnym zwrotem zainwestowanych kapitałów,
przy zagwarantowaniu prowadzenia działalności w długim czasie. Wśród
innych korzyści, na które liczy strona prywatna, warto wymienić: możliwość
uzyskania dostępu do terenów, których nabycie byłoby – z uwagi na politykę
władz – niemożliwe, szansę na zwiększenie rentowności przedsięwzięć poprzez unikanie wydatkowania środków na zakup praw do terenu (lub innych
aktywów), wreszcie często – ułatwienia proceduralne w trakcie realizacji
inwestycji (wynikające ze wsparcia podmiotu publicznego).
Dla rzetelności wywodu warto wskazać też wyzwania i utrudnienia związane z wdrażaniem projektów partnerskich. Wśród problemów, z którymi
trzeba się liczyć, angażując się w PPP, PricewaterhouseCoopers wskazuje
przede wszystkim brak wzajemnej wiedzy i zrozumienia. Niepewnemu
poziomowi wiedzy sektora prywatnego, koniecznemu do zagwarantowania
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odpowiedniego poziomu usług publicznych, towarzyszy często niski poziom
zdolności sektora publicznego do współpracy z sektorem prywatnym. Sektor
publiczny z trudem akceptuje to, że w przedsięwzięciach PPP traci kontrolę
zarządczą nad projektami. Zwykle też postępowanie o zamówienie publiczne
w PPP jest dłuższe i bardziej kosztowne niż w przypadku bezpośredniego
zlecania usług. Z uwagi na czas obowiązywania umów o PPP, rozwiązania
te tworzą mało elastyczne struktury w długim okresie13. Warto też pamiętać,
że sektor prywatny cechuje się wyższymi kosztami finansowymi. (Samo)rząd
stosuje zwykle niższą niż podmioty prywatne stopę dyskontową do obliczenia
efektywności finansowej, co sztucznie zawyża stosowane mierniki. Wiąże
się to z tym, że (samo)rząd oblicza przepływy finansowe przed opodatkowaniem (interesują go zyski dla całej gospodarki), a prywatny inwestor jest
zainteresowany w przepływach netto – po opodatkowaniu.
Doświadczenia międzynarodowe i krajowe pozwalają też zidentyfikować charakterystyczne utrudnienia współpracy w ramach PPP. Ze strony
podmiotów publicznych utrudnienia te wiążą się z rozbudowanym trybem
oraz długim czasem podejmowania decyzji z udziałem wielu stron i grup
nacisku. Dochodzi do tego obligatoryjność i złożoność stosowania publicznych procedur przetargowych. Obserwatorzy rynku PPP przypominają też
niekiedy o uwikłaniu reprezentacji podmiotu publicznego w spółce PPP
w decyzje o charakterze politycznym. Ze strony podmiotów prywatnych
utrudnienia wynikają z natury prowadzenia działalności gospodarczej, która
skłania do koncentracji na zysku, przy stawianiu celów społecznych w dalszej
perspektywie. Podmiot prywatny cechuje tendencja do realizacji celów projektu w jak najkrótszej perspektywie, z troską o poprawność proceduralną
wyłącznie w niezbędnym zakresie.
Na tle powyższych wywodów warto wskazać uzasadnienie przekonania, że
partnerstwo publiczno-prywatne będzie można traktować jako przyszłościowy
model rozwoju infrastruktury. W niniejszym opracowaniu nacisk położony
będzie na dwa aspekty: strukturę finansową przeważającej części projektów
PPP oraz na ewolucję systemów organizowania procesów rozwojowych.
Doświadczenia krajów stosujących w szerokim zakresie rozwiązania
PPP (np. Niemiec), pozwalają wskazać, wykorzystywane w praktyce, główne

13. Delivering the PPP promise. A review of PPP issues and activity, PricewaterhouseCoopers, 2005, s. 4.
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struktury finansowania tego typu projektów. Niemieckie badania ujawniają
dominację dwóch modeli:
• tzw. modelu Project Finance, stosowanego w inwestycjach o dużej
kapitałochłonności, infrastrukturalnych i komercyjnych, w którym
podmioty publiczny i prywatny tworzą specjalną spółkę celową
(Special Puropse Vehicule – SPV), a jej jedynym przedmiotem działania jest zarządzanie inwestycją i jej produktami,
• tzw. modelu opartego na forfeiting, polegającego na zakupie należności terminowych, powstałych w wyniku realizacji usług lub dostaw14; w modelu tym prywatny wykonawca projektu PPP sprzedaje
bankowi swoje roszczenia o zapłatę z tytułu umowy z podmiotem
publicznym, przy czym zakup dokonuje się z wyłączeniem prawa
regresu w stosunku do odstępującego wierzytelności.
Analiza 51 projektów PPP, realizowanych w Niemczech w latach
2002–200715, wskazuje, że model Project Finance charakteryzuje 25 proc.
liczby projektów i aż 50 proc. ich wartości (768 mln euro na 1 549 mln euro
ogólnej wartości inwestycji)16. Jest to ważna cecha z uwagi na charakter struktury finansowania Project Finance, przedstawionej na poniższym rysunku.
Rysunek 1. pokazuje, jak ważnym elementem zapewniającym finansową
wykonalność projektów PPP są inwestorzy instytucjonalni: fundusze emerytalne, ubezpieczeniowe i inwestycyjne. Inwestorzy tacy pozyskują środki
finansowe od ludności i firm, i muszą nimi zarządzać w taki sposób, by zapewnić odpowiedni zwrot udziałowcom/akcjonariuszom. W skali globalnej
to właśnie aktywa tego typu funduszy stanowią, stale pomnażany, zasób
finansowy, który traktować można jako trwałe zaplecze do finansowania
inwestycji infrastrukturalnych poprzez struktury PPP. Oparcie systemów
finansowania infrastruktury na partnerstwie – zorientowanym na interes
społeczny – jako czynnik publiczny, oraz posiadającym globalne zaplecze
finansowe – jako czynnik gospodarczy, wydaje się właściwym ukierunkowaniem rozwoju terytorialnego.

14. Klasycznie, Forfeiting Model stosowany jest w finansowaniu eksportu, ale wykorzystuje się go też
w projektach PPP.
15. A dokładniej – do końca pierwszego kwartału 2007 roku.
16. D. Daube, S. Vollrath, H. Alfe, A comparison of Project Finance and the Forfeiting Model as financing forms
for PPP projects in Germany, „International Journal of Project Management” 26 (2008), s. 378–379.
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Rysunek 1. Struktura modelu Project Finance w projektach PPP
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Daube, Vollrath i Alfe, 2008, s. 380.

Upatrując w partnerstwie publiczno-prywatnym główne narzędzie rozwoju
infrastruktury w przyszłości, warto podnieść jeszcze jedną kwestię. Wiąże
się ona z obserwowanymi od ostatniej dekady XX wieku trendami w sferze
rozumienia polityki regionalnej. Tzw. „nowa polityka regionalna” i związana
z nią terytorializacja interwencji publicznej skłaniają do sterowania rozwojem
w oparciu o dobrowolną współpracę i uzgadnianie rozwiązań z udziałem
środowisk publicznych, gospodarczych i społecznych. Terytorialne podejście,
wyrażające się m.in. w stosowaniu interwencji przekraczających granice administracyjne, skłania do wykorzystywania narzędzi partnerstwa i współpracy
w modelu współzarządzania wielopoziomowego17. Obejmuje to organizowanie
procesów rozwojowych na podstawie wielopodmiotowych umów:
• z uwzględnieniem wielu poziomów władzy: od lokalnego (gmina,
17. A. Noworól, Ku nowemu paradygmatowi planowania terytorialnego, CeDeWu, Warszawa 2013; T. Markowski, Dylematy terytorialnego wymiaru w krajowych i regionalnych dokumentach strategicznych, [w:]
J. Szlachta, J. Woźniak (red.), Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego do roku 2020 a strategie rozwoju
społeczno-gospodarczego województw, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, „Studia”, Tom CXXXVII, Warszawa 2011, s. 75–96; J. Szlachta, Doktryna OECD
w sferze polityki rozwoju regionalnego, [w:] A. Kukliński, K. Pawłowski i J. Woźniak (red.), Polska
wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków
2009, s. 141–150.
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powiat), poprzez regionalny (województwo), krajowy, po szczebel
kontynentalny (Unia Europejska),
• z uwzględnieniem trzech sektorów: publicznego (władza i administracja publiczna), prywatnego (gospodarczego) i społecznego (organizacje pozarządowe).
Nowe rozumienie polityki regionalnej wyraża się m.in. w takim podejściu
do planowania i organizowania rozwoju, w którym coraz większego znaczenia
nabierają oddolne mechanizmy międzysektorowej współpracy, w postaci
partnerstw określanych jako hybrydowe18 . Obejmuje to w szczególności
partnerstwa publiczno-prywatne.
Dla rzetelności wywodu należy zaznaczyć, że rozwój infrastruktury
w oparciu o PPP natrafia i – z pewnością – będzie natrafiać na przeszkodę,
którą jest niski poziom kapitału społecznego w Polsce. Wyraża się to w –
opisanych w literaturze – takich zjawiskach, jak: niski poziom debaty publicznej, brak protokołów społecznych współdziałania, głęboki brak zaufania
do instytucji, pochwała zaradności, sprytu, nawet jeśli narusza to interesy
innych i interes publiczny, oraz powszechne przekonanie o przewagach
konkurencji nad kooperacją19. Wymienione fenomeny z pewnością hamują
rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego, które – jak każdy układ kontraktowy – musi być oparte na zaufaniu i zdolności do współpracy.
Podsumowując przedstawione powyżej rozważania, należy podkreślić, że
partnerstwo publiczno-prywatne jest ważnym i przyszłościowym narzędziem
rozwoju terytorialnego. Dzisiaj często się o tym instrumencie mówi i pisze,
ale w Polsce realizuje się go w ograniczonym zakresie. Trzeba przy tym zauważyć, że polityka spójności Unii Europejskiej tworzy prostszy i łatwiejszy
w zarządzaniu przez administrację publiczną system wsparcia rozwoju regionalnego. Odsuwa to w czasie zainteresowanie PPP, tym bardziej że Ustawa
o PPP z 2005 roku, a zwłaszcza uściślające i wdrażające ją rozporządzenia,
zdyskredytowały współpracę publiczno-prywatną w oczach wielu podmiotów
18. A. Noworól, The Role of Hybrid Partnerships in the Management of Development, The 21st NISPAcee Annual Conference, Regionalisation and Inter-regional Cooperation, Belgrad, 16–18.05.2013 r., NISPAcee, Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade, Belgrad, Serbia 2013, http://www.
nispa.org/files/conferences/2013/papers/201304101749590.Nowor%C3%B3l-paper_20130405.pdf
[dostęp: 03.07.2013].
19. J. Wygnański, J. Herbst, Działania na rzecz zwiększenia kapitału społecznego – w ramach aktualizacji
Strategii Rozwoju Kraju 2007–2015. Ekspertyza, Ministerstwo Rozwoju Regioanlnego, Warszawa
2010, s. 40–42.
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odpowiedzialnych za procesy rozwojowe. Innym czynnikiem odsuwającym
zainteresowanie PPP jest niski kapitał społeczny w Polsce.
Ujmując problem syntetycznie, za trzy główne czynniki skłaniające
do uznania partnerstwa publiczno-prywatnego za przyszłościowy instrument
rozwoju uznać należy:
• możliwość uzyskania poprzez struktury PPP korzyści dla finansów
publicznych w każdej skali terytorialnej, nie uzależnionych od unijnej polityki spójności,
• wpisanie się budowania PPP w system planowania i organizacji rozwoju poprzez projekty kontraktowe, których podstawą jest współpraca terytorialna i zarządzanie wielopodmiotowe,
• przeniesienie odpowiedzialności za rezultat projektu na stronę sektora prywatnego, który ponosi większość ryzyk, zmuszając stronę
publiczną do myślenia strategicznego, ukierunkowanego na długofalowe rezultaty przedsięwzięć.
Programując przedsięwzięcia PPP, władze powinny zadbać o ograniczenie oddziaływania czynników hamujących tę formę organizowania rozwoju,
uwzględniając w szczególności:
• różnice w kulturze organizacyjnej administracji publicznej i sektora prywatnego (gospodarczego),
• wyższy poziom skomplikowania procesów i procedur z wykorzystaniem PPP,
• niski poziom kapitału społecznego i brak zaufania do instytucji
partnerstwa.
Partnerstwo publiczno-prywatne jest z pewnością narzędziem niewystarczająco wykorzystywanym w pobudzaniu rozwoju terytorialnego, a jednocześnie narzędziem niemającym – z uwagi na przedstawione uwarunkowania, a zwłaszcza zasoby finansowe sektora prywatnego – konkurencji
w długoterminowej perspektywie, przekraczającej funkcjonowanie polityki
spójności w Polsce.
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Bez kroplówki europejskiej: Polska
inteligentnych regionów czy sielska
miejsko-wiejska?

Kroplówka jest interwencją medyczną wprowadzania lekarstwa bezpośrednio
do krwioobiegu, co przyspiesza radykalnie jego absorbcję przez organizm
pacjenta. Celem może być ratowanie życia, lecz także rekonwalescencja
lub wzmocnienie. Bezpośrednie wprowadzenie specyfiku do krwioobiegu
opanowali także (niestety) narkomani dla osiągnięcia szybkiego efektu
pobudzenia, co kończy się czasami zgonem. Cofnięcie podawania specyfiku kroplówką może także spowodować zaburzenia. Istotny jest czas,
tempo oraz dawka wprowadzania, jak i zaprzestawania podawania specyfiku
do krwioobiegu.
Polskie regiony od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej doświadczają dobrodziejstw zasilania środkami Unii Europejskiej. Po
2014 roku dawka ulega zwiększeniu. Co będzie po 2020 roku? Wejdziemy
w 2020 roku z całym bagażem dobrych efektów i złych skutków. Ważna jest
więc struktura, cele i priorytety przyjmowane dla lat 2014–2020. Dzieje się
to teraz, lecz będzie bilansem otwarcia roku 2020.

Most zwodzony ram finansowych 2014–2020
Dlaczego most zwodzony, a nie trwały pomost cywilizacyjny? Porównanie nie
jest przypadkowe. Istotą mostów zwodzonych jest fakt, że łączą dwa brzegi,
lecz nie jest to połączenie trwałe. Możemy być pewni, że Unia Europejska,
a w tym polityka spójności, będzie inna. Możemy także przewidywać pewną
kontynuację zasad, celów i priorytetów. Jest to wpisane niejako w ciągłość
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działania układu politycznego i inercję instytucji europejskich. Warto więc
przyjrzeć się dziś perspektywie finansowej 2014–2020 i spróbować wnioskować co do możliwych stanów po 2020 roku. Oczywiście w granicach wiedzy,
która jest znana w obecnej fazie negocjacji Wieloletnich Ram Finansowych
2014–2020. Co wiemy w sierpniu 2013 roku?1:
• budżet unijny – 996,8 mld euro,
• alokacja na politykę spójności w budżecie unijnym – 325,1 mld euro,
• alokacja dla Polski wyniesie 72,9 mld euro (w cenach stałych
z 2011 roku),
• obowiązuje zasada N+3 na cały okres 2014–2020,
• przewiduje się kwalifikowalność nieodzyskiwalnego podatku VAT,
• możliwe, że w każdym państwie członkowskim powstanie
7-procentowa rezerwa wykonania,
• może być przyjęta zasada warunkowości makroekonomicznej.
Dla Polski istotne jest wskazanie przez Komisję Europejską głównych
celów tematycznych (jedenaście celów)2:
1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego, innowacji
2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych
3. Podnoszenie konkurencyjności MSP, sektora rolnego oraz sektora
rybołówstwa i akwakultury
4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich
sektorach
5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku
i zarządzania ryzykiem
6. Ochrona środowiska naturalnego i wpieranie efektywności wykorzystania zasobów
7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów
przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych
8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników
9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe
życie
1. A. Dawydziuk, Konsultacje projektu Umowy Partnerstwa, 12.08.2013 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2013 r.
2. Ibidem.
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11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej.
Powyższe jedenaście celów tematycznych to „menu” do obligatoryjnego
skonsumowania przez Polskę. Oczywiście każdy z tych celów ma inną wartość
finansową z poszczególnych funduszy (Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności). Najwyższe środki zaabsorbują cele dotyczące transportu (21 mld euro
z EFRR i FS), badań (9,7 mld euro z EFRR), gospodarki niskoemisyjnej
(7 mld euro z EFRR i FS). Zwraca uwagę dwufunduszowość (EFRR i FS)
celów: zatrudnienie, włączenie społeczne, edukacja. Zasada dwufunduszowości wydaje się trwała – także po 2020 roku.
Co jeszcze istotnego z okresu programowania 2014–2020 może wpłynąć
trwale na lata po 2020 roku? Spośród działań wymienianych w projekcie
Umowy Partnerstwa na 2014–2020 szczególnie trwałe wydają się:
W celu 1. (innowacyjność):
• umiędzynarodowienie polskiej nauki,
• zwiększenie poziomu wdrażania wyników badań naukowych i innowacyjnych rozwiązań w gospodarce,
• wzrost jakości usług instytucji otoczenia biznesu (IOB), poprawa
funkcjonowania klastrów, ułatwienie dostępu do kapitału.
W celu 2. (technologie informacyjno-komunikacyjne; TIK):
• zapewnienie dostępu do sieci szerokopasmowych,
• wzmocnienie zastosowania TIK w usługach publicznych, w tym:
−− rozwój e-usług,
−− udostępnienie zasobów publicznych,
−− wzmocnienie zastosowania TIK w MSP,
−− poprawa funkcjonowania i organizacji procesów zarządczych
w przedsiębiorstwach,
−− wsparcie zastosowania TIK w produkcji i usługach,
−− wsparcie z zakresu e-handlu,
−− wzrost korzystania z TIK, w tym w grupach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.
W celu 3. (małe i średnie przedsiębiorstwa):
• zwiększenie oferty wsparcia początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstwa,
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• wzrost wykorzystania innowacji, w tym innowacji procesowych i produktowych,
• wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw,
• wzrost współpracy pomiędzy firmami.
W celu 4. (gospodarka niskoemisyjna):
• efektywny przesył (smart grid, sieci ciepłownicze),
• efektywne wytwarzanie (kogeneracja),
• produkcja energii z odnawialnych źródeł energii (OZE),
• przemysł urządzeń dla OZE.
W celu 5. (dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie ryzykom):
• zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami,
• wdrożenie zasad planowania, zabudowy i zagospodarowania obszarów zalewowych,
• rozwój infrastruktury i urządzeń wodnych przy zapewnieniu pełnej
zgodności z wymogami prawa UE (np. bezpieczeństwo powodziowe i przeciwdziałanie suszy),
• wykorzystanie potencjału naturalnej retencji wód.
W celu 6. (ochrona środowiska naturalnego):
• gospodarka odpadami,
• różnorodność biologiczna,
• środowisko miejskie, tereny zdegradowane.
W celu 7. (infrastruktura sieciowa i zrównoważony transport):
• zapewnienie wysokiej jakości powiązań drogowych i kolejowych
(TEN-T),
• zwiększenie udziału / rozwój transportu publicznego w systemach
transportowych miast,
• usprawnienie infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej energii
i gazu ziemnego,
• poprawa zdolności do magazynowania energii elektrycznej i gazu
ziemnego (w tym budowa i rozbudowa terminala LNG).
W celu 8. (zatrudnienie i mobilność pracowników na rynku pracy):
• wzrost mobilności zawodowej i terytorialnej pracowników,
• upowszechnienie elastycznych form zatrudnienia,
• budowanie trwałych przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw,
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• wspieranie pracodawców przechodzących procesy modernizacyjne
i adaptacyjne,
• poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej powrót do pracy,
• zwiększenie dostępu do opieki nad osobami zależnymi.
W celu 9. (włączenie społeczne i walka z ubóstwem):
• wsparcie ekonomii społecznej i miejsc pracy w przedsiębiorstwach
ekonomii społecznej,
• kompleksowa rewitalizacja,
• poprawa dostępności i jakości pomocy kierowanej do dzieci i rodzin
zagrożonych dysfunkcją lub przeżywających trudności.
W celu 10. (edukacja i uczenie się przez całe życie):
• poprawa jakości kształcenia,
• poprawa systemu zarządzania edukacją i szkolnictwem wyższym,
• wzrost szans edukacyjnych grup dewaforyzowanych,
• doskonalenie modelu kształcenia zawodowego oraz promocja
kształcenia zawodowego,
• wzrost liczby studentów na kierunkach istotnych dla gospodarki,
• wzrost uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu.
W celu 11. (sprawna administracja publiczna):
• skrócenie czasu wydawania decyzji,
• poprawa jakości wydawanych decyzji i spadek ich kosztów,
• wzrost pewności i zaufania do instytucji wydających decyzje,
• wzrost otwartości instytucji publicznych,
• poprawa jakości działania wymiaru sprawiedliwości,
• zdolność do wiązania środków finansowych i zakładanych rezultatów.
Tych jedenaście celów rozwiniętych w działania ma zostać powiązanych
w osiem programów operacyjnych (w ramach polityki spójności) i dwa programy w ramach wspólnej polityki rolnej i rybackiej (Tabela 1).
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Tabela 1. Programy operacyjne 2014–2020

Program

Fundusz

Instytucja zarządzająca

Polityka Spójności
Program dotyczący innowacyjności,
badań naukowych i ich powiązań ze sferą
przedsiębiorstw

EFRR

Program dotyczący gospodarki
niskoemisyjnej, ochrony środowiska,
przeciwdziałania i adaptacji do zmian
klimatu, transportu bezpieczeństwa
energetycznego

EFRR, FS

Program dotyczący rozwoju cyfrowego

EFRR

Program pomocy technicznej

FS

Program dotyczący Polski Wschodniej –
program ponadregionalny

EFRR

Program dotyczący rozwoju kompetencji
i umiejętności oraz dobrego rządzenia

EFS

Program Europejskiej Współpracy
Terytorialnej

EFRR

Regionalne Programy Operacyjne

EFRR, EFS zarządy województw

Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego

Wspólna Polityka Rolna (WPR) i Wspólna Polityka Rybacka (WPRyb)
Program dotyczący rozwoju obszarów
wiejskich

EFRROW

Program dotyczący rozwoju obszarów
rybackich

EFMR

Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, sierpień 2013 r.

Powyższe zestawienie daje podstawę dla konstruowania scenariusza kontynuacji („Płynnej nowoczesności”). Jest to scenariusz, dla którego spełnienia
będzie istotna sprawność i efekty owego „mostu zwodzonego” 2014–2020.
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Trzy scenariusze w warunkach chaosu
Żyjemy w czasach narastającego chaosu. Bombardują nas stare i nowe „meteory”. Niektóre są jak deszcz. Inne wypalają się, zanim dolecą. Niektóre wciąż
się zbliżają i jak trafią naszą planetę, to cywilizacja nie przetrwa (np. megaterroryzm, w tym atomowy). W tym chaosie dają się zidentyfikować:
globalizacja, zmiany klimatu, kryzys gospodarczy, gaz łupkowy, kurczenie
się miast, metropolizacja, wojna hakerów, terroryzm, smart growth, urban
sprawl, starzenie się społeczeństw, „Chiny atakują”.
Takie jest otoczenie chaosu tworzące galaktykę nieprzewidywalności.
Chyba od czasów wyroczni pytyjskiej z greckich Delf nie byliśmy tak bezradni
w przewidywaniu przyszłości (nawet z wykorzystaniem „metody delfickiej”).
A jednak projekcje przyszłości są potrzebne, gdyż chociaż porządkują teraźniejszość i przyszłość (nawet nietrafioną). Ratunkiem jest zdolność syntezy
prospektywnej.
Dla potrzeb niniejszej fazy analiz przyszłości stworzyłem trzy scenariusze
sytuacji regionalnej po 2020 roku – o wysokim poziomie kontrastowości.

Scenariusz I: „Płynna nowoczesność”
W wymiarze kulturowym, lecz uniwersalnym, zdefiniował ją prof. Zygmunt
Baumann: „Kultura płynnej nowoczesności nie nawołuje do uczenia się,
lecz do zapominania, nie do gromadzenia zdobyczy, lecz ich pozbywania
się i wymiany na inne – bez żalu czy wyrzutów sumienia. Jest ona kulturą
odrywania się i zrywania więzów, nieciągłości i puszczania w niepamięć”3.
Jak możemy tę ogólną definicję filozoficzną odnieść do polskich regionów
po 2020 roku? Istotna jest odpowiedź na pytania o poziom determinacji.
Czego nie wiemy:
• Czy UE przetrwa, jeśli tak – to jaka?
• Ile będzie prędkości?
• Czy kryzys będzie trwał nadal?
• Czy polska scena polityczna będzie względnie stabilna?

3. Z. Bauman, Między chwilą a pięknem. O sztuce w rozpędzonym świecie, 2010, s. 15.
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Co wiemy:
• Kryzys demograficzny
• Miasta się kurczą
• Proces rozlewania się urbanizacji, polaryzacja konfrontuje się z dyfuzją
• Konsumpcja trwałą cechą stylu życia
• Polityka regionalna – na pewno inna w innych regionach (jakich?)
• System demokratyczny będzie trwały.
W tej płynnej nowoczesności, w której mieści się także polityka UE, czeka
nas po 2020 roku: drastyczne zmniejszenie środków na rozwój regionalny
(ERDF), relatywne zwiększenie środków funduszu społecznego. Niepewne
jest wsparcie rolnictwa (dopłaty) i obszarów wiejskich. Bardzo istotnym
jest, iż około 2020 roku Polska kończy proces modernizacji cywilizacyjnej
poziomu podstawowego (autostrady, szybkie koleje, lotniska, porty morskie).
Co to oznacza? Po pierwsze, sprawność działania całego systemu będzie
wymagała stałej modernizacji sieci uzupełniającej (np. drogi wojewódzkie,
powiatowe, lokalne). Inaczej zostanie zaprzepaszczony efekt synergii. Po
drugie: wzrosną koszty remontów i utrzymania. Nie łudźmy się – poziom
wykonawstwa infrastruktury transportowej okresu 2007–2013 i pewnie także
2014–2020 jest marny. Czekają nas ponownie remonty. Po trzecie: system
sterowania ruchem będzie wymagał nowego impulsu inwestycyjnego ze
środków krajowych.
Nastąpią także ograniczenia rozwoju zagrożone deficytem energii elektrycznej oraz efekt opóźnionego procesu inwestycyjnego wielkich źródeł
energii. Nadzieją są odnawialne źródła energii (OZE) i gaz łupkowy o rosnącej niepewności inwestorów. Wystąpi prawdopodobieństwo black-out
(niewydolna sieć energetyczna). Wreszcie grozi nam zawał komunikacyjny
w wielkich miastach (motoryzacja vs transport zbiorowy), jeżeli w okresie
2014–2020 nie będzie to priorytet polityki miejskiej.
Jakie zmiany strukturalne wydają się być zdeterminowane:
• wielkość środków unijnych na rozwój regionalny zmaleje,
• co najmniej sześć regionów (mazowieckie, wielkopolskie, śląskie,
dolnośląskie, pomorskie, małopolskie) przekroczy 75 proc. unijnej
PKB per capita i straci możliwość korzystania ze środków wsparcia
(ERDF). Szansą może być kontynuacja Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Społecznego,
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• pięć regionów Polski Wschodniej nadal utrzyma się w grupie regionów słabych, wymagających dalszego zasilania. Skala zasilania jest
nieznana, budżet UE będzie redukowany,
• pozostałe pięć regionów może liczyć na wsparcie w nowej konstelacji budżetu UE i Polski.
Oznacza to radykalne zmiany, gdyż:
• środki krajowe powinny zastąpić europejskie,
• powinny wzrosnąć własne środki regionów (więcej z CIT?, więcej
z PIT?),
• wzrośnie rola partnerstwa publiczno-prywatnego – bez sektora prywatnego, przemysłu nie ma co marzyć o innowacyjnym rozwoju,
• prawdopodobny jest wzrost znaczenia europejskich funduszy
zwrotnych (kontynuacja modelu Jeremy, Jessica),
• wyłoni się inny krajobraz regionalny (np. wzrośnie rola regionów
transgranicznych).

Scenariusz II: „Szarpnąć cugle”4
Jest to scenariusz silnie uwarunkowany politycznie zaistnieniem zbiegu
okoliczności, gdy do władzy trafią siły polityczne zdolne do zahamowania
obecnych procesów i chęci wytworzenia nowych – radykalnie innych stanów,
struktur i procesów. Rozpędzony wehikuł zostanie zahamowany i skierowany w inną drogę (w lewo lub w prawo). Scenariusz ten wynika z pewnego
impasu reformatorskiego utrwalanego względnym wzrostem i przetrwaniem
kryzysu gospodarczego bez reperkusji analogicznych jak w innych krajach
UE. Impas ten polega także na oczekiwaniu zmiany, która może być zrealizowana w sytuacji załamania gospodarki, radykalizacji niezadowolenia
i zmęczenia demokracją.
Przesłanki tego scenariusza są następujące:
• Polska potrzebuje głębokiej, sprawiedliwej społecznie reformy,
• trzeba kontrolować i oszczędzać środki,
• zabrać bogatym – rozdać biednym,
• władza jest jedna i ma być silna aparatem państwa.
4. W prezentacji konferencyjnej scenariusz ten miał nazwę: „skalpel w ręku szaleńca”.
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Dla struktur regionalnych może to oznaczać erupcję pomysłów centralistycznych „silnej ręki, która szarpnie cugle”. Może powrócić pomysł regionów
rządowo-samorządowych, w których:
• zarządza wojewoda z nominacji premiera,
• marszałek jest przewodniczącym rady regionalnej,
• sejmik przejmuje budżet, wyznacza okręgi łowieckie,
• następuje likwidacja powiatów (rozdzielenie kompetencji na urząd
wojewody i gminy),
• postępuje konsolidacja zarządzania sektorowego (zarząd dróg krajowych i wojewódzkich, centralny zarząd melioracji i inne).
W ramach tego scenariusza środki unijne i krajowe są dzielone według
algorytmu potrzeb i sympatii politycznych wyrażonych wynikami wyborów
(klientelizm wyborczy).

Scenariusz III: „Rewolta inteligentnych metropolii”
Oparty jest na dwóch przesłankach: większość PKB powstaje w wielkich
miastach będących lokomotywami, lecz potrzebują napędu „nitro”, wytwarza się „nitro” klasa metropolitalna (kompetentna, kreatywna, tolerancyjna,
nowoczesna) o wysublimowanej strukturze (wolne zawody, naukowcy, wynalazcy, menadżerowie, artyści, twórcy mediów i reklamy).
Dominująca w XXI wieku doktryna konkurencyjności wymaga nowych
impulsów. „Wyścig gospodarczy wygrają w XXI wieku te regiony, metropolie
i miasta, które skuteczniej przyciągną talenty klasy kreatywnej z ich kapitałem
ludzkim i społecznym”5.
W przebiegu tego scenariusza krystalizuje się:
• sześć regionów metropolitalnych opartych na miastach rdzeniowych
(Warszawa, Wrocław, Poznań, Katowice, Kraków, Trójmiasto),
• delimitacja jest tu sprawą wtórną,
• partnerstwo miejsko-wiejskie: formuła efektywnościowa,
• zarządzanie strukturami wspólnymi, a nie wydzieloną strukturą
(zagrożeniem są trwałe problemy zastępcze: marszałek metropoli-

5. R. Florida, wywiad przeprowadzony przez J. Żakowskiego, „Niezbędnik inteligenta” 1/2012.
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talny vs marszałek „polny”, nadprezydent vs burmistrz, rada metropolitalna vs sejmik, komisarz vs prezydenci miast).
Pojawia się nowy cel cywilizacyjny kreowania inteligentnego regionu metropolitalnego (szybko reagującego na zmianę, wydajnego i zrównoważonego
w dziedzinie energetyki, transportu, informacji, technologii, redukcji zanieczyszczeń)6. Warunkiem sukcesu jest model zarządzania – smart governance,
obejmujący pole zarządzania inteligentnymi projektami:
• smart economy – inteligentna gospodarka (konkurencyjność),
• smart mobility – inteligentny transport (transport i ICT),
• smart environment – inteligentne środowisko (zasoby naturalne, gospodarka odpadami),
• smart poeple – inteligentni ludzie (kapitał społeczny i ludzki, wiedza),
• smart living – inteligentne mieszkanie (poziom życia, energia),
• smart governance – inteligentne zarządzanie (uczestnictwo).
Zagrożenie dla takiego, bardzo atrakcyjnego scenariusza świetnie zdiagnozował Aleksander Smolar: „We wszystkich krajach peryferyjnych są siły,
które chcą przyłączyć się do metropolii cywilizacyjnych, a z drugiej strony
ci, którzy się temu sprzeciwiają w imię ochrony tożsamości, odrębności
kulturowej i godności”7.

Konkluzja mało konkretna
Rok 2020 – choć numerologicznie interesujący – nie będzie końcem świata
spójności. Choć nie będzie końca, to z pewnością będzie to początek innego
stanu. Możemy o tym stanie dość kreatywnie mówić, gdyż jak wcześniej
objaśniono, jest on fenomenalnie niepewny. I tak dochodzimy do konkluzji,
że najpewniejsza jest niepewność.

6. Według tego modelu rozwija się struktura regionów metropolitalnych Niemiec.
7. „Gazeta Wyborcza”, 27–28.04.2013 r.
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Polityka spójności UE po 2020?
„Nareszcie? koniec dyktatu Brukseli...”
(okiem praktykującego laika)

Zamiast wstępu
Wypowiadanie się przez laika bez stopnia naukowego (ale praktykującego
politykę spójności) o przyszłości jednej z najważniejszych polityk rozwojowych Unii Europejskiej wymaga albo szaleństwa, albo bezczelności. Albo
obu cech naraz. Szczególnie w sytuacji, gdy tak wiele osób z szacownymi
tytułami zastanawia się od kilkunastu miesięcy nad tym, jak wspierać spójność w UE po zakończeniu obecnej dekady. Nie wspominając o politykach,
obiecujących miliardy pochodzące z tej polityki…
Moje sugestie i przemyślenia dotyczące tego tematu wynikają z doświadczenia z kilkuletniej pracy dla Komisji Europejskiej, a zwłaszcza z realizacji w przeszłości programów wspierających politykę rozwoju regionalnego
w Polsce. Ponadto od ponad dziesięciu lat wzbogacam tamte doświadczenia
jako szef firmy badawczo-konsultingowej zajmującej się zarówno badaniami,
jak i ewaluacjami, między innymi projektów i programów realizowanych
w ramach polityki spójności. Spróbowałem połączyć oba te rodzaje doświadczenia, te sprzed kilkunastu lat z obecnymi, a rezultat tego eksperymentu
myślowego znajduje się poniżej.

Stwórzmy nasz pomysł
Po pierwsze proponuję, abyśmy pomyśleli już dzisiaj, co będzie się działo
z polityką spójności po 2020 roku. Pomyśleli rozwojowo, proaktywnie, zaproponowali dla nas i innych krajów konkretną wizję tej polityki i to, jakie

333

Radosław Piontek

powinny z nią być powiązane instrumenty i nowe sposoby działania. Nie
powinniśmy i nie wolno nam czekać na to, co nam powie słynna „Bruksela”.
Przecież „Polacy nie gęsi…”, również jeśli chodzi o przygotowanie działań
prorozwojowych. Udowodniliśmy już wiele razy, chociażby w trakcie polskiej
prezydencji, że mamy zarówno wizję, jak i pomysł, jak dalej efektywnie
rozwijać Unię Europejską.
Wiele umiemy, wiele się nauczyliśmy, mamy mnóstwo ciekawych doświadczeń, pokazaliśmy również, że potrafimy dobrze wykorzystywać środki
unijne przekazane nam na wspieranie polityki spójności, a w większości
przypadków wykorzystujemy mądrze te środki. Chociaż rzeczywiście nie
zawsze – ale to już temat na inny tekst.
Przygotujmy naszą propozycję, wybiegającą kilka lat w przód, uwzględniającą potrzeby innych krajów, z pełnym zastosowaniem zasady solidarności, na podstawie doświadczeń naszych przedsiębiorców, regionów, gmin,
organizacji pożytku publicznego itd.

Kontynuujmy (ale inną) politykę spójności
Na pytanie, czy w przyszłości powinna być
prowadzona polityka spójności, odpowiem
w innym – tym razem w prawdziwym i pozytywnym kontekście – używając słynnego,
chociaż niesławnego, „3xTAK”:
• TAK – ponieważ każda prowadzona chociażby tylko poprawnie
polityka spójności rzeczywiście
wpływa na wzrost społeczno-gospodarczy zarówno krajów, jak i ich
regionów,
TAK
– ponieważ polityka spójności jest najważniejszym i najbar•
dziej widocznym dla obywateli przejawem solidarności europejskiej,
• TAK – ponieważ politycy też chcą mieć o czym debatować. 
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Podzielmy się z innymi
Musimy jednak pamiętać, że ta nowa polityka spójności nie powinna być
i nie będzie skoncentrowana na Polsce, w tak wielkim stopniu i wielkości
budżetu jak dotychczas. I powinniśmy to zaakceptować, bez zastrzeżeń.
Nawet więcej – powinniśmy to proponować na forum europejskim. Na pewno będzie to widziane nie tylko jako wejście Polski na inny poziom rozwoju.
Paradoksalnie, umożliwi większe możliwości wdrożenia naszych pomysłów.
Również tych, które będą lepiej dostosowane do naszych potrzeb.
Gdy wchodziliśmy do Unii kilka lat temu, potrzebowaliśmy kroplówki
wspierającej i przyspieszającej zmiany w naszym kraju. Czas odłączyć się od
tej europejskiej kroplówki i przekazać ją innym. Entuzjaści idei pragmatycznej
i innowacyjnej integracji europejskiej, tacy jak ja, zgodzą się z wnioskiem,
że oprócz nas są inne kraje, które chciałyby korzystać z możliwości polityki
spójności, chociażby Serbia, która rozpoczęła działania stowarzyszeniowe
czy, mam nadzieję, że bardzo niedługo, Ukraina.

Nie ma odważnego…
Wiele mówi się o tym, co będzie z polityką spójności. Nikt, tym bardziej
ja, nie wie tego dokładnie. Moje prywatne doświadczenia sugerują i potwierdzają, że Unia tak łatwo nie rezygnuje z instrumentów, które kiedyś wymyśliła. A tym bardziej jeśli polityka i jej instrumenty przynoszą pozytywne
rezultaty. To znaczy, że UE nie zrezygnuje z prowadzenia polityki spójności.
Z kilku prostych powodów:
1. Ta polityka przynosi pozytywne rezultaty.
2. W związku z tymi pozytywnymi rezultatami nie ma powodu, aby
z polityki spójności zrezygnować.
3. Nie widać polityka, który, z jednej strony, zrezygnował(a)by z prowadzenia tej polityki, a z drugiej, miał odwagę rozpocząć zmiany w strukturach Komisji Europejskiej, które taka rezygnacja pociągnęłaby za sobą…
Uważam, że polityka spójności będzie i powinna być kontynuowana,
ale w dużym stopniu w innej postaci. Proponowanych jest wiele przemyślanych możliwych aspektów i instrumentów tej nowej polityki, chociażby
przez profesorów Partekę czy Markowskiego. Chciałbym zaproponować, aby
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nowa polityka spójności była polityką skoncentrowaną na wspieraniu atutów
w każdym z krajów, w odróżnieniu od obecnej – wspierającej prawie wszystko
i prawie wszystkich, mimo wielu podjętych wysiłków.
Wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie lepszej, prostszej
polityki spójności proponuję pamiętanie o prostej zasadzie – Stay hungry,
stay foolish. Odświeżmy nasz sposób myślenia o tym, jak realizujemy politykę
regionalną i zaproponujmy ją Unii i innym krajom. Nasze kilkanaście lat
doświadczenia wdrażania pieniędzy unijnych przeznaczonych na politykę
spójności w Polsce, czy to z pieniędzy przedakcesyjnych czy strukturalnych, nie powinny przysłonić nam tego, że możemy tę politykę wymyślić
lepiej, na nowo.

Połączony świat szybko się zmienia
Nowy, odświeżony sposób myślenia o wspieraniu spójności w UE musi, lepiej
i szybciej niż dotychczas, brać także pod uwagę zmieniający się świat. Świat
postępującej globalizacji; świat, który staje się coraz mniejszy, szybszy i ściślej
współpracujący. Te procesy wymagają również zmian w tym, jak mają być
realizowane polityki UE (chociażby te skupione w strategii Europa 2020),
oraz które obszary aktywności powinny być wspierane.
Takie wydarzenia w otoczeniu UE jak arabska wiosna, niepokoje w Turcji,
wyjątkowa sytuacja w Syrii czy chociażby działania prowadzące, miejmy
nadzieję, do szybkiego stowarzyszenia Ukrainy czy Serbii z UE, wpływają
na to, jak funkcjonują obecnie i jak powinny się zmieniać: cała Unia Europejska, jej kraje, regiony i miasta.
Dodatkowo, last but not least, musimy pamiętać o tym, że nasz świat
zmienia się zarówno dzięki internetowi, jak i z jego wykorzystaniem. Wymaga od nas zmiany w sposobie myślenia o planowaniu rozwoju i realizacji
zaplanowanych instrumentów.
Pomysł nowej polityki spójności wymaga przygotowania programów
operacyjnych i systemów decyzyjnych na tyle elastycznych, aby już w okresie
2014–2020 umożliwiały szybkie wprowadzanie nowych działań, instrumentów i interpretacji dostosowujących się do pojawiających się zmiennych
uwarunkowań.
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Głęboka reforma polityki regionalnej w Polsce?
Kolejne pytanie, w którym poproszono mnie o odpowiedź,
jest równie trudne, szczególnie gdyby wymagać detalicznej
odpowiedzi jak i co zmieniać.
Po pierwsze, oczywiście
– tak, ulepszajmy, usprawniajmy naszą politykę regionalną.
Weźmy tego byka za rogi. Ale
nie używajmy zawsze słowa
„reforma”!
Nasza codzienna praca polega na wprowadzaniu zmian i reagowaniu
na zmieniające się uwarunkowania i zbierane doświadczenia.
Zmieniajmy. Ale co i jak? Chciałbym zwrócić uwagę na hasło „Nic o nas
bez nas”. Myślę przede wszystkim o stosowaniu tego hasła w praktyce przez
rządzących wobec obywateli, przedsiębiorców, organizacji, jak i samorządów,
jako partnerów dla rządu. To współczesne Nihil novi pewnie każdy z nas
rozumie inaczej. Odnosząc je chociażby do konsultacji społecznych obecnie
prowadzonych przez ministerstwa i agendy rządowe – oficjalnie odbywają
się z udziałem społeczeństwa, ale, użyjmy dyplomatycznego sformułowania,
wszyscy wiemy, że można konsultować lepiej i bliżej obywatela. Myślę, że
to jest ten kierunek, który musimy uwzględnić, mówiąc o reformie polityki
regionalnej. Chociaż nie tylko; konsultacje dotyczące zmian w OFE są świetną
możliwością sprawdzenia najnowszych pomysłów i nowych narzędzi Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na rzeczywiste skonsultowanie ważnych
ustaleń ze społeczeństwem, a nie tylko z reprezentantami grup i interesów.
Truizmem jest stwierdzenie, że najprawdopodobniej po 2020 roku Polska otrzyma dużo mniejszą ilość środków w ramach polityki spójności UE.
Spowolnienie, zmniejszenie wagi polskiej polityki regionalnej związane tylko
z obniżeniem wysokości dotacji z Unii oznaczałoby w rzeczywistości fiasko
ostatnich kilkunastu lat planowania i wdrażania polskiej polityki rozwoju
regionalnego!
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Efektywna polityka regionalna w Polsce bez funduszy
unijnych?
Oczywiście, że tak. Jak każdy uleczony pacjent, u nas też należy odłączyć
unijną kroplówkę polityki spójności. Można powiedzieć, że pacjent stanął
na nogi i teraz musi nabierać sił, stosując inne terapie i lekarstwa.
Inni sobie radzą bez zewnętrznej kroplówki. Popatrzmy chociażby na dynamicznie rozwijające się Chiny i ich miasta, bez polityki spójności…
Oczywiście, że poradzimy sobie bez funduszy unijnych! Po znalezieniu
pozytywnych odpowiedzi na co najmniej kilka „ale”.
Pierwsze „ale” to pytanie – ale kiedy? Odpowiedź jest prosta – musimy
zacząć przygotowania teraz. Teraz oznacza, że w obecnie przygotowywanych
programach operacyjnych na okres 2014–2020 musimy umieścić nasze cele
i instrumenty, które zbudują mocną podstawę rozwoju Polski po 2020 roku.
Tzw. Bruksela mówi nam, jak mamy przygotowywać dokumenty, między
innymi, programy operacyjne, oceny ex-ante itd. Oczywiście musimy spełnić
wskazane nam reguły i założenia. Mamy w tym duże doświadczenie. Wiemy o tym, że to są reguły, których musimy przestrzegać. Ale te dokumenty
nie mogą być dla nas celem; one mają być instrumentem budowania naszej
przyszłości.
Oby, parafrazując dwa powiedzenia, Polak potrafił, a nie był tylko mądry
po szkodzie.
Bądźmy pozytywnie cwani (ang. smart) – umieśćmy w tych programach
operacyjnych instrumenty i działania, które, spełniając podstawowe założenia
Komisji Europejskiej, będą jednocześnie realizowały nasze własne założenia
i plany budowania podstaw rozwoju w nowej, kolejnej dekadzie. Takie postępowanie wymaga jednak odwagi na najwyższym szczeblu – odwagi, aby:
a) powiedzieć, że nie wszystkie rodzaje działań będziemy wspierać,
b) wytłumaczyć Polakom potrzeby finansowania tylko projektów prorozwojowych,
c) przekonać odpowiednie grupy do zapomnienia o partykularnych
interesach.
Mamy siedem lat na ten nasz polski ostatni „quasi-Plan Marshalla”,
siedem lat na to, aby się przygotować na rozwój po 2020 roku. Obyśmy nie
zgubili tej możliwości, która przed nami stoi.
Kolejne „ale” – jak?
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Edukacja, edukacja, edukacja
Zastanawiałem się nad potencjałem rozwojowym, który w kraju posiadamy.
Jest ich oczywiście wiele. Moim zdaniem naszym najważniejszym zasobem
są zdolni, wykształceni i przedsiębiorczy Polacy. To jest ogromny i najważniejszy potencjał, który na co dzień obserwuję, czy to zarządzając firmą
konsultingową, czy zajmując się innowacjami.
Aby ten potencjał lepiej wykorzystywać, musimy zacząć zmieniać myślenie
o edukacji. Mamy przykład Finlandii,
w której reforma edukacji przyniosła
i nadal przynosi pozytywne rezultaty,
szczególnie na poziomie innowacyjności. Zacznijmy od wsparcia wykształcenia
nowego sposobu myślenia i działania u nauczycieli. Nie zapominajmy, że
ktoś musi nasze dzieci nauczyć nowego sposobu myślenia, nowego sposobu
działania, przedsiębiorczości, innowacyjności, odwagi itd. A przecież „takie
będą Rzeczpospolite…”.
Jedną z najważniejszych zmian w Finlandii jest skoncentrowanie uwagi
i środków zarówno na wykształceniu, jak i wspieraniu w pracy nowej kategorii nauczyciela – nauczyciela skupionego na stałym poprawianiu sposobu
nauczania. W odróżnieniu od nauczyciela, którego zadaniem jest przekazanie ustalonego odgórnie/centralnie curriculum i sprawdzenie, czy ta nabyta
wiedza utrwaliła się w głowach uczniów (na kilka dni).
Dla mnie najważniejszym elementem, który jest niestety pomijany lub co
najmniej traktowany po macoszemu w wielu dokumentach strategicznych
dotyczących rozwoju naszego kraju, jest brak pomysłu i planu zmian dotyczących nauczycieli. Upowszechnione jest myślenie o nauczycielach jako bardzo
ciężko pracującej grupie zawodowej. Ale brak konkretnych wizji i działań
wzmacniających nauczycieli w umiejętnościach mogących rozwijać sposób
myślenia, kreatywność i przedsiębiorczość u młodzieży, w odróżnieniu od
obecnego systemu wbijania określonej liczby faktów do głowy.
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Innowacyjność! = większe ryzyko
Przejdę do kolejnego słowa wytrychu, odmienianego od kilku lat na wszystkie
możliwe przypadki, czyli do słowa – innowacyjność. Staram się codziennie
pamiętać i stosować moją prywatną definicję innowacyjności, która brzmi
mniej więcej tak:
Zrób dzisiaj trochę lepiej/inaczej to, co robiłeś wczoraj.
I staraj się zrobić dzisiaj coś, czego jeszcze nie robiłeś.
Nie mogę poprzeć tej definicji wieloletnimi doświadczeniami naukowymi, ale udowodniłem empirycznie (na własnym przykładzie), iż ten prosty
sposób myślenia o innowacjach jest bardzo efektywny i skuteczny.
Dla mnie to jest właśnie ten aspekt innowacyjności, który każda/każdy
z nas musi stosować, codziennie. Zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. W sektorze prywatnym ta definicja przynosi rezultaty w postaci
nowych rozwiązań, pomysłów, decyzji, na wszelkich poziomach decyzji
i działań firmy. A w sektorze publicznym? Pozwolę sobie zaproponować
sektorowi publicznemu zastosowanie tej definicji tylko w jednym możliwym
aspekcie, ale jakże ważnym. Aby, wymagając innowacyjności, zaakceptować,
że każda zastosowana nowość niesie z sobą ryzyko.
Jeśli chcemy być prawdziwie innowacyjni, bądźmy świadomi tego, że
większa innowacyjność to większe prawdopodobieństwo sukcesu, ALE i większe ryzyko niepowodzenia. Wprowadzając innowacyjne pomysły, polityki
czy instrumenty, nie da się stosować metody oceny rezultatów tylko poprzez
przyszłą kontrolę RIO „bez uwag”. Musimy być gotowi na sytuację, w której
część zastosowanych innowacyjnych rozwiązań przyniesie straty. W takiej
sytuacji musimy mieć przygotowaną metodę oceny skutków, jak i znalezienia
przyczyn niepowodzenia. Ale nie po to, aby ukarać innowatora – po to, aby
wyciągnąć wnioski dla kolejnych/innych innowatorów.
Moja firma jest obecnie beneficjentem dotacji z funduszy unijnych. Wymyśliliśmy kilkadziesiąt projektów, tzw. innowacyjnych, dotyczących czy
to stworzenia produktów finalnych, czy wymyślenia nowych metodologii,
np. w edukacji. Cieszyliśmy się z tych możliwości. Ale rzeczywistość okazuje
się coraz bardziej szara – ze względów „dbałości o środki publiczne” nakładane
są na nas coraz to nowe ograniczenia, ubezpieczenia i różne inne „hamulce”,
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które powodują, że nasze nowatorskie pomysły przestają być innowacyjne, natomiast stają się bezpieczne. Oczywiście bezpieczne tylko z punktu widzenia
budżetu. A starając się spełnić wszystkie wymagania, regulacje, wytyczne,
interpretacje, zarządzenia, dyrektywy itd. gubimy nowatorskie i innowacyjne
rozwiązania i pomysły, nie wspominając o motywacji do ich wymyślania.
Planowane stosowanie funduszy zwrotnych doda odwagi, mam nadzieję,
osobom – zarówno asesorom składane projekty, jak i decydentom podejmującym ostateczne decyzje o przyznawaniu grantów w okresie programowania
2014–2020.

Za bardzo lubimy zajmować się błahostkami
Kolejnym elementem, który musimy wyeliminować z polskiej polityki rozwoju
regionalnego są błahostki, którymi uwielbiamy się zajmować, a które oddalają nas od rzeczy ważnych. Zbyt wiele drobnostek jest obecnych w naszych
działaniach (na niby) związanych z realizacją polityki spójności.
Zacznę od złego sposobu rozdawnictwa pieniędzy unijnych. Jest tajemnicą poliszynela, chociażby w kręgach osób analizujących sposób realizacji
instrumentów polityki spójności, że nadal w niektórych regionach sposób
dystrybucji funduszy spójności obejmuje (obejmował) również niepisany
wymóg, aby każdy z tzw. ważnych aktorów lokalnych/regionalnych dostał
„coś”. Taka drobnostka jak polityczna poprawność na szczeblu regionu powoduje, że wszyscy są zadowoleni… Ale również wszyscy są niezadowoleni, bo
następuje rozproszenie funduszy. Oczywiście nie jesteśmy wyjątkiem w UE
w stosowaniu tej, źle zrozumianej, poprawności politycznej – w innych krajach
też można zauważyć tę praktykę. Co nas, mimo wszystko, nie rozgrzesza.
Ciekawym przejawem rzekomego dbania o interesy regionu jest inne
głupstwo – preferencja dla wykonawców z regionu. W części polskich regionów daje się zauważyć preferencje do wybierania wykonawców pochodzących
z własnych regionów. Zarówno w konkursach czy w przetargach, wszystkich
finansowanych ze środków polityki spójności. Nawet kosztem niższej jakości
dostarczonych usług. Czy ktoś zadał sobie pytanie, jaki to ma sens?
Innymi drobnostkami, chociaż czasami o bardzo poważnym budżecie,
jest kopiowanie rodzaju realizowanych inwestycji pomiędzy regionami czy
miastami. „Jeżeli tam jest aquapark, to u mnie też jest; jak oni mają lotnisko,

341

Radosław Piontek

to my też będziemy mieć, większe”. Myślę, że każdy z uczestników polityki
spójności w Polsce zna i może podać więcej takich przypadków.
Moim ulubionym do opowiadania, a wszechobecnym głupstwem jest
wymaganie stosowania prawidłowych nazw funduszy unijnych (np. Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego), programów operacyjnych (np. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego), czy wyglądu logotypów
(np. w którą stronę mają być skierowane gwiazdki w logo UE?) na wszelkich
materiałach drukowanych, w reklamach, na plakatach itd. Czy nikt nie jest
na tyle odważny, aby zbadać, jak mało efektywne jest stosowanie pełnych
nazw programów na postrzeganie Unii Europejskiej przez społeczeństwo?
Czy nikt nie policzył, ile czasu spędzają niepotrzebnie zarówno urzędnicy,
beneficjenci i wykonawcy na przygotowaniu odpowiednich zapisów? I ile
kosztuje niepotrzebnie wykorzystywany czas antenowy?
Dlaczego o tym wspominam? Bo sam miałem niechlubny wkład w ten
sposób myślenia jako urzędnik Komisji pracujący w Polsce. Od tego czasu
zauważyłem, jak mało znaczące są takie wymagania. W wielu projektach
tracimy wszyscy, my – beneficjenci i urzędnicy, na wszystkich poziomach,
żeby sprawdzać, czy gwiazdki są odpowiedniej wysokości i czy kolory są odpowiednio wykorzystane. Przestańmy informować, że to jest ten czy inny
program operacyjny. Dajmy ludziom informacje o finansowaniu po prostu
– przez Unię Europejską. Dodajmy tylko logo UE. I już.
Podsumowując – mamy wiele błahostek, które nas niepotrzebnie zajmują. I potrzeba nam odważnego lidera, który podejmie odpowiednie decyzje
i je zlikwiduje.

„Dozwolone co nie jest zabronione”
Nawiązując do potrzeby innowacyjnych pomysłów, proponuję powrót do powyższego hasła, od pewnego czasu zapomnianego.
Każdy choć trochę inteligentny głupek może uczynić rzeczy większymi i bardziej skomplikowanymi. Potrzeba dotyku geniuszu
i wiele odwagi, aby czynić odwrotnie.
Albert Einstein
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W trakcie realizacji instrumentów polityki spójności pojawiają się nowe
pomysły, nowe rozwiązania, nowe wymagania. Bardzo często, same w sobie,
są bardzo logiczne i potrzebne. Prawie nikt nie monitoruje jednak, na czym
się kończy dokładanie tych ulepszanych wymagań. A kończy się „przeciążeniem systemu” lub „zjadaniem własnego ogona”. Zaczynamy zajmować się
rzeczami, które nie są potrzebne do realizacji instrumentów tej polityki.
Oczywiście są chlubne wyjątki. I o nich należy mówić – w zeszłym roku
zostaliśmy poproszeni o zaproponowanie ujednoliconego systemu monitorowania i raportowania w jednym z polskich programów operacyjnych. Nasza
propozycja zmierzała, po pierwsze do zastosowania prostego oprogramowania, ale używanego przez wszystkie rodzaje instytucji zaangażowanych
w realizację tego programu. Po drugie, zaproponowaliśmy znaczną redukcję
liczby wskaźników, które nie dawały oczekiwanych użytecznych danych,
a jedynie powodowały komplikacje w monitorowaniu. Biorąc pod uwagę
nasze wcześniejsze negatywne doświadczenia z innymi partnerami, byliśmy
bardzo pozytywnie zaskoczeni, gdy Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
nasz zamawiający, zdecydował się wdrożyć ten uproszczony system w zaproponowanej przez nas formie. Jak widać – można.
W związku z tym przestańmy dodawać, może odświeżmy = uprośćmy
naszą legislację, sposób myślenia. Zmniejszmy liczbę wymagań do rzeczywiście niezbędnego minimum. Zastosujmy metodę, która już raz zadziałała
w Polsce – metodę ministra Wilczka. To rozwiązanie kiedyś przyniosło pozytywne rezultaty, oczywiście były z tym związane koszty, ale to pobudziło
naszą przedsiębiorczość, naszą kreatywność, i zrodziło mnóstwo dobrych
pomysłów. Więcej zaufania w ludzi!
Nie zasłaniajmy się „wymogami Unii” = zaproponujmy nowe upraszczające rozwiązania, w końcu jesteśmy pełnoprawnym członkiem UE. I jeśli nasze
propozycje (i wizja nowej polityki spójności) będą miały sens, to na pewno
znajdziemy dla nich poparcie.

Czy polskie regiony przetrwają?
Przetrwają.
Koniec polityki spójności w obecnej formie to nie koniec świata. To tylko
koniec pewnej szansy, którą musimy teraz wykorzystywać. Przecież Panta rhei
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– świat się zmienia, wszystko się zmienia i musimy się do tego dostosować.
Regiony w każdym z krajów, który kiedyś przeżył fundusze strukturalne,
funkcjonują i działają nawet z mniejszą liczbą środków unijnych. Oczywiście
bez unijnej kroplówki jest inaczej. Ale, nie bójmy się tego powiedzieć, normalniej. Świat stoi przed nami otworem, nie czekajmy na pomoc, pomóżmy
sobie sami.
Pamiętajmy o tym, żebyśmy myśleli teraz o przyszłości, a nie czekali
na to, co się będzie zmieniało, a zwłaszcza co wymyśli „Bruksela”. To my im
podsuwajmy nowe pomysły i rozwiązania ich (naszych) problemów. Ludzie
pracujący w Komisji Europejskiej często czekają na te nasze propozycje,
chociaż nie wszystkie udaje im się zrozumieć czy zrealizować.
A my zaakceptujmy fakt, że w naszych regionach nigdy nie będzie „po
równo”, nigdy regiony, miasta i gminy nie będą takie same. Każdy z regionów ma swoje atuty, każda z gmin ma swoje atuty i na nich powinna się
skoncentrować i jak najlepiej przygotować wykorzystywanie tych atutów
w tym siedmioleciu polityki spójności, które się zaczyna. Jako przestroga
przypominająca o konieczności myślenia w dłuższym horyzoncie – pamiętajmy o tym, co się dzieje w Detroit.

Uff, koniec dyktatu Brukseli
Dlaczego koniec dyktatu Brukseli i dlaczego nareszcie? Mamy tylko siedem
lat na to, żeby wymyślić, co będzie się działo po 2020 roku, żeby to dobrze
przygotować i żeby zacząć realizować ten plan! Nie czekajmy na to, aż ktoś
nam podpowie, co i jak mamy zrobić. My musimy to wymyślić sami, odpowiednio skonstruować w obecnych dokumentach programowych, i zacząć
realizować. Od dzisiaj.
Z czego się również cieszę to to, że niedługo skończy się okres mówienia,
„Ale Unia tak chce”. To sformułowanie jest w bardzo wielu przypadkach
używane jako przykrywka naszych własnych pomysłów. Wiele wymagań
albo narzuciliśmy sobie sami, a używamy tego wytrychu po to, żeby się nie
przyznawać do pewnych decyzji.
A gdy skończą się sugestie i nadzór z DG Regio, my powinniśmy zapamiętać to, czego się nauczyliśmy w ciągu ostatnich dziesięciu lat, jeżeli chodzi
o programowanie i planowanie. I to kontynuować. Obyśmy nie wrócili do sys-
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temu sprzed 2004 roku, kiedy decyzje o obszarach i instrumentach programów
rozwoju regionalnego były decyzjami politycznymi.

prof. dr hab. Jacek Szlachta
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Rok 2020 – czy koniec polityki
regionalnej w Polsce?

1. Przesłanki kształtowania modelu polityki regionalnej
w Polsce
W Polsce, zarówno ze względu na wielkość kraju, co wymaga istnienia trzech
szczebli decyzyjnych w układach terytorialnych – centralnego, regionalnego i lokalnego, a także ze względu na znaczące zróżnicowanie terytorialne
struktur społeczno-gospodarczych, polityka regionalna musi uwzględniać
dwa równorzędne wymiary interwencji: rządu wobec regionów (polityka
interregionalna) oraz wewnątrz poszczególnych regionów (polityka intraregionalna). Przez całą dekadę lat 90. XX wieku brak było możliwości uprawiania
polityki w tym drugim wymiarze, bowiem ustrój Polski nie przewidywał
istnienia samorządowych podmiotów odpowiedzialnych za politykę państwa
prowadzoną na poziomie regionalnym. Stopniowy rozwój społeczeństwa
obywatelskiego, zbliżająca się akcesja do Unii Europejskiej oraz oczywiste
niefunkcjonalności podziału administracyjnego kraju na 49 małych województw przyczyniły się do podjęcia w roku 1998 kompleksowej reformy
administracyjnej państwa.
Reforma ta, wprowadzona 1 stycznia 1999 roku, pozwoliła na powołanie
szesnastu dużych województw, dysponujących kategorią własnych budżetów
oraz zarządzanych przez wybieralne ciała przedstawicielskie. Te jednostki
terytorialne stały się zarazem przyszłymi obszarami typu NUTS-2, w warunkach zbliżającego się członkostwa Polski w Unii Europejskiej1. W Polsce
1. NUTS (Nomenclature of Units for Territorial Statistics), czyli Nomenklatura Jednostek Statystyki Terytorialnej, uniwersalna regionalizacja obowiązująca w Unii Europejskiej. W Polsce sieć ta nazwana
została NTS (Nomenklatura Terytorialna Statystyki). Wyróżnia się trzy poziomy: NUTS-1 (makroregiony), NUTS-2 (regiony) i NUTS-3 (subregiony). W Polsce na tych trzech poziomach istnieje

347

prof. dr hab. Jacek Szlachta

zasadniczo regiony identyfikuje się z województwami, bowiem inne jednostki
administracyjne, takie jak: powiaty, miasta i gminy, przypisuje się jednoznacznie do poziomu lokalnego. Po tej reformie na poziomie regionalnym
zachowano pewną dwoistość instytucjonalną funkcji władzy publicznej,
bowiem występuje tam zarówno przedstawiciel rządu w terenie, jakim jest
wojewoda, jak i organ samorządowy – zarząd województwa.
Dzięki reformie ustrojowej państwa, w Polsce od roku 1999 stało się
możliwe uprawianie kompleksowej polityki regionalnej na poziomie dużych województw. Jednak pomimo dobrych intencji zawartych w zapisach
ustawowych, odbywało się to w niewielkiej skali, ze względu na bardzo
ograniczoną wielkość przyporządkowanych tej sferze interwencji środków
publicznych. Także limitowane środki przedakcesyjne Unii Europejskiej
dostępne w ramach trzech programów: PHARE, ISPA i SAPARD nie spowodowały przełomu.
Po akcesji Polski do Unii Europejskiej województwa, jako obszary typu
NUTS-2, o niskim poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego (poniżej
75 proc. produktu krajowego brutto (PKB) na mieszkańca średniej UE-25,
a potem UE-27 państw według parytetu siły nabywczej) stały się ważnymi
beneficjentami europejskiej polityki spójności. Stopniowo zwiększa się udział
szczebla wojewódzkiego w alokacji funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójności dla Polski. W latach 2004–2006 na tym poziomie zarządzane
było około 25 proc., w latach 2007–2013 udział ten zwiększył się do około
36 proc., a w 2014–2020 samorządy województw zgodnie z zapisami Krajowej
Strategii Rozwoju Regionalnego i innych dokumentów programowych rządu
mają zarządzać ponad 40 proc. środków tej polityki przekazywanych Polsce
przez Unię Europejską2 . Średniookresowa skala transferów funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w każdym z tych trzech okresów przekracza
2 proc. PKB Polski.

obecnie (w roku 2013) odpowiednio: 6, 16 i 66 jednostek terytorialnych. Podział ten jest aktualizowany co kilka lat. W ramach polityk Unii Europejskiej, takich jak między innymi spójności i konkurencji, szczególne znaczenie mają obszary typu NUTS-2, uzupełniające typu NUTS-3. Na poziomie lokalnym wyróżnia się dwa poziomy: LAU-1 i LAU-2 (Local Administration Units), którymi
w Polsce są odpowiednio powiaty (miejskie i ziemskie) oraz poszczególne miasta i gminy.
2. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020. Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, przyjęta przez
Radę Ministrów 13 lipca 2010 roku, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.
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Taka skala transferów finansowych oraz wprowadzenie zasad i reguł
rządzących wdrażaniem tych funduszy spowodowała w Polsce szereg korzyści, takich jak:
• zbudowanie pierwszej generacji polityki rozwojowej, prowadzonej
w oparciu o wieloletnie dokumenty programowe, co warunkowało
jej konceptualizację,
• kreowanie potencjału instytucjonalnego, zarówno na poziomie krajowym, jak też regionalnym, co umożliwiło znaczącą decentralizację tej polityki,
• ograniczenie, a czasami nawet wyeliminowanie różnorodnych deficytów, w tym administracyjnych oraz społeczeństwa obywatelskiego, co umożliwiło instytucjonalizację polityki rozwoju,
• lepsze wykorzystanie endogenicznych potencjałów rozwojowych całego kraju i poszczególnych regionów, poprzez ich udostępnienie,
• ograniczenie różnorodnych braków w zakresie podażowych czynników produkcji, w tym dotyczących infrastruktury, siły roboczej,
środowiska biznesowego,
• pozytywne oddziaływanie na stan koniunktury gospodarczej, co
jest możliwe dzięki znaczącym wydatkom ponoszonym w ramach
tej polityki.
Dzięki temu zbudowano umiejętności prowadzenia nowoczesnej polityki
regionalnej przez urzędy marszałkowskie, między innymi w zakresie: programowania, zarządzania, finansowania, monitoringu, ewaluacji oraz wyboru
projektów.
Są jednak także liczne opinie krytyczne formułowane na temat europejskiej polityki spójności, zarówno w całej Unii Europejskiej, jak też w Polsce3.
Krytyka ta opiera się na niskiej efektywności środków strukturalnych, uruchamianych w ramach bardzo tradycyjnych mechanizmów, nie odpowiadających rzeczywistości XXI wieku4. Wskazuje się między innymi na następujące słabości: koncentrację uwagi na wydatkowaniu środków, praktyczną
3. J. Bradley, Debata na temat polityki spójności i funduszy strukturalnych, [w:] Polityka spójności w obliczu
wyzwań XXI w., Materiały z konferencji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009,
s. 54–70; A. Sapir, P. Aghion, G. Bertola, M. Hellwig, J. Pisani-Ferry, D. Rosati, J. Vinals, H. Wallace,
An Agenda for a Growing Europe: Making the EU Economic System Deliver, Report of an Independent
High-Level Study Group to the President of the European Commission, Brussels 2003.
4. T. Geodecki, G. Gorzelak, J. Górniak, J. Hausner, S. Mazur, J. Szlachta, J. Zaleski, Jak wyprowadzić
Polskę z rozwojowego dryfu?, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2012.
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rezygnację w polityce rozwojowej z suwerennej krajowej myśli strategicznej;
dualność polityki rozwojowej, bardzo duże rozproszenie kierunków interwencji, wadliwość procedury zamówień publicznych; bardzo skomplikowane
procedury, które i tak nie blokują możliwości rabunkowego przechwytywania
korzyści przez niektórych uczestników tej gry; nierównomierność w czasie
zagospodarowania środków strukturalnych; niską efektywność i skuteczność
komitetów; gąszcz niespójnych wytycznych; nawrót „prawa powielaczowego”;
pojawienie się rynku „załatwiaczy” dotacji unijnych; absurdy sprawozdawczości; represyjną i nieustanną kontrolę zamiast audytu; monitoring bez
zarządczej przydatności; niską jakość badań ewaluacyjnych; środki unijne,
które stały się narzędziem praktycznego przechwytywania i koncentracji
władzy; tak zwane projekty systemowe mające skutki antysystemowe; antyrozwojowe w swej istocie myślenie w kategoriach „wyciskania brukselki”.
Krytyka ta wyraźnie dokumentuje, że dzięki interwencji strukturalnej Unii
Europejskiej w Polsce można byłoby osiągnąć znacznie większe efekty społeczno-gospodarcze.

2. Zmiany uwarunkowań zewnętrznych polityki rozwoju
regionalnego Polski
W ostatnich kilkunastu latach nastąpiły zasadnicze przewartościowania
w doktrynie rozwoju regionalnego. Zmiany te związane były przede wszystkim z nową geografią ekonomiczną, która wprowadziła wymiar terytorialny
do głównego nurtu ekonomii5, ale także z pracami dotyczącymi kształtowania
się przestrzeni przepływów6 oraz polityką bazującą na miejscach (place-based
policy)7.

5. P. Krugman, Development, Geography and Economic Theory, The Massachusetts Institute of Technology Press, Cambridge 1995; M. Fujita, P. Krugman, A. J. Venables, The Spatial Economy. Cities,
Regions and International Trade, The MIT Press, Cambridge–London 2001.
6. M. Castells, Siła tożsamości, PWN, Warszawa 2008; M. Castells, Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2008.
7. F. Barca, An Agenda for a Regional Cohesion Policy. A place-based approach to meeting European Union
challenges and expectations, Independent Report prepared at the request of D. Huebner, Commissioner for Regional Policy, Brussels 2009.
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Na grunt polityk publicznych zostało to przeniesione przede wszystkim
dzięki aktywności OECD i Banku Światowego, ale także Unii Europejskiej8.
Równocześnie nastąpiło zasadnicze zmodyfikowanie priorytetów polityki rozwoju regionalnego Polski, gruntownie zmieniające relacje między spójnością
a konkurencyjnością, co ilustrują dobitnie zapisy Krajowej Strategii Rozwoju
Regionalnego do roku 2020. Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (KSRR), przyjętej
przez Radę Ministrów 13 lipca 2010 roku9. W KSRR jako cel pierwszy polityki regionalnej zaproponowano konkurencyjność, jako cel drugi – spójność,
a jako cel trzeci – sprawność, mające skupiać odpowiednio: 63 proc., 30 proc.
i 7 proc. środków rozwojowych w Polsce w dekadzie lat 20. XXI wieku.
W Unii Europejskiej jako podstawę wszystkich polityk tej organizacji
w dekadzie lat 20. XXI wieku przyjęto już w roku 2010 Strategię Europa
202010. Znaczenie Strategii Europa 2020 podkreśla obowiązujące założenie,
że celem europejskiej polityki spójności i innych polityk europejskich w latach
2014–2020 będzie przede wszystkim skuteczne wdrożenie tej strategii. Jako
priorytety Strategii Europa 2020 określono: (1) rozwój gospodarki opartej
na wiedzy i innowacjach; (2) promocję gospodarki oszczędzającej zasoby,
zielonej i konkurencyjnej oraz (3) sprzyjanie gospodarce o wysokim zatrudnieniu, zapewniającej wysoką spójność społeczną i terytorialną. Wyznaczono
cele, jakie Unia Europejska powinna osiągnąć do roku 2020 oraz określono
zestaw programów warunkujących wdrożenie tej strategii. Strategia Europa
2020 stała się w związku z tym podstawą wszystkich polityk europejskich,
które mają stymulować pozytywne zmiany w gospodarce i społeczeństwie
Unii Europejskiej. Europejska polityka spójności w latach 2014–2020 będzie
miała oczywiście kluczowe znaczenie dla skutecznego wdrożenia tej strategii,
bowiem dysponuje niezbędnymi środkami i instrumentami.
Bardzo istotne zmiany uwarunkowań wynikają ze światowego kryzysu
gospodarczego, jaki ma miejsce od roku 2008. Kraje członkowskie Unii
Europejskiej i generalnie cała organizacja zostały dotknięte szczególnie
silnie konsekwencjami spowolnienia, a nawet regresu gospodarczego. Konsekwencją tego jest kryzys samej integracji europejskiej oraz kryzys strefy
8. World development report 2009. Reshaping Economic Geography, (The) World Bank Washington DC
2009; Regional Policy Challenges, New Issues and Good Practices, OECD, Paris, 31 March 2009.
9. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020. Regiony, Miasta, Obszary wiejskie…, op. cit.
10. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji, Komisja Europejska, Bruksela 3.3.2010, KOM(2010)2020 wersja
ostateczna.
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euro. Zmniejszenie wielkości produktu krajowego brutto, wzrost bezrobocia
oraz narastające nierównowagi budżetowe spowodowały w państwach Unii
Europejskiej ograniczenia budżetowe oraz zacieśnienie polityki fiskalnej.
Niestety perspektywy kształtowania się co najmniej w dekadzie lat 20. najważniejszych megatrendów, takich jak: starzejąca się ludność, cofająca się
gospodarka, ewolucja postaw społecznych, spowolniona innowacyjność,
niedostatek energii, odwrócone dostępności, spolaryzowany rozwój, hybrydowa geografia, zablokowane reformy oraz europejskie zakleszczenie są dla
Europy bardzo niekorzystne.
W tych warunkach pojawiła się bardzo silna presja na ograniczenie
skali i zakresu budżetu polityk europejskich w latach 2014–2020. Dlatego
jako wyjątkowy sukces należy uznać fakt, iż pomimo mniejszego budżetu
europejskiej polityki spójności w latach 2014–2020 Polska dysponuje większymi środkami w ramach tej polityki niż w poprzednim wieloletnim okresie
programowania 2007–2013.
Unia Europejska po raz kolejny zaproponowała zasadnicze zmodyfikowanie systemu programowania europejskiej polityki spójności. Dlatego
w latach 2014–2020 tylko w ograniczonym stopniu będzie można wykorzystać doświadczenia i umiejętności strategicznego programowania funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności, jakie zostały zakumulowane w Polsce
w pierwszym pełnym wieloletnim okresie programowania, obejmującym
lata 2007–2013. W propozycjach legislacyjnych Komisji Europejskiej na lata
2014–2020 zaproponowano bowiem zrezygnowanie z dokumentu będącego
w latach 2007–2013 podstawą programowania polityki spójności, jakim
były Strategiczne Wytyczne Wspólnoty dotyczące Polityki Spójności (Community
Strategic Guidelines on Cohesion Policy) i zastąpienie go Wspólnymi Ramami
Strategicznymi (Common Strategic Framework) oraz wyeliminowanie dotychczasowego dokumentu przygotowywanego na tej podstawie dla każdego
kraju beneficjenta europejskiej polityki spójności zatytułowanego Narodowe
Strategiczne Ramy Odniesienia (National Strategic Reference Framework), zwanego w Polsce także Narodową Strategią Spójności, zastępując go rozwiązaniem
nowej generacji typu negocjacyjnego.
W projekcie rozporządzeń zaprezentowanych przez Komisję Europejską
w listopadzie 2011 roku, potwierdzonych następnie w marcu 2012 roku, zaproponowano jako podstawę dla programowania pięciu funduszy: Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
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Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
jeden dokument Komisji Europejskiej – Wspólne Ramy Strategiczne (WRS).
Na tej podstawie z każdym krajem członkowskim zostanie zawarta Umowa
Partnerstwa (Partnership Agreement). Zaproponowano, aby oczekiwania Komisji
Europejskiej wobec każdego kraju członkowskiego zostały wyartykułowane
w dokumencie potocznie zwanym Position Paper11.
Position Paper dla Polski zawiera syntetyczny tekst główny oraz szeroki aneks12. Podstawowym problemem Polski według Position Paper jest
utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu dochodu narodowego, ze względu
na wyczerpywanie się prostych rezerw rozwojowych. Utrzymanie korzystnej trajektorii rozwojowej jest warunkiem zmniejszania dystansu wobec
bogatszych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz bardziej skutecznego niż dotychczas podejmowania problemów strukturalnych. Wskazano
na znaczenie wykonania wyznaczonych dla Polski w Krajowym Programie
Reform w horyzoncie czasowym roku 2020 celów Strategii Europa 2020. Jako
najbardziej wymagające wyzwania określono:
1) niedostateczne wyposażenie w infrastrukturę (transportową, teleinformatyczną i energetyczną)
Szczególną uwagę zwrócono na sieć kolejową oraz penetrację szerokopasmowym Internetem.
2) nieatrakcyjne systemy badawcze i innowacyjne oraz niską konkurencyjność biznesu
Zwrócono uwagę na bardzo niski poziom nakładów na B+R w Polsce
oraz problem niezbyt skutecznego podejmowania problemów strukturalnych. Prowadzi to do niskiego potencjału innowacyjnego naszego kraju
oraz ograniczonej zdolności małych i średnich przedsiębiorstw do operowania
na Wspólnym Rynku.
11. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem Wspólnych Ram Strategicznych
oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności oraz uchylające rozporządzenie Rady
(WE) nr 1083/2006, SEC(2011)1141 wersja ostateczna i SEC(2011)11142 wersja ostateczna, Komisja Europejska, Bruksela, dnia 14.3.2012, COM(2011)615 final.
12. Position of the Commission Services on the development of Partnership Agreement and programmes in Poland for the period 2014–2020, European Commission, Brussels, 28/09/2012.
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3) niską partycypację na rynku pracy
Szczególnym problemem jest niski udział zatrudnionych wśród starszych kohort wiekowych oraz bardzo niski wiek wychodzenia z rynku pracy,
co dotyczy szczególnie kobiet. Wskazano na szereg bardzo niepokojących
syndromów sytuacji na rynku pracy, dotyczącej między innymi młodzieży.
Towarzyszą temu niespójności systemu edukacyjnego oraz wysoki udziału
osób zagrożonych ubóstwem.
4) nieefektywne gospodarowanie zasobami
Polska gospodarka jest przynajmniej dwukrotnie bardziej energochłonna niż ma to miejsce przeciętnie w całej Unii Europejskiej, podobnie niekorzystnie kształtuje się surowcochłonność produkcji oraz poziom emisji
zanieczyszczeń. Niepokojący jest deficyt zasobów wodnych.
Ustalenia tej diagnozy powiązano z czterema priorytetami kierunków
finansowania, proponowanymi w ramach funduszy europejskich w latach
2014–2020, jakimi według Komisji Europejskiej mają być:
1. Nowoczesne sieci infrastrukturalne (transportowe, energetyczne
i teleinformatyczne), jakie są niezbędne do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Efektem tego powinna być zasadniczo zwiększona
dostępność terytorialna w różnych skalach przestrzennych. Zdecydowanym priorytetem w latach 2014–2020 powinien cieszyć się transport kolejowy. Wskazuje się na znaczenie rozwoju zintegrowanych systemów transportowych w obszarach metropolitalnych. W przypadku infrastruktury
energetycznej dostrzeżono kluczowy problem zasadniczej modernizacji
sieci energetycznej. Trafnie wskazano na olbrzymie potrzeby inwestycyjne
w sferze Informacyjnych i Komunikacyjnych Technologii, sprowadzając
je przede wszystkim do wymiaru związanego z hardware – czyli fizycznej
dostępności do sieci.
2. Przyjazne dla innowacji otoczenie biznesowe
W Polsce niezbędne jest zasadnicze zwiększenie poziomu i udziału
inwestycji prywatnych w B+R. Konieczne jest zwiększenie innowacyjności
i konkurencyjności gospodarki, skoncentrowane przede wszystkim na sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, co powinno także sprzyjać wzrostowi
zatrudnienia. Szczególne znaczenie ma rozwój e-gospodarki, co pozwoli
na zasadnicze obniżenie zbyt wysokich kosztów transakcyjnych. Deficytem,
szczególnie bolesnym w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, pozostaje dostęp do usług finansowych i zaawansowanych usług finansowych.
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Zakłada się, że efektywna i przyjazna dla biznesu administracja publiczna
będzie stymulatorem pozytywnych zmian w Polsce, przede wszystkim dzięki
uproszczeniu procedur administracyjnych, zwiększeniu jakości świadczenia
usług prawnych oraz systemowemu podejściu do e-administracji.
3. Zwiększenie partycypacji na rynku pracy poprzez poprawę sytuacji w sferze zatrudnienia oraz politykę w zakresie włączenia społecznego
i edukacji. Jako kluczowy element realizacji tego priorytetu określono integrację najbardziej wrażliwych grup społecznych na rynku pracy, a zaliczono do nich: osoby starsze, kobiety, młodzież oraz osoby narażone
na dyskryminację i wykluczenie społeczne, proponując konkretne kierunki
interwencji w odniesieniu do każdej z tych grup. Drugim istotnym kierunkiem interwencji jest, według Komisji Europejskiej, zasadnicza poprawa
jakości edukacji, co odnoszone jest przede wszystkim do kształcenia zawodowego oraz edukacji na poziomie wyższym. Wskazano także na potrzebę
skutecznego wdrożenia modelu edukacji przez całe życie oraz promowanie
powszechnego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.
4. Przyjazna dla środowiska oraz efektywnie wykorzystująca zasoby
gospodarka
Komisja Europejska spodziewa się, że inwestycje w tym obszarze wzrosną znacząco w latach 2014–2020 w porównaniu z okresem 2007–2013.
Oczekuje się pozytywnych zmian strukturalnych w gospodarce, znacznie
efektywniej wykorzystującej energię oraz cechującej się znacznie mniejszym
zapotrzebowaniem na paliwa węglowe. Powinno temu służyć zasadnicze
zwiększenie produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, co
tworzy potencjał do zastosowania innowacyjnych technologii. Drugim
elementem wdrożenia tego priorytetu powinna być ochrona środowiska
i poprawa jakości zarządzania zasobami naturalnymi, uwzględniająca paletę
działań dotyczących przede wszystkim: zarządzania zasobami wody i ziemi,
ochrony przed powodziami, ochrony zasobów naturalnych, promowania
bioróżnorodności, mitygowania zmian klimatycznych oraz racjonalnego
zarządzania strefami przybrzeżnymi.
Zapisy te potwierdzają jednoznacznie, że w latach 2014–2020 podstawą
finansowania polityki rozwojowej w Polsce będą fundusze Unii Europejskiej,
a ich ukierunkowanie będzie odpowiadało specyfice problemów rozwojowych
naszego kraju. Bardzo pozytywnie należy ocenić trafne odczytanie przez
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Komisję Europejską najważniejszych problemów rozwoju naszego kraju
w nadchodzących kilku latach.

3. Wyzwania przed polityką regionalną w Polsce po roku
2020
Jak widać już w latach 2014–2020, a w jeszcze większym stopniu po roku
2020, oczekują nas jakościowe zmiany w europejskiej polityce spójności. Wyprzedzające przygotowanie się do tych zmian warunkuje przyszłość polityki
regionalnej w Polsce i jakość interwencji publicznej podejmowanej w układach
terytorialnych. Najważniejsze zmiany (uwarunkowania) europejskie, w tym
dotyczące polityki spójności, polegają między innymi na:
A. Zasadniczym ograniczeniu skali finansowania dostępnego w ramach
europejskiej polityki spójności
Jeśli lata 20. XXI wieku będą dla Unii Europejskiej tak jak to się prognozuje zmarnowaną dekadą, to można spodziewać się bardzo silnej presji
na ograniczenie skali wydatków i interwencji podejmowanej na poziomie
całej organizacji. Oczywiście znacznie mniejszy budżet unijny oznacza cięcia
wydatków przede wszystkim u największych beneficjentów, do jakich zalicza
się między innymi Polska.
B. Prawdopodobnym pojawieniu się dwu budżetów – jednego dla
strefy euro, drugiego dla całej Unii Europejskiej
Trudno jest obecnie prognozować, jak rozwinie się w najbliższych latach sytuacja w strefie euro. Bardzo trudno jest ocenić, czy i kiedy Polska
wejdzie do tej strefy. Jednak już w latach 2014–2020 proponuje się instrument kontraktów strukturalnych, jakie Komisja Europejska będzie zawierała
z krajami strefy euro. Model Europy dwu szybkości może oznaczać gotowość
współfinansowania rozwoju regionalnego państw tworzących strefę euro
oraz znacznie mniejszą szczodrość dla krajów pozostających poza unią
walutową, takich jak Polska.
C. Dalszej reorientacji wydatków budżetowych Unii Europejskiej
w kierunku konkurencyjności, przy zmniejszeniu alokacji zorientowanej
na spójność
Obniża to skalę finansowania przeznaczanego na rzecz biedniejszych
regionów, jak dotąd głównego źródła finansowania rozwoju społeczno-go-
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spodarczego dostępnego na poziomie polskich województw. Wprowadzenie
w latach 2014–2020 kategorii regionów przejściowych o PKB na mieszkańca
wynoszącym 75–90 proc. średniej UE jest tego dobitną ilustracją. W wyniku
tych zmian udział regionów najbiedniejszych w alokacji zmniejszył się o około
10 pkt proc. Równocześnie promowanie konkurencyjności może sprzyjać
sektoralizacji interwencji strukturalnej Unii Europejskiej.
D. Prawdopodobnym skróceniu kolejnych wieloletnich ram finansowych do pięciu lat
Zgodnie z zapisami traktatowymi Unia Europejska programuje wieloletnią
perspektywę finansową na okres nie krótszy niż pięć lat. Ponieważ kadencja
najważniejszych instytucji europejskich (Komisja Europejska, Parlament
Europejski i Komitety) wynosi pięć lat, co jakiś czas formułowany jest postulat dostosowania wieloletniej perspektywy finansowej do tych kadencji.
Rozwiązanie takie byłoby atrakcyjne dla płatników netto, bowiem obniżałoby
ich kontrybucję do budżetu na poziomie europejskim.
E. Lepszym zaadresowaniu kwestii spójności terytorialnej
Od czasu wejścia w życie Traktatu Lizbońskiego dążymy w Unii Europejskiej do poprawy poziomu spójności w trzech wymiarach: gospodarczym,
społecznym i terytorialnym. Szereg instrumentów dotyczących wymiaru
terytorialnego, z zakresu polityki miejskiej i lokalnej, zostało zaproponowanych przez Komisję Europejską na lata 2014–2020. Wzmocnienie pozycji
miast może paradoksalnie oznaczać osłabienie pozycji województw jako
głównego dysponenta środków europejskiej polityki spójności w układach
terytorialnych.
F. Zamrożeniu procesu dalszego rozszerzania Unii Europejskiej
Społeczeństwa państw członkowskich są zmęczone procesem akcesji
kolejnych biednych państw do Unii Europejskiej. W latach 2014–2020 prawdopodobne jest oczywiście przyjęcie do Unii niektórych państw Zachodnich
Bałkanów. Oznacza to, że w latach 20. wschodnia granica Polski pozostanie
zewnętrzną granicą Unii Europejskiej, ze wszystkimi tego konsekwencjami
(raczej negatywnymi) dla rozwoju społeczno-gospodarczego województw
Polski Wschodniej.
Zmiany te stanowią wielkie wyzwanie dla kształtowania modelu polityki
regionalnej Polski, bowiem oznaczają, że po roku 2020 europejska polityka
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spójności przestanie być podstawą finansowania rozwoju regionalnego naszego kraju.
Powiązane to jest ze znaczącymi zmianami społeczno-gospodarczymi w Polsce, wynikającymi ze zróżnicowanych trajektorii rozwojowych
poszczególnych województw. Już w latach 2014–2020 Mazowsze utraciło
swój uprzywilejowany status, bowiem zostało zakwalifikowane jako region
przejściowy o poziomie PKB na mieszkańca według parytetu siły nabywczej
wynoszącym 75–90 proc. średniej UE 27. Po roku 2020 przynajmniej cztery
kolejne województwa Polski (dolnośląskie, pomorskie, śląskie i wielkopolskie)
przejdą do tej kategorii regionów przejściowych, a Mazowsze jako region
o PKB na mieszkańca powyżej średniej UE może liczyć jedynie na jeszcze
bardziej skromne finansowanie. W sumie oznacza to, że względnie obfite
wsparcie będzie dotyczyło prawdopodobnie około dziesięciu województw,
w których zamieszkuje mniej niż połowa ludności kraju.
Dlatego jeszcze w dekadzie lat 20. XXI wieku niezbędne jest dokonanie
głębokiej reformy modelu polityki regionalnej Polski, a wieloletnie finansowanie quasi-europejskie na rzecz bogatszych regionów naszego kraju musi
zostać podjęte w ramach budżetu krajowego. W innym przypadku może
się okazać, że dorobek polityki regionalnej, zbudowanej w Polsce w oparciu
o środki strukturalne Unii Europejskiej, zostanie zaprzepaszczony. Trudno
sobie wyobrazić dwa różne modele polityki regionalnej w Polsce albo zasadniczą recentralizację interwencji publicznej, wynikającą z erozji wsparcia ze
strony funduszy europejskich. Oczywiście zasadniczej modyfikacji wymaga
także obecnie stosowany mechanizm wyrównawczy, tzw. podatek janosikowy, nakładany na najbogatsze samorządy wojewódzkie i lokalne, co dotyczy
aktualnie Mazowsza i największych ośrodków wielkomiejskich.
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Jacek Woźniak
Pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego
ds. Planowania Strategicznego

Czy polskie województwa potrzebują
reformy modelu polityki regionalnej?

Można postawić tezę, że polskie regiony powstały w 1999 roku przede
wszystkim jako odpowiedź na potrzeby integracji naszego kraju z Unią
Europejską, zaś mniejszą rolę odgrywał w tym wypadku oddolny proces
ich emancypacji. Należy w tym miejscu przypomnieć dyskusje toczone
w latach 1997–1998 na temat reformy samorządu terytorialnego w Polsce,
w tym zasadność tworzenia dużych struktur terytorialnych – województw.
W tym czasie był podnoszony – jako zasadniczy – argument, że warunki
akcesji do Unii Europejskiej, a szczególnie europejska polityka spójności,
oczekują dużych jednostek terytorialnych. Jednocześnie, w prowadzonym
w Polsce w ostatnich latach dyskursie publicznym i politycznym brak jest
jasno formułowanych oczekiwań dla bardziej radykalnej emancypacji polskich województw. W szczególności, nie są podnoszone głosy nawołujące
do wprowadzenia w Polsce federalnego ustroju państwa. Jest to jakościowo
różna sytuacja w stosunku do debaty prowadzonej w takich krajach jak Belgia,
Hiszpania czy Wielka Brytania. Jednocześnie, cały czas mamy do czynienia
z procesem przekazywania kolejnych zadań administracji rządowej na poziom
samorządu regionalnego. Pojawia się zatem naturalne pytanie o docelowy
model kompetencyjny polskich województw samorządowo-rządowych, definiujący się w relacjach do rządu krajowego, jak i podmiotów wewnątrzregionalnych, samorządów gminnych i powiatowych. Jest to więc pytanie
o granice decentralizacji, w szczególności, jak daleko możemy je jeszcze
przesuwać w polskich warunkach?1 W obliczu oczywistego braku zagrożeń
dla unitarności państwa rodzi się pytanie o zasadność i koszty dotychczas
utrzymywanych rozwiązań instytucjonalnych w regionach. Warto w tym
1. J. Hausner (red.), Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, MSAP, Kraków 2013.
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kontekście zwrócić uwagę na zasadność podtrzymywania dualizmu władzy
publicznej na poziomie regionalnym, a więc na rolę i zadania urzędu wojewody
i marszałka. Pojawiają się tu kwestie o charakterze konstytucyjnym – czy
wojewoda powinien być przede wszystkim (wzorem rozwiązań francuskich)
„namiestnikiem” rządu w regionie, czy raczej strażnikiem prawa. Także – czy
marszałek województwa nie mógłby wypełniać większości funkcji, które
obecnie przypisane są urzędowi wojewody.
Polskie regiony odniosły bez wątpienia spektakularny sukces, rozumiany
w kategoriach instytucjonalnych, ekonomicznych, budżetowych i politycznych. Warto jednak zauważyć, że ich obecna, wysoka pozycja w systemie
instytucjonalnym państwa oparta jest przede wszystkim na jednym mechanizmie – udziale w zarządzaniu funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej2. Należy przypomnieć finansowe i faktyczne relacje pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego sprzed 2004 roku. Polskie województwa,
dysponujące relatywnie niewielkimi budżetami, były „ubogimi krewnymi”
własnych metropolii. Jeżeli u podwalin kariery polskich województw stoją
mechanizmy dystrybucji funduszy europejskich (dla podmiotów w ramach
regionu, a także dla własnych struktur wojewódzkich), prowokuje to pytania
o trwałość takiego rozwiązania. Zauważmy, że pod względem rozwiązań
ustrojowych, w tym najważniejszej ustawy o samorządzie województwa,
nie zostały dokonane żadne istotne dostosowania do aktualnej sytuacji
faktycznej od początku istnienia samorządu województwa3. Jednocześnie,
dosyć powszechnie zakłada się, że decentralizacja, wzmacnianie kompetencyjne i faktyczne polskich regionów to proces naturalny i trwały. Ale
czy tak rzeczywiście musi być? Po pierwsze, należy postawić pytanie, co się
wydarzy ze wspólnotowym budżetem i europejską polityką spójności po roku
2020. Wydaje się, że nie ma podstaw sądzić – jak wieszczą niektórzy – że
po 2020 roku nastąpi „koniec” polityki spójności. Pamiętamy dyskusje z lat
2005–2006, kiedy prognozowano, że polityka spójności w kolejnym okresie
programowania zostanie radykalnie ograniczona i zmieniona. Nic takiego się
nie wydarzyło. W gruncie rzeczy utrzymane zostały wszystkie najistotniejsze
2. Więcej na ten temat: J. Szlachta, J. Woźniak (red.), Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego do roku
2020 a strategie rozwoju społeczno-gospodarczego województw, „Studia KPZK PAN”, tom CXXXVII,
Warszawa 2012.
3. A. Kukliński, J. Woźniak (red.), Transformacja sceny europejskiej i globalnej XXI wieku. Strategie dla
Polski, Kraków 2012.
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zasady, zarówno kwalifikowalności kosztów jak i algorytmy alokacji funduszy.
Nie zmienia to faktu, że głosy o zbliżającym się kresie dostępu do pieniędzy
działają ogromnie mobilizująco na struktury publiczne i opinię społeczną
w Polsce, stymulując do zwiększonej efektywności i sprawności w wydawaniu
„ostatnich” takich dużych funduszy Unii Europejskiej. Jednak, po roku 2020
z pewnością nastąpią określone korekty w europejskich polityce spójności,
szczególnie w sposobie podziału funduszy dla krajów członkowskich o takim
poziomie PKB per capita, jaki będzie prawdopodobnie charakteryzował nasz
kraj podczas cyklicznie prowadzonego przez Eurostat przeliczania tego
wskaźnika w 2018 roku.
Drugie pytanie dotyczyć powinno kwestii, jak ewentualna zmiana sceny
politycznej i związanych z tym możliwych rozwiązań instytucjonalnych
w zakresie zarzadzania polityką rozwoju regionalnego w kraju może wpłynąć
na faktyczne prerogatywy polskich województw. Warto tu zwrócić uwagę na procesy toczące się w krajach sąsiednich – na Węgrzech, Słowacji,
w Czechach. Wydaje się, że państwa te, przygotowując się do perspektywy
2014–2020, zmierzają w przeciwnym kierunku niż Polska4. W tych trzech
państwach następuje ewidentny zwrot w kierunku centralizmu i ograniczania
władzy regionalnej, a co za tym idzie również zmiany modelu dystrybucji
pieniędzy europejskich5.
Jakie można rozpoznać zagrożenia dla aktualnej ścieżki rozwojowej
polskich regionów? Chciałbym odwołać się do sformułowania dra Michała
Boniego, mówiącego o niebezpieczeństwie „podwójnej peryferyzacji”6, która
grozi polskim regionom – zarówno w stosunku do europejskiego centrum,
jak i w stosunku do centrum kraju. Rodzi to generalną wątpliwość, czy
polskie województwa są w stanie samodzielnie zmieniać swoją trajektorię
rozwoju, po to aby wyjść z kręgu peryferyzacji, aby uniknąć pułapki „dryfu rozwojowego”?7 Czy faktycznie jest tak, jak utrzymuje nowa geografia
4. Podsumowanie polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej (V4) w obszarze polityka regionalna, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2013: http://www.mir.gov.pl/rozwoj_
regionalny/Inicjatywy_i_wspolpraca_miedzynarodowa/Grupa_Wyszehradzka/Aktualnosci/
Documents/raport_V4.pdf.
5. J. Sepioł, Polska – Europa Środkowa – Rosja – 2030, w: A. Kukliński, J. Woźniak (red.), Unia Europejska. Dylematy XXI wieku, Kraków 2011.
6. Polska 2030 – Trzecia fala nowoczesności, raport przygotowany pod kierunkiem M. Boniego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011.
7. T. Geodecki, G. Gorzelak, J. Górniak, J. Hausner , S. Mazur, J. Szlachta, J. Zaleski, Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu?, Kraków 2012.
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ekonomiczna8, że każdy region ma swoją szansę rozwoju? Wydaje się, że
wcale nie jest to zupełnie oczywiste, abstrahując od tego, że polityka rozwoju w Europie nie zna przypadku trwałego sukcesu regionu, który oparł
swoją przyszłość głównie na zewnętrznych transferach finansowych, co jest
aktualnym doświadczeniem przynajmniej niektórych polskich województw.
W warunkach państwa unitarnego o tak znacznych zróżnicowaniach poziomu rozwoju, jakim jest Polska, i konsekwencji tego w postaci wyrównawczo
zorientowanej krajowej polityki finansowej9, trudno będzie dokonać niektórym, najbardziej rozwiniętym i ambitnym regionom spektakularnego skoku
rozwojowego i cywilizacyjnego, jaki był udziałem pewnych państw, takich jak
Finlandia czy Irlandia, nie większych przecież niż część spośród polskich
regionów. Procesy konwergencji wewnętrznej także przebiegają w sposób
bardzo statyczny10. Analizując pozycje naszych województw w rankingach
uwzględniających wskaźnik PKB per capita, możemy zaobserwować, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat nastąpiły minimalne zaledwie zmiany. Należy
także zwrócić uwagę, że równocześnie zwiększa się dysproporcja w poziomie
zamożności pomiędzy Warszawą a resztą kraju. Być może niewielkie zmiany w rankingach województw spowodowane są tym, że większość polskich
województw jest zbyt mała, a być może także są zbyt liczne. Wydaje się,
że dużą szansę na prowadzenie interwencji publicznych w sposób bardziej
efektywny stwarza współpraca makroregionalna, czego dobrym przykładem
może być wspólna strategia rozwoju Małopolski i Śląska11.
Z pewnością istnieje potrzeba dyskusji na temat zasadności reorientacji
zadań samorządu województwa, uwzględniającej fakt, że mechanizmy redystrybucyjne funduszy Unii Europejskiej będą prawdopodobnie ograniczane.
Jakie zatem aktywności samorządu województwa powinny być bardziej
eksponowane i rozwijane? Wydaje się, że winny to być w szczególności
funkcje koordynacyjne, inicjujące, stymulujące w sferze polityki rozwoju.
Są to tak zwane umiejętności „miękkie”, odwołujące się do koncepcji wielo8. A. Noworól, Ku nowemu paradygmatowi planowania terytorialnego, CeDeWu, Warszawa 2013.
9. B. Domański, 2011, Czy regiony słabo rozwinięte potrzebują wyrównania nierówności regionalnych?,
[w:] Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych, MRR,
Warszawa; http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/policy/future/pdf/report_barca_v0306.pdf.
10. Komisja Europejska, 5 Sprawozdanie dotyczące spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, Bruksela 2010.
11. Strategia dla Rozwoju Współpracy w obszarze Województwa Małopolskiego i Śląskiego
do 2020 roku, przyjęta przez sejmiki obu województw 5 kwietnia 2013 roku.
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poziomowego zarzadzania12, zasady partnerstwa, a zatem mniej typowe dla
działań tradycyjnej administracji publicznej, która funkcjonuje w oparciu
o hierarchiczność, nadrzędność stron. Ważna jest jednak świadomość, że
takie nowe podejście może być wymiernie skuteczne w osiąganiu ambitnych
celów rozwojowych, w tym zarządzania terytorialnego. Wymaga to spełnienia dodatkowego warunku – rozwinięcia strategicznego przywództwa po
stronie regionalnej.
Odrębną nieco kwestią jest pytanie o ewentualną korektę modelu ustrojowego polskich regionów, zdefiniowanego w oparciu o koncepcje z lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Być może zarząd województwa – który podejmuje
decyzje o podziale miliardów euro, ale także na temat wyznaczania okręgów
łowieckich – powinien przyjąć formułę rządu regionalnego. Członkowie
takiego gremium („ministrowie regionalni”), podejmowaliby decyzje na własną odpowiedzialność, w oparciu o regionalną ustawę o działach. Być może
zasadne jest także zainicjowanie dyskusji na temat wyborów bezpośrednich
marszałka województwa? Jeżeli nie istnieje obawa o naruszenie unitarności
państwa polskiego, to dlaczego nie wzmacniać władzy wykonawczej w regionach? Argumenty wynikające z zasady subsydiarności oraz prakseologii
działania są tu dosyć oczywiste. Do rozważenia jest również przyznanie
regionom kompetencji w zakresie stanowienia prawa miejscowego. Aktualnie
sejmik województwa ma w tym względzie minimalne jedynie uprawnienia.
Wydaje się, że polskie województwa w większym stopniu powinny koncentrować swoje wysiłki w kierunku lobbingu na rzecz kluczowych dla nich
procesów, w szczególności w sferze stanowienia prawa oraz przygotowywania strategicznych dokumentów na poziomie krajowym. W Polsce słowo
„lobbing” ciągle jest podejrzane i nieco dwuznaczne. Tymczasem polskie
województwa powinny angażować się w sposób systemowy, instytucjonalny
w powyższe procesy. Wydaje się także, że nieraz powinny bardziej koncentrować się na „pilnowaniu własnych interesów” w Warszawie niż w Brukseli.
W europejskiej polityce spójności – na której w głównej mierze opiera się
nasz mechanizm rozwojowy – kluczowe są relacje Komisja Europejska – kraj
członkowski, nie zaś Komisja Europejska – region. To w Warszawie, a nie
w Brukseli, rozstrzyga się większość spraw dotyczących przyszłości regionów.
12. K. Szczerski, Agenda polityczna a polityki rozwoju, [w:] J. Górniak, S. Mazur (red.), Zarządzanie strategiczne rozwojem, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
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Być może warto odwołać się do rozwiązań hiszpańskich, na przykład w zakresie funkcjonowania przedstawicielstwa regionu Andaluzji w Madrycie. Czy
ambasada Małopolski w Warszawie to kompletnie absurdalna koncepcja?
Dla polityki rozwoju polskich regionów kluczowe znaczenie ma nowe
podejście do polityki spójności, odwołujące się do wymiaru terytorialnego.
Wymiar terytorialny zakłada oparcie się w większym stopniu na wewnętrznych
potencjałach danego terytorium, a w mniejszym zakresie – na zewnętrznym
wsparciu, czyli transferach finansowych o charakterze wyrównawczym13.
Także, dla utrzymania aktualnego, nowego wizerunku polityki spójności
jako polityki budowania trwałych fundamentów konkurencyjności (w przeciwieństwie do tradycyjnego postrzegania jej jako polityki redystrybucji
środków publicznych), polityka ta winna być zorientowana w większym
stopniu na wykorzystaniu specyficznych, wewnętrznych zasobów danego
terytorium.
Jakie są zalety, w polskich warunkach, podejścia terytorialnego?14 Co
faktycznie oznacza ten nowy sposób myślenia o polityce rozwoju? Jakie wywołuje skutki? Czy stosowanie podejścia terytorialnego przyspieszy procesy
konwergencji, w wymiarze społeczno-gospodarczym, ale przede wszystkim
przestrzennym, jeśli tak – w jakich przekrojach? Czy wywoła procesy trwałe?
Czy spowoduje inne konsekwencje w perspektywie krótkoterminowej, a inne
w perspektywie średnio- i długookresowej? Czy nastąpi dalsza polaryzacja
polskiego terytorium, szczególnie według podziału „obszary metropolitalne”
– „pozostałe obszary”? Jakie będzie implikować zmiany w funkcjonowaniu
organów państwa, administracji samorządowej?
Generalnie, podejście terytorialne może być doskonałą odpowiedzią
na występujące deficyty współpracy, koordynacji, podejścia strategicznego
i związane z tym marnotrawienie środków. Wydaje się także, że szczególnie
w polskich warunkach kraju charakteryzującego się, zwłaszcza od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, skrajnie liberalnym, wręcz anarchistycznym podejściem do planowania przestrzennego (co pociąga za sobą wymierne koszty),
zintegrowane podejście terytorialne powinno mieć wyjątkowo duże znaczenie
i wywierać pozytywne skutki dla efektywności polityk publicznych.
13. Territorial Dimension of Development Policies. Post-seminar publication, MRR, Warszawa 2011.
14. J. Woźniak, Development policy of polish voivodeships in the light of new EU financial perspective, [w]:
T. Kudłacz, D. Woźniak (eds), Programming Regional Development in Poland. Theory and Practice,
„Studia Regionalia” KPZK PAN, Vol. 35, Warsaw 2013.
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Podejście terytorialne, które jednoznacznie wzmacnia wielopoziomowe
zarządzanie, oznacza w szczególności, że regiony przestają być już jedynymi podmiotami i partnerami dla rządowej polityki regionalnej. W efekcie
scena regionalna poszerza się, a polskie samorządowe województwa mogą
tracić wyłączność i uprzywilejowany status. To istotna przebudowa sceny
regionalnej, po dwunastu latach jej funkcjonowania.
Obszary funkcjonalne to podstawowa kategoria, wręcz istota podejścia
terytorialnego. Odrębną kategorię stanowią obszary strategicznej interwencji,
czyli wyodrębnione tematycznie i przestrzennie terytoria, na których należy
koncentrować interwencje polityki regionalnej w celu osiągnięcia większej
efektywności podejmowanych działań. Obszary strategicznej interwencji
mogą obejmować zarówno bieguny wzrostu jak i obszary problemowe. Część
obszarów funkcjonalnych można zaliczyć do obszarów problemowych, tam
gdzie dochodzi do konfliktów przestrzennych, dysfunkcji rozwojowych
lub innych negatywnych zjawisk.
Głównym celem wyznaczania obszarów funkcjonalnych jest stwarzanie warunków do uruchomienia i wzmacniania współpracy, opierających
się na wykorzystaniu endogenicznych potencjałów danego terytorium. Ze
względu na powyższe cechy, do obszarów funkcjonalnych mogą być kierowane
wybrane i skoncentrowane interwencje polityki regionalnej, które powinny
niwelować, w sposób strukturalny, występujące zjawiska problemowe.
Podczas dokonywania tak systemowej zmiany, jaką jest wprowadzenie
nowej kategorii (planistycznej i zarządczej) w postaci obszarów funkcjonalnych, musi zostać postawione podstawowe pytanie: jak należy zorganizować
zarządzanie procesami rozwojowymi w obszarach funkcjonalnych? Jak
zapewnić efektywność działań? Kto będzie reprezentantem, „gospodarzem”
terytorium? Będzie to szczególnie istotne w przypadku obszarów, które nie
są przestrzennie tożsame z „wypełniającymi” je jednostkami administracji.
Dla prowadzenia skutecznych działań rozwojowych musi zostać utworzona
platforma współpracy różnych podmiotów (najlepiej nie tylko publicznych),
instytucjonalizująca współpracę. Powinna wykorzystywać zróżnicowane
formy stymulujące współpracę w danym układzie terytorialnym, która może
przyjmować postać mniej lub bardziej sformalizowaną, w zależności od warunków i potrzeb, realnej otwartości i kultury współpracy, od nieformalnych
porozumień, poprzez struktury organizujące debatę publiczną i partnerstwo,
konferencje, warsztaty, komitety monitorujące, fora terytorialne. Są to pro-
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cesy quasi-upodmiotowiające struktury terytorialne. Należy przyjąć, że
będą w większym stopniu wykorzystywać zasadę dobrowolności, w oparciu
o wspólnotę celów i interesów, niż typowe dla administracji publicznej metody
władcze. Partnerstwo takie powinno przekształcać się w stały mechanizm
wielopoziomowego zarządzania.
Jest ważnym postulatem, aby obszary funkcjonalne zostały bezpośrednio
włączone w system planowania i zarządzania politykami rozwoju, szczególnie
polityki rozwoju regionalnego i zagospodarowania przestrzennego.
Jeden z najważniejszych elementów proponowanych w nowym modelu
terytorialnie zorientowanej polityki regionalnej w Polsce to kontrakt terytorialny. Według Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego – ma być najważniejszym instrumentem planistycznym, zapewniającym realizację polityk
publicznych o oddziaływaniu terytorialnym w Polsce. Co więcej, kontrakt
taki może być bardzo dobrym sposobem na uporządkowanie myślenia strategicznego w Polsce, a szerzej – na uporządkowanie systemu zarządzania
polityką rozwoju.
Podstawową przesłanką sukcesu kontraktu terytorialnego jest przewidywalność: rząd gwarantuje realizację uzgodnionych przedsięwzięć w danym
regionie. Jak dotąd, mamy sytuację przeciwną – działania administracji
rządowej w regionach możemy poznać najczęściej dopiero ex-post. Aby zatem
kontrakt stał się ważnym instrumentem, istotna cześć zadań rządowych, realizowanych na terenie województw, powinna zostać nim objęta. Aby do tego
doszło, wpierw musi zostać zdefiniowana i wewnętrznie uzgodniona polityka
całego rządu wobec danego regionu. Jest to duże wyzwanie, w kategoriach
kompetencyjnych, koordynacyjnych, zarządczych, politycznych.
Instrument ten wpisuje się wprost w aktualną dla obecnego podejścia
do polityki rozwoju, koncepcję wielopoziomowego zarządzania, integrując
zaangażowane podmioty, zarówno w układach wertykalnych (rząd centralny – samorządy województw), jak i horyzontalnych (pomiędzy jednostkami
samorządu terytorialnego).
Kontrakt terytorialny jest jedną z tych koncepcji polityki regionalnej
w Polsce, które były najdłużej dyskutowane, budzą najwięcej emocji, powracają przy okazji nieomalże każdej debaty na temat modelu polityki rozwoju
w Polsce (np. w trakcie przygotowań do kolejnego okresu programowania
Unii Europejskiej). Co więcej, jest to jeden z tych instrumentów, z którym
mamy realne doświadczenia wdrażania.
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Kontrakt ma mobilizować do bardziej racjonalnych decyzji o alokacji
środków publicznych na rozwój danego obszaru. Tym samym może być
źródłem realnych oszczędności z tytułu eliminacji takich zjawisk jak dublowanie się podobnych przedsięwzięć czy realizacja projektów nie najbardziej
priorytetowych. Ma wzmocnić partnerstwo i współpracę rządu i samorządu
województwa, ma umożliwić uzyskanie wzajemnego wpływu na przedsięwzięcia realizowane przez strony umowy w regionie, ma wymusić uzyskanie
większej spójności pomiędzy celami stawianymi przez rząd a wskazywanymi
przez samorząd województwa.
Kontrakt terytorialny ma być umową zawartą pomiędzy rządem a samorządem województwa, w której strona rządowa zobowiązuje się wspierać listę
najważniejszych przedsięwzięć w danym regionie, uzgodnionych w trakcie
dwustronnych negocjacji, wynikających z polityki rządu wobec tego regionu
i strategii rozwoju województwa. Miejmy nadzieję, że kontrakt terytorialny
stanie się w przestrzeni regionalnej integratorem polityk publicznych15.
Tworzenie swego rodzaju podmiotowości obszarów funkcjonalnych
i konsekwencje, jakie będzie wywoływać ten proces przy tworzeniu relacji
z podmiotami administracji i władzy publicznej, może okazać się jednym
z najciekawszych zjawisk w ramach wdrażania koncepcji wielopoziomowego zarządzania. Jeśli polityka zorientowana terytorialnie i jej instrumenty
stanowią obiecującą koncepcję, to pojawia się pytanie: jak upowszechnić
takie podejście w polskich warunkach? Jak spowodować, aby taka metoda
programowania i zarządzania była stosowana także w sytuacji braku dodatkowego zasilania z funduszy UE, a także w przyszłości, nawet jeśli nie będzie
już finansowania w ramach europejskiej polityki spójności? Wydaje się, że
dobrą formułą w polskich warunkach może być odwołanie się do koncepcji
wielopoziomowego zarządzania i zbudowanie, w oparciu o jej logikę, odpowiednich struktur i narzędzi. Warunkiem efektywności takiego podejścia
musi być jednak sprawna koordynacja, która jest realnym deficytem polskiego
systemu zarządzania. Możemy to obserwować w wymiarze horyzontalnym
(słabość koordynacji polityk sektorowych rządu) i w wymiarze wertykalnym
(deficyt koordynacji działań rządu wobec regionów) oraz działań samorządów
województw wewnątrz regionów. Podejście terytorialne i związane z nim
15. J. Woźniak, Rola polityk zorientowanych terytorialnie w osiąganiu celów rozwojowych w perspektywie
finansowej 2014–2020, [w:] J. Olbrycht (red.), Wyzwania polityki spójności w Polsce 2014–2020 – opinie
ekspertów, Katowice 2013.
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instrumenty, szczególnie zaś kontrakt terytorialny, mogą być wielką szansą dla polskiej polityki rozwoju, ze względu na możliwość mobilizowania
do współpracy różnych partnerów, tak w układach terytorialnych (obszary
funkcjonalne), jak i sektorowych, stwarzając przesłanki do realnej koordynacji polityk rozwoju, co powinno pozwolić na istotną poprawę efektywności
interwencji publicznych.

dr Piotr Żuber
Radca Generalny Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Środki UE jako koło zamachowe rozwoju
regionalnego czy hamulec zmian?
Dylematy u progu nowej perspektywy

1. Wprowadzenie
Polityka spójności, jaką znamy od roku 1989 odchodzi już teraz, niemalże
na naszych oczach, do lamusa historii. Wynika to przede wszystkim z faktu,
że dotychczasowa europejska polityka wyrównywania zróżnicowań pomiędzy
regionami okazała się niezbyt dostosowana do nowych wyzwań globalnych.
Spowodowało to konieczność znacznej jej transformacji polegającej na redefinicji celów, zasad i procedur wdrażania. Ciągle jeszcze dyskutowane, ale
w zasadniczym kształcie uzgodnione (lipiec 2013), przepisy regulujące funkcjonowanie instrumentów finansowych tej nowej polityki po roku 2013 i sposób
ich powiązania z celami całej Unii Europejskiej wskazują, że nadchodzące
zmiany mają charakter fundamentalny i sięgają istoty filozofii funkcjonowania
europejskiej polityki wyrównawczej ukierunkowanej terytorialnie.
Zauważenie, że już dziś mamy do czynienia ze znacznym przeformułowaniem celów i sposobu działania tradycyjnej polityki spójności, jest niezbędne do prowadzenia przez Polskę efektywnej polityki rozwoju społeczno-gospodarczego współfinansowanej przez środki EU, a w szczególności tej
jej części, która jest kierunkowana terytorialnie i była zwana dotychczas (co
także w kontekście europejskim straciło na aktualności) polityką regionalną.
O ile nadal będziemy w najbliższych latach największym beneficjentem
środków europejskich, to po roku 2020 dodatkowo należy się liczyć ze znacznym (miejmy nadzieje, że stopniowym) ograniczeniem wartości transferów
oraz koncentracją geograficzną otrzymywanego wsparcia. Ten dodatkowy
czynnik w postaci ograniczenia transferów i zmniejszenia możliwości realizacji niektórych działań rozwojowych (i to przy tym na mniej korzystnych

373

dr Piotr Żuber

zasadach) w niektórych regionach wymusza określone zmiany w sposobie
prowadzenia polityki rozwoju i polityki ukierunkowanej terytorialnie już
w najbliższych latach – od roku 2014. Czekanie z wprowadzeniem działań
dostosowawczych na ostatnią chwilę – na rok 2020, może skończyć się katastrofą – zapaścią dotychczasowego modelu polityki regionalnej i załamaniem
się systemu finansowania działań rozwojowych.

2. Perspektywa 2014–2020. Zmiana celów i reguł. Koniec
polityki spójności, jaką znamy ma miejsce już dziś
Uprawnione jest stwierdzenie, że w przypadku polityki spójności po roku
2014 mamy do czynienia ze zmianami o charakterze ewolucyjnym – rozporządzenia, nad którymi obecnie jeszcze pracuje Rada i Parlament Europejski,
w większości posługują się dobrze znanym wszystkim językiem i odwołują
się do zapisów traktatowych. Mimo wprowadzenia nowych elementów, formalnie mamy kontynuację tego, co zostało zapoczątkowane wprowadzeniem
w roku 1988 europejskiej polityki spójności mającej na celu zmniejszanie
zróżnicowań między regionami UE określonej poprzez kompleksowy system
zasad i procedur zawartych w rozporządzeniach i wytycznych.
Nie negując dużej dozy kontynuacji jestem zwolennikiem widzenia tych
zmian jako próby zasadniczej reorientacji kierunku, w jakim dotychczas podążała polityka spójności. Wyglądające z pozoru znajomo ramy legislacyjne widzę
jako swoisty kamuflaż dla przeforsowania fundamentalnych zmian na forum
Rady i Parlamentu Europejskiego. Oczywiście, o tym, czy dojdzie do faktycznej
zmiany zadecyduje praktyka – z jednej strony determinacja Komisji Europejskiej we wdrożeniu nowych koncepcji i kontroli przestrzegania nowych zasad,
a z drugiej wola państw członkowskich zwiększenia efektywności.
Warto przypomnieć, że tak zasadnicze zmiany w zakresie celów, treści
i procedur środków europejskich były spowodowane z jednej strony poważną
krytyką dotychczasowych osiągnięć polityki spójności, a z drugiej (udaną)
próbą pokazania nowej – pozawyrównawczej – roli środków przekazywanych
krajom i regionom członkowskim. Rola ta wiąże się z nowymi wyzwaniami,
przed jakimi stanęła cała Unia Europejska w drugiej połowie pierwszej dekady
XX wieku (miejsce UE w świecie, globalizacja, kryzys społeczno-gospodarczy, utrata zaufania do polityki państw członkowskich itp.). Zmiany zostały
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wprowadzone z dużym i aktywnym udziałem Polski1 – która nadając świadomie nowy kształt dotychczasowej polityce spójności, przede wszystkim
miała na uwadze wzmocnienie jej efektywności (a pośrednio zwiększenie
stopnia jej przydatności w kontekście obecnych priorytetowych celów UE)
i wzmocnienie koordynacji i integracji działań adresowanych terytorialnie,
uzgadnianych w procedurze kontraktowej pomiędzy beneficjentem a instytucjami europejskimi (place-based policy). Zaangażowanie Polski na rzecz reform
opłaciło się w tym sensie, że pozostaliśmy w UE największym beneficjentem
środków europejskich przeznaczonych na działania rozwojowe, ale trzeba mieć
świadomość, że jednocześnie rozpoczyna się dla nas nowa poważna próba:
pokazanie, że nowe cele będą realizowane przy zastosowaniu nowych zasad
i procedur. Od tego będzie zależała wiarygodność Polski, ale także przyszłość
całej europejskiej polityki rozwojowej ukierunkowanej terytorialnie.
Polska z laboratorium polityki spójności i polityki regionalnej, jakim
była i pozostaje w ostatnich latach, po roku 2014 przekształca się w laboratorium nowej europejskiej polityki rozwoju. W dużej mierze to od nas
zależy (od rezultatów działań w ramach perspektywy 2014–2020), czy po
roku 2020 pewne zasady „starej” polityki spójności zostaną utrzymane, czy
też, tak jak próbowano to uczynić już teraz, przekazywanie środków europejskich poszczególnym państwom i obszarom geograficznym na działania
rozwojowe zniknie jako pozycja budżetu europejskiego.

3. Rok 2020. Ograniczenie transferów środków UE i ich
koncentracja terytorialna
Po roku 2020, przy zachowaniu podobnych do obecnych zasad alokacji,
możemy spodziewać się ograniczenia wysokości środków europejskich prze1. Porównaj:
a) Stanowisko Rządu Rzeczpospolitej Polskiej ws. przyszłości Polityki Spójności po 2013 roku przyjęte przez RM w dniu 30 stycznia 2008 roku, www.mrr.gov.pl.
b) Stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej ws. przyszłości Polityki Spójności po 2013 roku: Polityka
Spójności jako skuteczna, efektywna i terytorialnie zróżnicowana odpowiedź na wyzwania rozwojowe Unii
Europejskiej, przyjęte przez Komitet do Spraw Europejskich w dn. 30 lipca 2010, www.mrr.gov.pl.
c) Stanowiska Rządu Rzeczpospolitej Polskiej do pakietu propozycji legislacyjnych Komisji Europejskiej w sprawie polityki spójności 2014–2020, luty 2012, www.mrr.gov.pl.
d) Territorial Dimension of Territorial Policies, Post-Seminar Publication 18–19 July 2011, Ostróda Polska Prezydencja przy Radzie UE, MRR, Warszawa 2011.
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kazywanych Polsce na zmniejszanie zróżnicowań społeczno-gospodarczych
i działania prorozwojowe2. Wynika to z faktu szybkiego na tle innych krajów wzrostu społeczno-gospodarczego: zarówno w latach 2003–2012, jak
i szacowanego po roku 2015 – po przezwyciężeniu trudności wynikających
z obecnego kryzysu gospodarczego. Koncentracja tego wzrostu w układzie
przestrzennym (na poziomie regionów NUTS II) spowoduje, że już nie tylko Mazowsze (gdzie już w roku 2012 odnotowano poziom ponad 100 proc.
średniej unijnej), ale także kilka innych województw przekroczy poziom
ponad 75 proc. średniego poziomu PKB na mieszkańca w UE mierzonego
parytetem siły nabywczej walut3. Automatycznie oznaczałoby to, według
obecnych zasad podziału środków europejskich przewidzianych na działania
rozwojowe, globalne ograniczenie transferów dla Polski oraz ograniczenie kwot
i zmianę warunków ich otrzymywania w najbogatszych regionach (zwiększenie
współfinansowania oraz zmniejszenie sektorów i obszarów, w jakich mogłyby
być wykorzystywane). Po roku 2020 będziemy więc mieć do czynienia z sytuacją, w której kilka województw (co najmniej cztery), liczących łącznie ponad
40 proc. mieszkańców Polski, wypaść może z jednolitego systemu polityki
rozwojowej (w tym także regionalnej), stymulowanego dzisiaj w dużej mierze
środkami UE i zasadami związanymi z ich wykorzystywaniem.
Czy jednak Polska jest przygotowana do takiego scenariusza? Jak należy
się do niego przygotowywać, mając jeszcze przed sobą całą perspektywę
2014–2020?
Biorąc pod uwagę obecny system finansowania działań rozwojowych
w kraju, można zauważyć, że największe wyzwania związane z procesem
adaptacyjnym do nowej sytuacji znajdują się po stronie polityki regionalnej
czy szerzej polityki rozwoju ukierunkowanej terytorialnie – zarówno na poziomie krajowym, jak i w ramach poszczególnych województw, w pierwszej
2. Oczywiście na poziom i przeznaczenie transferów środków europejskich może wpłynąć także zmiana zasad ich udostępniania, ale ze względu na obszerność tego zagadnienia ten wątek nie jest w niniejszym artykule analizowany.
3. Ekspertyza przygotowana w roku 2012 dla MRR wskazuje, że takie województwa będą najprawdopodobniej cztery: dolnośląskie, mazowieckie, śląskie, wielkopolskie; w roku 2011 liczyły łącznie
ponad 16,3 mln mieszkańców. Warto jednak zwrócić uwagę, że według tej ekspertyzy także województwo łódzkie i pomorskie znajduje się blisko limitu 75 proc. średniego dla UE poziomu PKB per
capita. E. Kusideł, K. Lewandowska-Gwarda, Ekspertyza dotycząca projekcji PKB per capita (wg PPS)
na poziomie województw (NUTS-2) oraz wybranych podregionów (NUTS-3) do 2020 roku wraz z analizą
konsekwencji ewentualnych zmian klasyfikacji NUTS dla polityki spójności po 2020 roku, ekspertyza wykonana na zlecenie MRR, Warszawa 2012.
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kolejności tych, które przekroczą przed rokiem 2020 próg 75 proc. średniej
dla całej UE. Ze względu na duży udział (w kolejnej perspektywie jeszcze
wzrastający) środków UE w finansowaniu działań rozwojowych oraz obecną
strukturę dochodów i wydatków publicznych, przed największymi potencjalnymi problemami zapewnienia finansowania na działania rozwojowe stają
przede wszystkim samorządy terytorialne wszystkich szczebli. Na podstawie
dotychczas dostępnych analiz można przypuszczać, że największe problemy
pojawią się w następujących jednostkach samorządu terytorialnego (jst)
uszeregowanych według stopnia ich uzależnienia od środków UE: powiatach, samorządach województw i miastach na prawach powiatów średniej
wielkości. Warto jednak zauważyć, że sytuacja jst jest zróżnicowana nie tylko
pomiędzy typami jednostek, ale także w układzie geograficznym pomiędzy
jednostkami tego samego typu4.
Oczywiście problemy pojawiają się nie tylko na skutek możliwego ograniczenia środków UE, ale także ze względu na fakt, że próbie zostanie poddany
cały, ukształtowany w pierwszej dekadzie XXI wieku, system programowania,
współpracy i relacji pomiędzy poszczególnymi typami jednostek samorządu
terytorialnego oraz między nimi a rządem (obecnie silnie reprezentowanym
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). W tym kontekście największe
zmiany czeka samorząd wojewódzki (początkowo w województwach tracących
status najbiedniejszych), którego dotychczasowa pozycja i siła oparta na programowaniu i zarządzaniu środkami UE może zostać zakwestionowana.

4. Kuracja, która może przekształcić się w chorobę
uzależnienia od środków UE
Bardzo często zapomina się w bieżącym dyskursie politycznym o tym, że
jednym z podstawowych, długoterminowych efektów polityki spójności powinna być, po zaprzestaniu dostarczania środków europejskich, możliwość
generowania przez beneficjenta pomocy dodatkowej wartości dodanej
(w porównaniu sprzed okresu rozpoczęcia wsparcia) i tym samym zapew4. J. Sierak, M. Bitner, A. Gałązka, R. Górniak, Oszacowanie środków niezbędnych do zapewnienia krajowego
wkładu publicznego do projektów realizowanych w ramach średniookresowych ram finansowych 2014–2020.
Raport z badań, ekspertyza przygotowana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa, styczeń 2013.
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nienie możliwości rozwoju krajom i regionom o własnych siłach. W Unii
Europejskiej znajdziemy różne przykłady regionów, dla których korzystanie
z funduszy europejskich miało charakter przejściowy (ograniczony w czasie)
i miało pozytywny wpływ katalizujący generowanie własnych źródeł rozwoju, jak i obszarów (których niestety jest większość), które będąc wspierane
przez ostatnie nawet kilkadziesiąt lat, nie są w stanie do dziś oprzeć rozwoju
na własnych zasobach. Do tych ostatnich należy zaliczyć klasyczny przykład
Południa Włoch, ale także, co obnażył bardzo kryzys finansowy i gospodarczy, większość terytorium Grecji czy Portugalii. Obszary te nie są w stanie
generować wzrostu gospodarczego, zapewnić utrzymania zatrudnienia (nie
mówiąc o wzroście gospodarczym) bez środków zewnętrznych.
W Polsce, niejako niepostrzeżenie po roku 2004, w ciągu zaledwie kilku
lat, środki UE stały się ważnym instrumentem realizacji działań publicznych
w wielu obszarach życia społeczno-gospodarczego. Dotyczy to finansowania
działań polityk publicznych programowanych i realizowanych na poziomie
krajowym, regionalnym, jak i poszczególnych samorządów lokalnych. Środki
UE wykorzystywane są praktycznie wszędzie – w budowie i modernizacji
infrastruktury transportowej, w projektach rozbudowy infrastruktury komunalnej, wsparcia przedsiębiorstw, rozwoju potencjału innowacyjnego, instytucji
naukowych, sfery kultury i sztuki, wsparcia dla edukacji, przeciwdziałania
bezrobociu, pomocy dla wykluczonych, wzmacniania administracji itp.
Masową obecność środków UE w tak wielu sferach działalności rozwojowej
państwa można widzieć jako bardzo duży stymulator dający impuls do realizacji projektów rozwojowych decydujących o perspektywach wzmocnienia
konkurencyjności kraju i poszczególnych regionów – ale niestety pojawią się
także bardzo duże zagrożenia w związku z ich powszechną dostępnością
i masowym wykorzystaniem.
Mają one dwojaki charakter:
• Z jednej strony – dochodzi do uzależnienia prowadzenia działań
rozwojowych od ilości dostępnych środków UE (a więc uzależnienie rozwoju od poziomu i warunków otrzymywania transferów zewnętrznych). Zjawisko to, któremu ma teoretycznie przeciwdziałać
na gruncie przepisów UE wzmocnienie stosowania zasady dodatkowości, niestety powszechnie występuje w krajach korzystających
w największym stopniu ze środków UE, a w warunkach kryzysu nabiera wręcz dramatycznego charakteru (środki krajowe zmniejszają
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się gwałtownie i zostają zastępowane środkami UE).
• Z drugiej strony – w warunkach dużej ilości środków finansowych
dostępnych na korzystnych warunkach (np. w postaci niskiego poziomu współfinansowania) istnieje pokusa, aby traktować je jako narzędzie do zaspokajania różnych potrzeb w zakresie infrastruktury,
wsparcia przedsiębiorstw czy wsparcia dla osób, bez skrupulatnego
badania oczekiwanych przyszłych efektów. W takiej sytuacji środki
UE mogą nie przyczyniać się do wzmocnienia konkurencyjności
i tym samym nie polepszać długookresowych perspektyw wzrostu
i kreacji zatrudnienia.
Kombinacja dwóch powyższych czynników – dużej ilości pieniędzy
europejskich oraz pokusa koncentracji uwagi na zaspokajaniu potrzeb
a nie kreowania warunków do rozwoju powoduje, że najwięcej nietrafionych
projektów, obciążających finansowo bezpośrednich beneficjentów, a pośrednio wszystkich podatników i perspektywy rozwojowe, można znaleźć
w najbiedniejszych regionach europejskich. Dochodzi do swoistego zapętlenia – dany kraj czy region nie jest w stanie rozwijać się dalej bez zasilenia
zewnętrznego, ponieważ dotychczasowe wydatki publiczne nie zwiększyły
możliwości rozwoju o własnych siłach, a czasem wręcz przyniosły zupełnie
przeciwny skutek – obciążyły nieoczekiwanym ciężarem. W sytuacji skrajnej wspierane kraje i regiony na skutek nieumiejętnie prowadzonej polityki
„rozwojowej” jeszcze szybciej ubożeją w stosunku do wyżej rozwiniętych
obszarów, koszty funkcjonowania gospodarki rosną, miejsc pracy ubywa,
a ludzie wyjeżdżają.

5. Polska nadal największym beneficjentem środków
europejskich przeznaczonych na rozwój, ale ich rola
w polskiej gospodarce stopniowo powinna maleć
Negocjacje dotyczące przyszłej perspektywy finansowej na lata 2014–2020 jeszcze się nie zakończyły, ale już dziś można powiedzieć, że Polska utrzyma
pozycję największego beneficjenta środków europejskich przeznaczonych
na działania wspierające rozwój. Suma transferów z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)
i Funduszu Spójności (FS) wyniesie prawdopodobnie około 80 mld euro
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w cenach bieżących, czyli więcej niż obecna alokacja (łącznie 67 mld euro)
liczona w tych samych cenach po uwzględnieniu inflacji. W przyszłej perspektywie udział alokacji dla Polski w całości alokacji na te trzy fundusze
zostanie zwiększony z 19 do 23–24 proc.
Tak duża bezwzględna alokacja, jak i zwiększony udział Polski w części
budżetu UE przeznaczonego na działania rozwojowe kosztem pozycji innych
krajów, po raz kolejny stwarza Polsce szansę modernizacyjną, ale także implikuje określone problemy o charakterze strategicznym i wdrożeniowym.
Jeżeli policzymy wszystkie środki alokowane w ramach polityki spójności
od początku wejścia Polski do UE (od 1 maja 2004 roku) do końca perspektywy 2007–2013, to otrzymamy kwotę wynoszącą łącznie ponad 83 mld euro
w cenach bieżących, czyli ok. 350 mld złotych. Do końca 2013 roku z tej
kwoty polską gospodarkę zasili z zasobów EFRR, EFS i Funduszu Spójności
łącznie ok. 250 mld zł, co oznacza równowartość ok. 1,9 proc. polskiego PKB
w tym okresie i ok. 34 proc. wszystkich wydatków publicznych o charakterze
strukturalnym5.
Patrząc na wykres prezentujący wydatki w poszczególnych latach, widać wyraźnie, że największe kwoty nominalnie w ramach polityki spójności wydatkowaliśmy w ostatnich latach. Szczyt wydatków przypadnie
na rok 2013 – wyniosą one ok. 65 mld zł, później zaczną spadać, ale po roku
2017 znowu zbliżą się do przeciętnych z lat 2011–2012, czyli ok. 40 mld zł
średniorocznie (Wykres 1). Bardziej wyrównany rozkład prognozowanych
wydatków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kolejnej perspektywie finansowej od dotychczasowego modelu, w którym wydatki cały czas
rosły prawie do końca perspektywy finansowej, wiąże się z faktem zmiany
planowania zobowiązań i wydatków w kolejnych latach, zastosowania dla
całego okresu zasady n+3 oraz podziału rezerwy programowej w wysokości
alokacji w roku 2019.
Po roku 2013 zacznie maleć udział funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójności w odniesieniu do wielkości PKB Polski…

5. Obliczenia na podstawie danych MRR.
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Wykres 1. Wydatki funduszy UE w mln zł w relacji do PKB w latach 2004–2020
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Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, DKS.

Jeśli porównamy wielkości środków prognozowanych do wydatkowania
w przyszłej perspektywie 2014–2020 z prognozowaną wartością PKB Polski,
to okaże się, że względna rola funduszy europejskich będzie od roku 2014 malała. Szczyt udziału trzech wspomnianych funduszy w odniesieniu do PKB
nastąpi w roku 2013, kiedy osiągnie 3,9 proc. i od tego roku już spada. Jeżeli
do analizy dołączymy także środki EFFROW (II filar) oraz EFR, to okaże
się, że spadek udziału wszystkich funduszy w PKB będzie jeszcze szybszy ze
względu na wyraźnie mniejszą alokację EFFROW w latach 2014–2020 (brak
jeszcze ostatecznych danych) niż w obecnej perspektywie. Także ostatnie
analizy MRR oraz opracowania przygotowane na jego zlecenie pokazują6,
że rola środków UE dla kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych jest najwyższa obecnie: szczyt wpływu środków UE
na kształtowanie się poziomu wzrostu PKB, poziomu inwestycji, poziomu
zatrudnienia, stop bezrobocia itp. przypada prawie we wszystkich kategoriach
na lata 2012–2013, potem zacznie stopniowo spadać.
6. Wpływ polityki spójności na rozwój społeczno-gospodarczy Polski w latach 2004 –2015 w świetle

wyników badań makroekonomicznych, MRR DKS, Warszawa, czerwiec 2013.
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…ale rola funduszy europejskich w inwestycjach publicznych będzie
wysoka przez najbliższe kilka lat
Trochę inaczej wpływ środków UE na gospodarkę będzie wyglądał, jeśli
spojrzymy na zmiany udziału funduszy europejskich i wydatków przez nich
współfinansowanych w inwestycjach publicznych. Z danych MRR wynika, że
największe znaczenie dla inwestycji publicznych fundusze polityki spójności
osiągną w roku 2013 (Wykres 2). Około 55 proc. wszystkich strukturalnych
wydatków publicznych będzie zrealizowanych w ramach programów operacyjnych współfinansowanych środkami tradycyjnej polityki spójności. Po
roku 2013 udział ten będzie spadać, osiągając najniższe wartości w roku
2016, a potem stopniowo wzrośnie do poziomu 38 proc.
Wykres 2. Udział funduszy UE: EFRR, EFS i FS w PKB i wydatkach strukturalnych
w Polsce w latach 2004–2020 (w proc.)
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Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, DKS.

Szacunek kształtowania się udziału funduszy europejskich w całości wydatków publicznych w perspektywie finansowej 2014–2020 jest obarczony dużym
ryzykiem wynikającym z braku wiedzy na temat długookresowych skutków
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obecnego kryzysu na możliwości inwestycyjne polskiego systemu finansów
publicznych. Należałoby spodziewać się stopniowego zmniejszania się tego
udziału (podobnie jak w przypadku PKB), ale niestety nakładane w kontekście kryzysu ograniczenia związane z finansowaniem inwestycji publicznych,
w tym możliwości zadłużania się, zarówno na poziomie budżetu państwa, jak
i samorządów terytorialnych, może spowodować utrzymywanie się lub nawet
względny wzrost udziału funduszy (jak pokazuje to Wykres 2) w malejącym
poziomie inwestycji publicznych o charakterze strukturalnym ogółem.
Jeśliby się tak stało, na co wskazują ostatnie trendy, to niebawem pojawi
się problem, który nabierze jeszcze na ostrości po roku 2020: duża ilość
środków UE pozwoliła co prawda zwiększyć przejściowo nakłady publiczne
na finansowanie wielu istotnych przedsięwzięć z punktu widzenia polityk
publicznych (od polityki transportowej i środowiskowej, poprzez komunalną, wsparcia dla przedsiębiorstw, innowacji, społeczną i edukacyjną aż
do polityki regionalnej), ale nie mamy danych do stwierdzenia, że stało się
to w sposób trwały.

6. Dotychczasowe efekty i rezultaty polityki spójności
w Polsce. Gdzie ich szukać?
Oczywiście od samej analizy wielkości wydatków z funduszy europejskich
czy też ich udziału w PKB lub wydatkach publicznych istotniejsza jest odpowiedź na pytanie, co one tak naprawdę przyniosły wspieranym krajom
i obszarom? Nie ma miejsca w tym tekście na dokonywanie wyliczeń liczby
kilometrów zbudowanych dróg, zmodernizowanych kolei, zbudowanych
sieci wodociągowych i liczby oczyszczalni ścieków czy też liczby wspartych
przedsiębiorstw i przeprowadzonych szkoleń. Istnieje na ten temat obszerna
literatura (aczkolwiek czasem błędnie interpretowana) w postaci corocznych
raportów, analiz i ewaluacji przygotowywanych przez Komisję Europejską,
MRR, poszczególne instytucje zarządzające (w tym regiony) czy też niezależne instytucje naukowe.
Z punktu widzenia długoterminowych perspektyw rozwojowych najważniejsze nie jest nawet zmniejszanie się zróżnicowań mierzonych w zakresie
poziomu PKB na mieszkańca w stosunku do średniego poziomu w Unii
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Europejskiej. Jak pokazuje trwający kryzys gospodarczy, takie analizy koncentrujące się na zmianach w zakresie poziomu PKB bywają zwodnicze – nawet
względnie zamożne kraje i regiony – także dzięki inwestycjom związanym
z polityką spójności, nie są w stanie się rozwijać (czyli generować miejsc
pracy i wzrostu gospodarczego) bez posiadania przewag komparatywnych
– odpowiedniej struktury gospodarki, zasobów ludzkich, odpowiedniego
systemu zarządzania i polityki gospodarczej.
W świetle fundamentalnych założeń dotyczących celów dostarczania
z poziomu europejskiego środków na rozwój poszczególnym krajom, najbardziej interesująca jest odpowiedź na pytanie, na ile środki europejskie
pomogły zwiększyć zdolność krajów i wspieranych obszarów do tworzenia
warunków do trwałego rozwoju opartego na własnych zasobach (rozwój
samopodtrzymujący, ang. sustainable).

7. Pozytywne efekty środków europejskich z perspektywy
regionalnej. Potrzeba wzmocnienia
Z tego co powiedziano powyżej wynika, że także patrząc z perspektywy
regionalnej, efekty polityki spójności powinny być poszukiwane w różnych
sferach związanych z powiększaniem długookresowych szans rozwojowych,
co idzie znacznie dalej niż tradycyjne mierzenie poziomu wyposażenia
w zakresie różnych dóbr i dostępu do usług oraz stanu zróżnicowań społeczno-gospodarczych.
A. Wzrost znaczenia polskich regionów i polityki rozwoju ukierunkowanej terytorialnie
Jeśli spojrzymy na sytuację polskich regionów dzisiaj i przed wstąpieniem do Unii Europejskiej, zauważymy wyraźną różnicę – nastąpił znaczący
wzrost znaczenia polskich regionów – jako podmiotu i przedmiotu polityki
rozwoju państwa. Regiony nie tylko odpowiadają za znaczący udział wydatków w działaniach inwestycyjnych finansowanych ze środków publicznych,
ale stały się w dużej mierze także koordynatorem (niestety w mniejszym
stopniu partnerem) wysiłku modernizacyjnego podejmowanego przez inne
samorządy terytorialne, instytucje naukowe, organizacje pozarządowe, biznes,
wreszcie społeczeństwo jako takie.
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W wymiarze instytucjonalnym i politycznym nastąpiło wyraźne wzmocnienie znaczenia samorządowych struktur województw, wynikające ze zwiększenia atrakcyjności politycznej stanowiska marszałka województwa, wzrostu
roli sejmików wojewódzkich, a także, co istotne, wzmocnienia struktur
administracji regionalnej. W dużej mierze to wzmocnienie regionów było
efektem stałego wzmacniania ich roli jako zarządcy programów europejskich
lub jak kto woli (za profesorem Pawłem Swianiewiczem) „szafarzy darów
europejskich”7.
Systematyczny wzrost znaczenia regionów nie jest efektem wprowadzonych w roku 1999 regulacji ustanawiających samorządowe regiony – wzrost
ten następował stopniowo w wyniku konsekwentnej realizacji celów i założeń
polityki regionalnej państwa, zakładającej potrzebę przenoszenia z poziomu krajowego (zorganizowanego sektorowo) na poziom regionalny funkcji
związanych z zarządzaniem działaniami rozwojowymi państwa8.
Polityka ta konsekwentnie promuje – począwszy od roku 2001 (Ustawa
o polityce regionalnej), a kończąc na KSRR 20109, zdecentralizowany model zarządzania rozwojem, w którym odpowiedzialność za programowanie
i realizację uzgadnianych działań rozwojowych jest dzielona pomiędzy rząd
a region. Zarządzanie środkami europejskimi w obszarze dotychczasowej
polityki spójności stopniowo zostało wpisane w tę logikę – po początkowym
okresie oporów i wątpliwości ze strony Komisji Europejskiej (realizacja Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego ZPORR na lata 2004–2006),
następuje stałe przesuwanie kompetencji w zakresie programowania i wykorzystywania środków UE w kierunku samorządowych władz województw.
Patrząc z punktu widzenia całego systemu zarządzania procesami rozwojowymi w Polsce, doprowadziło to do wytworzenia się na poziomie regionalnym aktywnego i skutecznego podmiotu dysponującego siłą polityczną
i merytoryczną do planowania i prowadzenia działań rozwojowych w skali
województwa i w coraz większym stopniu podatkowego partnera rządu
7. P. Swianiewicz, J. Herbst, M. Lackowska, A. Mielczarek, Szafarze Darów Europejskich.

Kapitał społeczny a realizacja polityki regionalnej w polskich województwach, Wydawnictwo
Scholar, Warszawa 2008.
8. J. Woźniak, Miejsce polskich regionów w systemie rozwoju, [w:] P. Żuber, P. Kolczyński
(red.), Nowy paradygmat rozwoju – najnowsze trendy i perspektywy polityki regionalnej, MRR,
Warszawa 2011.
9. Krajowa Polityka Rozwoju Regionalnego. Regiony. Miasta. Obszary Wiejskie, przyjęta przez
RM w dniu 13 lipca 2010 roku, MRR, Warszawa 2010.

385

dr Piotr Żuber

w dzieleniu odpowiedzialności za przebieg procesów rozwojowych. Patrząc
z perspektywy regionalnej, odbywa się niewątpliwie (choć jest zaawansowany
w różnym stopniu w różnych województwach) proces tworzenia warunków
do odgrywania przez samorządowe władze województwa roli gospodarza
regionu – inicjatora i organizatora działań rozwojowych włączających rząd
i jego agendy, inne podmioty, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje
pozarządowe, biznes i środowiska naukowe.
Jednocześnie widać, że w świetle tego, co powiedziano powyżej, przed
samorządem wojewódzkim pojawiają się zasadnicze pytania o możliwość
utrzymania dotychczasowej roli w sytuacji znaczących zmian w funkcjonowaniu funduszy europejskich przeznaczonych na działania rozwojowe od
roku 2014 oraz znaczącego ograniczenia środków po roku 2020.
Czy samorządy wojewódzkie w sytuacji zwiększania środków finansowych
i liczby mechanizmów oddanych do ich dyspozycji będą w stanie udźwignąć
ciężar zwiększonej odpowiedzialności za rezultaty działań rozwojowych
współfinansowanych przez środki europejskie? I czy wraz ze stopniowym
zmniejszaniem środków z tych funduszy po roku 2020 nie nastąpi upadek
możliwości prowadzenia polityki rozwoju na poziomie wojewódzkim i autonomizacja działań różnych podmiotów (np. największych miast), które teraz
chcąc nie chcąc są włączone w programowanie i realizację programów współfinansowanych ze środków europejskich w ramach jednolitego systemu?
B. Wzrost poziomu inwestycji samorządowych – stopniowe przechodzenie z fazy zaspokajania potrzeb do świadomego kreowania możliwości
rozwojowych
Środki UE przyczyniły się niewątpliwie do zwiększenia aktywności jednostek samorządu terytorialnego w sferze prowadzenia inwestycji i działań
rozwojowych. W połowie roku 2013 nie ma prawdopodobnie żadnych jst,
które nie realizowałyby projektu współfinansowanego z zasobów funduszy
strukturalnych. Powiększyły się także znacznie możliwości inwestycyjne
jst mierzone wielkością nakładów na te działania. Dotyczy to wszystkich
kategorii samorządów, aczkolwiek w różnym zakresie.
Warto dodatkowo zauważyć, że znaczący wzrost środków europejskich
doprowadził także do przejściowego zwiększenia inwestycji finansowanych
wyłącznie ze źródeł krajowych. W wielu przypadkach okazało się, że finansowanie przedsięwzięć z udziałem środków unijnych, w szczególności
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infrastrukturalnych, okazało się czynnikiem pobudzającym inwestycje finansowane z wykorzystaniem innych źródeł: zasobów własnych, pożyczek
bankowych, funduszy takich jak np. ochrony środowiska, pożyczek pochodzących od międzynarodowych instytucji finansowych takich jak Europejski
Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Światowy
itp. Fundusze UE okazały się więc katalizatorem wydatków także z innych
źródeł i przyczyniły się (przejściowo) do sytuacji, w której Polska w ostatnich latach miała największy poziom inwestycji publicznych w całej Unii
Europejskiej. W najbliższych latach jednak poziom inwestycji finansowych
bez udziału środków europejskich będzie prawdopodobnie malał ze względu
na ograniczenia możliwości zadłużania i zmniejszanie się dochodów.
Niewątpliwy boom inwestycyjny po stronie samorządów terytorialnych, możliwy dzięki funduszom UE, przyniósł rozliczne efekty w sferze
wyposażenia w infrastrukturę społeczną i techniczną oraz w kapitał ludzki,
czyli w dwa podstawowe czynniki rozwoju sustensywnego, ale jednocześnie
znacznie trudniej zauważyć efekty w sferze gospodarczej i społecznej.
Funduszom europejskim przeznaczonym dla jst zawdzięczamy w dużej mierze zauważalne podniesienie jakości i wyposażenia infrastruktury
społecznej i w znacznym stopniu wyrównywania się poziomu wyposażenia
infrastrukturalnego w zakresie infrastruktury komunalnej (wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnie ścieków, drogi lokalne, powiatowe i wojewódzkie)
w układzie gminy wiejskie – gminy miejskie, obszary Polski Wschodniej
– pozostałe obszary10. W obszarze polityki rynku pracy wzrosły znacząco
możliwości objęcia działaniami aktywizującymi różnych grup społecznych
i jednocześnie wyrównały się one w układzie geograficznym. Nie wpłynęło
to jednak znacząco na poziomy bezrobocia czy stopę zatrudnienia.
Oczywiście, takie zmiany są efektem nie tylko bezpośrednich interwencji
środków europejskich i nie tylko tych wydatkowanych przez poszczególne samorządy terytorialne, ale biorąc pod uwagę znaczący, zwiększający się udział
tych środków w całości nakładów inwestycyjnych, należy zauważyć, że zarówno
możliwości, jak i odpowiedzialność za właściwe wykorzystanie środków UE
do tworzenia długookresowych podstaw rozwojowych znacząco wzrasta po
stronie samorządów terytorialnych, a biorąc pod uwagę ich rolę w systemie
funduszy UE, szczególna rola przypada samorządom wojewódzkim.
10. Por. Raport Strategiczny 2012, Krajowe Obserwatorium Terytorialne, MRR DKS, Warszawa 2012.
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C. Wzrost jakości administracji – zwiększenie umiejętności w zakresie
stosowania zasad i procedur związanych z prowadzeniem działań rozwojowych, w tym współfinansowanych przez środki UE
Wiele pozytywnych efektów funduszy europejskich można zauważyć
po stronie instytucjonalnej. W przypadku samorządów regionalnych wzrosły niewątpliwie umiejętności administracyjne niezbędne do prowadzenia
wielowątkowej, zintegrowanej i zorientowanej terytorialnie polityki rozwoju.
Przejawia się to profesjonalizacją kadr zajmujących się programowaniem,
zarządzaniem i wdrażaniem strategii, programów i projektów współfinansowanych środkami UE. Skutkiem profesjonalizacji jest zwiększenie zdolności
do tworzenia strategii, programów, projektów, wykorzystywania monitoringu
ewaluacji i kontroli w prowadzeniu działań zarządczych, promocji i stosowania
zasady partnerstwa itp. Sytuacja w różnych województwach jest zróżnicowana
– wskaźnikiem tak rozumianej profesjonalizacji jest skuteczność w wydatkowaniu środków UE i realizacji innych zadań rozwojowych. Właściwie prawie
wszędzie w Polsce na tle innych krajów zdolność administracyjną na poziomie
regionalnym należy uznać za zadowalającą. Stało się tak między innymi
dlatego, że poziom regionalny w Polsce został upodmiotowiony politycznie
i wytworzyło się także instytucjonalne poczucie odpowiedzialności (ownership)
za przebieg procesów rozwojowych, co pozytywnie wpłynęło na inwestycje
w zdolności administracyjne niezbędne przy realizacji własnych strategii
i programów rozwojowych.
Tak rozumianej zdolności administracyjnej nie należy oczywiście mylić ze zdolnością do kreowania i prowadzenia efektywnej polityki rozwoju.
To jest znacznie bardziej złożona umiejętność i niestety nie wynikająca tylko
i wyłącznie ze zdolności administracji do przestrzegania procedur.

8. Utrzymujące się bariery efektywnego wykorzystania
środków europejskich. Wyzwania przed polityką
rozwoju
Dla pełnego obrazu wyzwań związanych z przygotowaniem się do nowej
polityki spójności i sytuacji, w jakiej znajdzie się Polska i jej regiony po roku
2020, obok niewątpliwych pozytywów, jakie przyniosła polityka spójności
w obszarze prowadzenia polityki rozwoju, w tym jej części ukierunkowanej
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terytorialnie, wzrostu znaczenia samorządów terytorialnych oraz wzmocnienia
administracyjnego, należy także szczerze spojrzeć na problemy systemowe
i negatywne zjawiska związane z dotychczasowym sposobem wykorzystania
środków UE w Polsce.
A. Środki europejskie opóźniają zmiany systemowe w zakresie funkcjonowania systemu finansów publicznych
Pomimo średniorocznych transferów z tytułu polityki spójności w ostatnich latach na poziomie przekraczającym 30 mld zł, a obecnym roku nawet
sięgających ponad 60 mld zł, w Polsce utrzymuje się trwały deficyt zarówno
budżetu państwa, jak i całego sektora finansów publicznych. Jednocześnie
deficyt ten pozostaje może nie na poziomie pożądanym, ale akceptowalnym politycznym i ekonomicznym, co sprzyja dalszemu funkcjonowaniu
systemu finansów publicznych bez zasadniczych zmian strukturalnych
postulowanych od lat przez wielu ekonomistów. Środki europejskie umożliwiają więc zwiększanie poziomu inwestycji strukturalnych, co jest bardzo pożądane w przypadku takiego kraju jak Polska, niestety jednak nie
wymuszają odpowiednich zmian w systemie finansów publicznych, aby
zapewnić w horyzoncie długookresowym możliwość finansowania rozwoju
w oparciu o własne zasoby, co, jak wskazano wcześniej, jest podstawowym
celem transferów środków europejskich z perspektywy krajów płatników netto.
Oczywiście funkcjonowanie systemu finansów publicznych i budżetu państwa
jest domeną rządu i parlamentu, ale jeśli spojrzymy na budżety jednostek
samorządowych, to wnioski okażą się podobne – duża ilość środków UE nie
wymusza zasadniczych zmian zarówno w strukturze wydatków nieobjętych
współfinansowaniem UE, jak i w zakresie kreowania dodatkowych źródeł
przychodów (poza znajdowaniem środków na współfinansowanie realizowanych przy udziale środków europejskich projektów).
B. Realizacja inwestycji i przedsięwzięć nierokujących nadziei na zainicjowanie trwałego rozwoju w oparciu o własne siły
Mimo niewątpliwych, na tle innych krajów UE, sukcesów w sprawnym
wydatkowaniu środków UE (co świadczy dobrze o systemie instytucjonalnym związanym z programowaniem i wykorzystaniem tych środków), każdy
może wymienić wiele przykładów projektów, które już na pierwszy rzut oka
wydają się niezbyt przemyślane.
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O wielu takich projektach mówi się w mediach – pojawiają się informacje
o trudnościach z finansowaniem kosztów funkcjonowania inwestycji zrealizowanych z udziałem środków UE (przykłady parków wodnych. niektórych
obiektów sportowych i niektórych obiektów kultury, kanalizacji i oczyszczalni
ścieków itp.), zapewnienia sensownego wykorzystania zakupionego sprzętu (np. medycznego), przydatności dziesiątków szkoleń. Choć informacje
na temat nietrafionych projektów są coraz częstsze, brak jednak podstaw
do stwierdzenia, że w zasadniczy sposób pojedyncze nietrafione projekty
wpływają negatywnie na szanse rozwojowe Polski i poszczególnych regionów,
choć zapewne będą stanowić obciążenie dla poszczególnych beneficjentów.
Z punktu widzenia poszczególnych gmin czy powiatów każda inwestycja,
która nie będzie przyczyniała się do zwiększenia możliwości generowania
dodatkowych dochodów w dłuższej perspektywie – zarówno bezpośrednio
(wzrost dochodów do budżetu jst) czy też pośrednio (zwiększenie zainteresowania przedsiębiorców inwestowaniem, a mieszkańców pozostaniem,
zamieszkaniem bądź podjęciem pracy) – będzie zawsze generowała koszty
i stanowiła przeszkodę, a nie szansę rozwojową.
W kontekście zmian w zakresie celów i sposobów działania europejskiej
polityki rozwoju w perspektywie 2014–2020 i ograniczenia środków na inwestycje po roku 2020 wyzwaniem jest pokonanie bariery rozwojowej w postaci
niskiej zdolności poszczególnych beneficjentów, w tym w szczególności jst,
do planowania i przewidywania skutków własnych decyzji rozwojowych.
Podejście projektowe w miejsce zintegrowanego
W kontekście konieczności zwiększenia efektywności i innych zmian,
które nastąpią po roku 2014 w zasadach otrzymywania środków europejskich
przeznaczonych na rozwój, niewątpliwie utrzymującą się słabością całego
systemu programowania i realizacji polityki rozwoju jest szerokie stosowanie
podejścia projektowego w miejsce zintegrowanego. W uproszczeniu można
powiedzieć, iż polega ono na tym, że pomimo przygotowywania strategii
i programów, których cele dotyczą rozwoju społeczno-gospodarczego całego obszaru: wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia, wykorzystania
potencjałów czy zmniejszania zróżnicowań w różnych zakresach, wybierane
do realizacji projekty nie są oceniane w świetle tych przekrojowych celów,
tylko w odniesieniu do kryteriów dotyczących poszczególnych sektorów czy
nawet typów projektów. Wyznaczane są one przeważnie znacznie później
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niż same strategie, przez inne grupy ludzi, bardzo często zainteresowanych
konkretnymi przedsięwzięciami (np. w ramach komitetów monitorujących),
a nie realizacją abstrakcyjnych (dla nich) celów rozwojowych. W efekcie bardzo często kryteria te mają charakter ilościowy i wiążą się w bardzo małym
zakresie z celami stawianymi na poziomie strategii i programów, co wpływa
na ocenę efektywności całego systemu.
Szczególne trudności dotyczą możliwości zapewnienia realizacji celów
rozwojowych określonych terytorialnie przez różne projekty będące domeną EFS, EFRR, EFROW i EFR. W tym przypadku, w większej integracji
programowej i przezwyciężeniu podejścia projektowego, przeszkadza kształt
regulacji UE określających funkcjonowanie tych instrumentów. Powoduje
to, że np. realizacja zintegrowanych strategii rozwojowych w obszarach
określonych geograficznie (w tym funkcjonalnych, np. dla obszarów metropolitarnych), wymaga zwiększonego wysiłku koordynacyjnego.
Oczywiste jest, że w sytuacji, w której polityka spójności przeorientowuje
się w kierunku mierzenia rezultatów w odniesieniu do celów wyznaczanych
na poziomie strategicznym (Umowy Partnerstwa), podejście projektowe musi
być zastępowane zintegrowanym podejściem, w którym kryteria wyboru
różnego typu projektów (i finansowanych z różnych źródeł) muszą być
wypracowywane w kontekście celów i wskaźników strategicznych. Innymi
słowy, propozycje projektów muszą być oceniane pod kątem stopnia realizacji celów strategicznych. Jest to kolejne poważne wyzwanie przed całym
systemem polityki regionalnej na wszystkich poziomach zarządzania.
A. Deficyty w zakresie wieloszczeblowego i wieloosobowego systemu
współpracy i partnerstwa
Deficyty w tym zakresie występują zarówno na poziomie krajowym,
jak i regionalnym. Komitety monitorujące oraz różne ciała zajmujące się
wyborem projektów bardzo często nie spełniają swojej roli związanej ze
współdecydowaniem i ponoszeniem współodpowiedzialności za działania rozwojowe. Zainteresowania członków tych gremiów koncentrują się
w wielu przypadkach na podziale środków finansowych zapewniającym
dostęp do nich reprezentowanym przez nich instytucjom. Gdzieniegdzie
na poziomie regionalnym dochodzi wręcz do tworzenia się sieci zależności
pomiędzy zarządzającym programami a potencjalnymi beneficjentami, które
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można opisać jako klientelizm. Mechanizmy te zostały opisane w pracach
wspominanego już powyżej prof. Swianiewicza.
Kontakty ze środowiskiem akademickim, biznesu czy sektorem pozarządowym są bardzo często sprowadzane do relacji o charakterze utylitarnym
związanym z realizacją konkretnych analiz, ewaluacji i projektów o innym
charakterze – zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym brak w wielu miejscach jeszcze otwartości na dyskusję i chęć uwzględniania różnych
punktów widzenia.
Oczywiste jest, że takie sytuacje prowadzą do obniżenia możliwości
realizacji prorozwojowych strategii o dłuższym horyzoncie pojawienia się
pozytywnych efektów – zarządzający są pod presją potencjalnych beneficjentów i jednocześnie nie mają wystarczającego wsparcia merytorycznego ani
możliwości weryfikacji własnych lub europejskich pomysłów przez środowiska
naukowe, pozarządowe i biznesowe.
Warto dodać, że wbrew pozorom taka sytuacja zmniejsza, a nie uwydatnia rolę zarządzających programami – w skrajnych przypadkach stają
się oni zakładnikami swoich beneficjentów, a nie liderami promowania
pożądanej z punktu widzenia kraju czy regionu polityki. W takiej sytuacji
łatwiej o popełnianie błędów w prowadzeniu każdej polityki o charakterze
rozwojowym, w tym szczególnie polityki ukierunkowanej terytorialnie, której
prowadzenie ze swej natury jest znacznie bardziej kompleksowe i wymaga
dojrzałego systemu wieloszczeblowego zarządzania i partnerstwa.
B. Deficyty w zakresie umiejętności zarządzania procesami rozwojowymi
W zbyt małym stopniu profesjonalizacja kadr związanych z programowaniem i realizacją funduszy europejskich przekłada się na funkcjonowanie całej
administracji. W ostatnich latach na tej drodze poczyniono pewne postępy
w postaci prób przenoszenia do całej administracji wzorców wypracowanych
dzięki i w ramach polityki spójności11, ale generalnie nie można mówić jeszcze
o nowej jakości administracji polskiej w ogóle. Na przeszkodzie stoi wiele
barier – do najważniejszych z nich zaliczyłbym: utrzymującą się przestarzałą
11. Dotyczy to np. prawnego uregulowania zagadnień związanych z koordynacją i zarządzaniem strategicznym polityki rozwoju, promocji podejścia terytorialnego, wprowadzenia jednolitych standardów sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji przenoszących się stopniowo do praktyki działania
całej administracji publicznej na wszystkich poziomach jej funkcjonowania.
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kulturę administracyjną niezachęcającą do podejmowania ryzyka i wysiłku
(co jest zasługą m.in. zasad finansów publicznych) oraz brak zauważenia
potrzeby zasadniczego przeformułowania zadań administracji – przejścia
od reaktywnego działania i kontroli formalnej do zorientowania na realizację celów określanych politycznie wraz ze zwiększeniem swobody wyboru
ścieżki realizacji12. Inną sprawą, ale także mającą negatywny wydźwięk,
jest styk funkcjonowania administracji i poziomu politycznego (szczególnie
w przypadku samorządów terytorialnych) – w tym obszarze funkcjonuje
wiele utartych praktyk niesprzyjających zasadniczemu celowi zwiększenia
efektywności działań publicznych. Powoduje to utrzymywanie się bierności
(części) administracji w tworzeniu długookresowych warunków rozwojowych
i poszukiwania rozwiązań proefektywnościowych.
Zaniechanie we wprowadzaniu zasadniczych zmian filozofii funkcjonowania całej administracji (nie tylko tej związanej z funduszami europejskimi)
ma swój konkretny udział w innych deficytach systemu zarządzania i funkcjonowania organów i instytucji zajmujących się problematyką rozwojową.
Należą do nich m.in.13:
• stopniowo rozwijana, ale nadal niewystarczająca umiejętność planowania strategicznego w dłuższym horyzoncie czasowym,
• niewystarczający w stosunku do wzrastających potrzeb poziom
umiejętności w zakresie prognozowania i przewidywania skutków
ekonomicznych, zarówno na poziomie strategicznym, operacyjnych, jak i w przypadku poszczególnych projektów,
• zróżnicowana zdolność administracyjna potencjalnych beneficjentów, w tym w szczególności mniejszych jst (przeważnie gmin wiejskich i niewielkich miast), do planowania i realizacji przedsięwzięć
kluczowych dla perspektyw rozwoju długookresowego,
rozbudowywany,
ale nadal niezbyt dobrze funkcjonujący, system
•
współpracy i wsparcia procesów zarządzania środkami publiczny12. Por. K. Olejniczak, A. Domaradzka, A. Krzewski, B. Lendzion, Ł. Widła, Polskie ministerstwa jako
organizacje uczące się, „Raporty i Analizy Euroreg”, 1 (4)/2010, Projekt zrealizowany w ramach
II edycji konkursu dotacji „Fundusze Europejskie na poziomie NSS”, Warszawa 2010.
13. Sytuacja w zakresie zdolności administracyjnej poszczególnych ministerstw, samorządów wojewódzkich, innych jst oraz instytucji publicznych jest bardzo zróżnicowana. Wprowadzane w ostatnich kilku latach rozwiązania na poziomie krajowym i regionalnym w postaci tworzenia systemu
obserwatoriów regionalnych mających na celu wzmocnienie bazy analitycznej oraz wspomagania
debat o charakterze strategicznym (fora terytorialne) dają nadzieję na pojawienie się pozytywnych
efektów w dłuższej perspektywie czasowej.
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mi pomiędzy administracją publiczną a nauką, biznesem i społeczeństwem,
• trudności w zapewnieniu koordynacji różnych polityk europejskich
i krajowych zorientowanych sektorowo i mających realizować cele
określone terytorialnie.

Podsumowanie
1. Dotychczasowa polityka spójności ulega zasadniczym zmianom już
od roku 2014. W większym niż dotychczas stopniu będzie to polityka rozwojowa mająca na celu realizację celów europejskich, ukierunkowana terytorialnie i wymagająca zwiększenia efektywności poprzez zorientowanie na rezultaty, warunkowość i zastosowanie zintegrowanego podejścia terytorialnego.
2. Od roku 2020 Polska i jej poszczególne regiony znajdą się w sytuacji
znacznego ograniczenia środków europejskich przeznaczonych na działania prorozwojowe: zarówno globalnie, jak i w poszczególnych najbogatszych
regionach, liczących łącznie nawet ponad 40 proc. ludności Polski.
3. Rodzi to określone konsekwencje dla sposobu programowania perspektywy 2014–2020 oraz funkcjonowania całego systemu prowadzenia
polityki rozwojowej w Polsce – także tej jej (małej) części, która nie jest
obecnie współfinansowana przez fundusze UE.
4. Polityka spójności przyniosła dotychczas Polsce znaczne środki
finansowe, które zostały przeznaczone na realizację wielu projektów infrastrukturalnych, wsparcie przedsiębiorstw i bezpośrednie wsparcie dla
obywateli. Efekty rzeczowe są zauważalne w postaci kilometrów nowych
dróg, zrealizowanych projektów naukowych, wspartych osób w zakresie
przekwalifikowań i podwyższania kwalifikacji, liczby wspartych przedsiębiorstw itp., natomiast makroekonomiczne efekty tych wydatków można
zauważyć w postaci zwiększenia PKB, wpływu na poziom bezrobocia, wydajność, inflację, wreszcie zmniejszania się dystansu w zakresie różnych
wskaźników pomiędzy regionami polskimi a europejskimi.
5. Analizy wskazują, że wpływ środków UE na gospodarkę ma w dużej mierze charakter popytowy. Nie jest jasne, na ile dotychczasowe wykorzystywanie środków europejskich buduje długookresowe podstawy rozwoju kraju i regionów, rozumiane jako sprzyjanie zmianom strukturalnym,
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budowanie warunków do innowacyjności i trwałej konkurencyjności, a tym
samym zapewnienie stabilnej bazy dochodowej dla mieszkańców. Na obecnym etapie wdrażania polityki spójności można jednak powiedzieć, że problem nietrafionych inwestycji i wydatków dotyczy raczej poszczególnych
beneficjentów, co nie wpływa znacząco na perspektywy rozwojowe kraju
i poszczególnych regionów.
6. Polityka spójności przyniosła wiele korzystnych rezultatów w dziedzinie budowy kompleksowego systemu polityki regionalnej oraz wzmocnienia administracyjnego do prowadzenia i realizacji polityki rozwoju.
Jednym z najbardziej widocznych rezultatów jest wzmocnienie polityczne
i instytucjonalne samorządu wojewódzkiego, co w konsekwencji zwiększyło
skuteczność polityk publicznych i wykreowało rzeczywistego partnera rządu w prowadzeniu działań rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie.
7. Jednocześnie występuje nadal wiele deficytów w prowadzeniu polityki rozwoju zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym, w większości o charakterze systemowym, które mogą przeszkodzić w dostosowaniu się do nowych zasad funduszy europejskich oraz przygotowaniu się
do znacznego (miejmy nadzieję, że stopniowego) ograniczenia transferów
po roku 2020.
8. Poważnym zagrożeniem dla Polski i poszczególnych regionów jest
odkładanie decyzji dotyczących zasadniczych zmian w funkcjonowaniu
i przebudowy podstawowych mechanizmów funkcjonowania polityki rozwoju, w tym regionalnej, do końca zaczynającej się perspektywy finansowej
(czyli do roku 2020). W takim scenariuszu Polsce grozi katastrofa – nagłe
ograniczenie możliwości inwestycyjnych, konieczność finansowania funkcjonowania infrastruktury w warunkach braku zwiększenia konkurencyjności całej gospodarki, a co za tym idzie, ograniczenie możliwości generowania dochodów w oparciu o własne zasoby i potencjały.
9. W negatywnym scenariuszu – braku zdolności do stopniowego
przystosowania się do nowej sytuacji także systemowi polityki regionalnej
grozi załamanie. Szczególne silne osłabienie pozycji zagraża samorządowym województwom. W sytuacji zmniejszenia środków europejskich (bez
zastępowania ich środkami krajowymi), zmianie ulegnie także dotychczasowa rola i pozycja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, zarówno w układzie horyzontalnym (polityki i ministerstwa), jak i wertykalnym (samorządy terytorialne).
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10. Obok właściwie określonych celów i konsekwentnego zastosowania
nowych, proefektywnościowych mechanizmów wdrażania strategii wykorzystania środków europejskich, największe znaczenie dla perspektyw rozwojowych Polski i przygotowania się do sytuacji po roku 2020 będzie miało
dostrzeżenie na poziomie politycznym konieczności wprowadzenia z odpowiednim wyprzedzeniem zmian systemowych, przede wszystkim w zakresie funkcjonowania systemu finansów publicznych oraz systemu zarządzania procesami rozwojowymi, w tym administracji. Zmiany te powinny
zapewnić możliwość prowadzenia przez państwo (rząd, samorządy terytorialne, inne podmioty publiczne) efektywnych polityk i działań publicznych oraz ukierunkowania ich na przedsięwzięcia o największym potencjale
rozwojowym w warunkach zmniejszającego się zasilania zewnętrznego.
11. Konieczność zwiększenia efektywności systemu prowadzenia polityk publicznych oznacza zasadniczą zmianę (na drodze ewolucji, która w niektórych obszarach już się dokonuje) zasad ich prowadzenia we
wszystkich obszarach istotnych dla modernizacji i rozwoju kraju. Skuteczne i efektywne wdrożenie polityki rozwoju UE w Polsce w oparciu o nowe
zasady może dostarczyć wiele cennych wskazówek, gdzie i jak takich zmian
trzeba dokonywać.
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Tytuł VI Konferencji Krakowskiej „Europa wielu prędkości” daje autorom tekstów duże możliwości pokazania szerokiego spektrum wyzwań, przed którymi stoi aktualnie Unia Europejska.
Wielką wartością prezentowanej publikacji będzie z pewnością rozrzut opinii na temat tego, co
dziś dla Europy jest najważniejsze i czego w Unii Europejskiej możemy się spodziewać w dłuższej perspektywie czasowej. Wszystkie opracowania dotyczą równocześnie Europy i Polski
w Europie. Wszystkie opracowania prezentują też globalny punkt widzenia. Ważne staje się nie
tylko to, co dzieje się w Europie, ale również to, jak Europa będzie pozycjonować się w globalnym
układzie konkurencji. Teksty prezentowane w publikacji nie dotyczą najbliższej perspektywy
finansowej Unii Europejskiej, chociaż często odwołują się do tego, co będzie się dziać w latach
2014–2020. Istotą dyskusji zawartej w niniejszym tomie jest wyjście poza horyzont roku 2020
i ukazanie Unii Europejskiej jako silnego ugrupowania regionalnego zajmującego wysoką pozycję konkurencyjną w świecie zdominowanym przez kilku globalnych graczy.
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