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im. Leona Koźmińskiego
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Sprawiedliwość dystrybutywna jako wyzwanie transformacyjne . . . . . . . . . 129

Rozdział VI – Andrzej K. Koźmiński
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Warunki ożywienia eksportu a przyspieszenie tempa rozwoju
gospodarczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

Rozdział XII – Grzegorz Wójtowicz
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Wprowadzenie

Śledząc od lat przebieg procesów gospodarczych w wielu krajach, a także
bieg rzeczy w całej, coraz bardziej zintegrowanej wskutek postępów globali-
zacji gospodarce światowej (MFW 2000, Kołodko 2001), można dojść do
wniosku, że regułą są „ciężkie czasy”, a tylko niekiedy – przez niezbyt długo
trwający okres przejściowy – udaje się niektórym krajom wyrwać do przodu
i cieszyć się szybkim i zrównoważonym wzrostem gospodarczym. Troskę przy
tym budzić musi fakt, że odnosi się to tylko do nielicznych narodów, gdyż
większość z nich wciąż tkwi na relatywnie niskim poziomie rozwoju, a w wielu
przypadkach wręcz w biedzie i nędzy. Nadal za mniej niż dwa dolary dziennie
– licząc według parytetu siły nabywczej (PPP) – żyje na Ziemi ponad miliard
ludzi. Niestety, nie brakuje ich także w Polsce, gdyż ustrojowa transformacja
przyniosła jako jeden ze swoich ubocznych skutków również biedę (OECD
2001).

Tak się potoczyły losy ludzkości, że na początku XXI wieku raptem 30
państw można zaliczyć do krajów wysoko rozwiniętych (choć i w nich wielkie
są wciąż obszary niedostatku), a pozostałe około 200 państw i terytoriów nadal
boryka się z syndromem niemożności wyrwania się z zacofania albo też było
w stanie osiągnąć jak dotychczas tylko średni poziom rozwoju. Spektrum jest
szerokie. Podczas gdy jedni dysponują już dochodem rocznym przekraczającym
40 tysięcy dolarów na mieszkańca, inni żyć muszą (jeśli przeżyć są w stanie) za
dolarów 400. Nasza Polska – z PKB na mieszkańca niewiele przekraczającym
4000 dolarów (licząc według kursu walutowego)1 – znajduje się w pewnym
sensie „w pół drogi”; mamy dochód 10 razy większy od najbiedniejszych, ale
zarazem i 10 razy mniejszy od najbogatszych.

1 Według PPP, który jest lepszą, bo bardziej adekwatną do rzeczywistej sytuacji miarą, PKB na
mieszkańca wynosi w Polsce w roku 2001 około 8000 dolarów, a więc „tylko” 4 razy mniej niż na
przykład w USA. Podczas gdy OECD szacował jego poziom już w roku 1999 na 8671 dolarów
(w cenach bieżących), to waszyngtoński instytut PlanEcon, używając innych metod szacunku
i posługując się cenami roku 1995, wycenia tę wielkość na 7748 dolarów w roku 2001 (PlanEcon
2001, s. 211).



Niestety, poszerzenie się obszarów biedy dotyczy także wielu segmentów
gospodarki uwikłanej w historyczne dzieło posocjalistycznej transformacji
(World Bank 2000). Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) szacuje, że
dla 27 krajów Europy Środkowowschodniej oraz republik poradzieckich – za-
równo gospodarek Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP), jak i krajów
nadbałtyckich – średni ważony produkt krajowy brutto (PKB) w roku 2001 może
sięgnąć ledwie około 74 procent poziomu sprzed zapoczątkowania transfor-
macji, czyli z roku 1989. W przypadku Europy Środkowowschodniej (łącznie
z państwami nadbałtyckimi) wskaźnik ten sięga 108 procent, ale dla krajów
Europy Południowo-Wschodniej (5 republik byłej Jugosławii poza Słowenią
oraz Albania, Bułgaria i Rumunia) już tylko około 77 procent, a dla WNP
zaledwie około 62 procent (EBRD 2001)2.

Polska na tym tle prezentuje się najlepiej. Oczywiście, nie chodzi tu
o osiągnięty poziom rozwoju, gdyż w regionie wyprzedzają nas wyraźnie
niektóre inne kraje – zwłaszcza Czechy z PKB na mieszkańca według PPP
w wysokości 10 212 dolarów w roku 2001 czy też Słowenia z dochodem
równym 15 538 dolarów (PlanEcon 2001) – ale o dynamikę osiągniętą podczas
minionych 12 lat transformacji, 1990–2001. Wskaźnik PKB w porównaniu do
roku 1989 – zwyczajowo traktowanego jako początkujący transformację ustrojo-
wą, chociaż jej korzenie sięgają bardziej wstecz (Poznański 1996, Kołodko
1999) – w roku 2001 sięga 129 procent. Warto jednak zdawać sobie w pełni
sprawę, że jest to wypadkowa zgoła odmiennych tendencji występujących
w sferze realnej w niedawnej przeszłości.

W jej ramach można wyróżnić trzy kolejne czteroletnie okresy: lata
1990–1993, 1994–1997 oraz 1998–2001. O ile pierwszy okres często określam
jako „szok bez terapii”, o tyle o ostatnim można powiedzieć, że było to
„schładzanie bez sensu”. Taka ostra ocena uzasadniona jest tym, że w praktyce
nie został zrealizowany w zasadzie żaden z zakładanych celów, natomiast koszty
gospodarcze i społeczne towarzyszące zaaplikowanej „terapii” były duże więk-
sze niż zapowiadane i – dodajmy – niż nieuniknione w tych skądinąd „ciężkich
czasach”. W rezultacie wadliwej polityki ekonomicznej, zwłaszcza strukturalnej
i finansowej, w sumie w ciągu ośmiu lat – 1990–1993 oraz 1998–2001 – PKB
zwiększył się w granicach błędu statystycznego, bo zaledwie o mizerne
1 procent, natomiast w latach realizacji Strategii dla Polski”, czyli w czteroleciu

2 EBOR zakładał dla krajów Europy Środkowowschodniej w roku 2001 wzrost PKB o 3,7
procent, prognozując przy tym dla Polski stopę wzrostu 3,5 procent (jesienią 2000 roku
przewidywał jeszcze 4,0 procent; zob. EBRD 2000, s. 76). Zważywszy jednak na fakt, że – niestety
– skala wzrostu produkcji w Polsce, która jest największą gospodarką regionu i dla jego średniej
waży niemało, jest de facto dwukrotnie mniejsza (około 1,7 procent), wskaźnik wzrostu dla całej
grupy 8 państw (Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry) spada
w 2001 roku poniżej 3 procent.
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1994–1997, aż o prawie 28 procent! Innymi słowy, gdyby nie ten epizod,
bylibyśmy dzisiaj – po 12 lat wielkich transformacyjnych zmagań – na poziomie
sprzed ich rozpoczęcia.

A przecież już mogło być znacznie lepiej i więcej. Przed czterema laty
– jesienią 1997 roku – pojawiały się nawet głosy krytyczne z supozycjami, że
ówczesne tempo wzrostu (6,3 procent średniorocznie w latach 1994–1997) jest
zbyt niskie z punktu widzenia aspiracji i możliwości Polski, stąd też trzeba je
jeszcze bardziej przyspieszyć. Rzucono hasło podwojenia PKB w ciągu następ-
nego 10-lecia, co wymagałoby kroczenia przez całą dekadę w średnim rocznym
tempie 7,2 procent. Wypada dodać, że aby tak właśnie było, wystarczyło tylko
utrzymać ówczesne tempo wzrostu. Niestety, wskutek „schładzania” uległo ono
wpierw ostremu wyhamowaniu, a później – na wiosnę i latem 2001 roku – wręcz
drastycznemu załamaniu. I tak oto – miast postulowanego w przeddzień
powstania rządu AWS-UW wzrostu PKB w latach 1998–2001 o około 32
procent (a więc o 7,2 średniorocznie), uzyskano tylko wzrost o 15,4 procent.
Połowę tego, co zapowiadano... Jest to fakt raczej kompromitujący tak dla
realizowanej w tym czasie polityki gospodarczej, jak i dla teorii ekonomicznych,
na których te nieziszczone scenariusze wzrostu gospodarczego zostały oparte.

A czas biegnie, by nie rzec – ucieka. Przecież nasz PKB (licząc według PPP
na mieszkańca), mógłby – gdyby tylko zostało utrzymane tempo wzrostu
z końcowego okresu „Strategii dla Polski” – oscylować już wokół 9300, a nie
8000 dolarów, jak to jest obecnie. Co zatem dalej? To jest właśnie pytanie, na
które podejmujemy próbę odpowiedzi w tej książce.

Jest to praca zbiorowa, autorstwa 12 osób, będąca owocem konferencji
naukowej na temat „Uwarunkowania i perspektywy długofalowego rozwoju
społeczno-gospodarczego Polski” zorganizowanej w dniu 31 maja 2001 roku
przez TIGER (www.tiger.edu.pl) – Centrum Badawcze Transformacji, Integ-
racji i Globalizacji przy Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im.
Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Ambitnym celem naszego projektu badawczego – który życzliwie wsparł
Bank Rozwoju Eksportu S. A. w Warszawie – była próba wydłużenia perspek-
tywy czasowej prowadzonych analiz i rozważań, nawet na skalę pokoleniową.
Zamysł ten powiódł się tylko częściowo, gdyż – jak okazuje się kolejny raz
– „przyszłość jest nieznana”. Ale przecież chcemy ją „wygrać”. Jak zatem to
uczynić? Co jest w odniesieniu do rozwoju polskiej gospodarki i społeczeństwa
Anno Domini 2001, w punkcie startu w XXI wiek, zdeterminowane:
• warunkami (geopolitycznymi, kulturowymi, społecznymi, ekonomicznymi,

finansowymi, technologicznymi);
• naszą wiedzą ekonomiczną o dynamice i strukturze procesów rozwojowych;
• ekonomicznymi i psychologicznymi obciążeniami z przeszłości,
a co zależy zasadniczo od nas:
• od naszej wiedzy i kultury;
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• od zdolności i zaangażowania klasy politycznej;
• a nade wszystko od mądrej strategii długofalowego rozwoju społeczno-

-gospodarczego i rozważnej polityki ekonomicznej?
W jakim stopniu we współczesnym świecie, przez który przetaczają się

kolejne fale globalizacji, a w szczególności w kontekście coraz bardziej
zaawansowanego procesu integracji regionalnej i wiązania się Polski z Unią
Europejską, można aktywnie sterować procesami wzrostu i rozwoju, tak aby
powrócić na ścieżkę szybkiego wzrostu produkcji i – poprawiając konkurencyj-
ność polskich firm oraz sprzyjając formowaniu się rodzimego kapitału – utrzy-
mać się na niej na długą metę? Nie przez lat 4, co się już udało, ale przez 14 albo
i 40.Tylko wtedy można zmniejszyć olbrzymi dystans dzielący nas od wysoko
rozwiniętych krajów. Wymaga to jednak, aby PKB w Polsce rósł w tempie co
najmniej dwukrotnie wyższym niż przeciętnie w całym OECD, którego człon-
kiem jesteśmy już od 1996 roku, czy też w Unii Europejskiej, której członkiem
powinniśmy zostać wkrótce. Czy to jest realne? I jakie na tym tle Polska
zajmować będzie miejsce w świecie? A nade wszystko jak ewoluować będzie
sytuacja społeczna i jak będzie kształtować się nasz standard życia?

Pisząc zatem o tej „nieznanej przyszłości”, pragniemy na kartach tej książki
powiedzieć jak najwięcej o tym, co od czego zależy i co – w świetle teorii
ekonomii, z jednej strony, oraz doświadczeń własnych i innych krajów, z drugiej
– czynić, aby sytuacja gospodarcza poprawiała się w odczuwalnym zakresie
i przyzwoitym tempie. I to tak w ujęciu absolutnym, czyli w porównaniu do
stanu charakterystycznego w punkcie startu, jak i w ujęciu względnym, a więc
w porównaniu do innych narodów i gospodarek, którym udało się już w prze-
szłości wysforować do przodu.

A przed nami przyszłość. Mamy szanse. Wynikają one przede wszystkim
z samego procesu rynkowej transformacji gospodarki, który przecież koniec
końców powinien przynieść poprawę efektywności alokacyjnej, a więc i pod-
nieść długookresowe tempo wzrostu produkcji – nie tylko w Polsce, ale we
wszystkich krajach posocjalistycznych. Sprzyja również jak nigdy dotychczas
nasze położenie geopolityczne. W tym kontekście także globalizacja powinna
stwarzać nam więcej dodatkowych szans niż zagrożeń. Trzeba tylko – bagatela
– umieć to wykorzystać na własną korzyść, minimalizując koszty finansowe
i społeczne nieuchronnie towarzyszące procesom rozwojowym.

O teoretycznych i praktycznych aspektach tych szans i zagrożeń traktuje
prezentowany na tych łamach w dalszej kolejności tuzin rozdziałów.

W pierwszym z nich, zatytułowanym „W jaki sposób prywatne inwestycje
określają prywatne oszczędności i co z tego wynika dla rozwoju gospodarki?”,
profesor Kazimierz Łaski – jeden z najwybitniejszych polskich ekonomistów
współczesnej doby, a zarazem jeden z nestorów, obchodzący w tym roku
jubileusz 80-lecia – wszechstronnie analizuje przebieg procesu reprodukcji
najpierw w ujęciu modelowym, a następnie na przykładzie polskiej gospodarki.

10 Grzegorz W. Kołodko



Dowodzi przy okazji niezbicie, że w ostatnich latach potencjalna, możliwa do
osiągnięcia stopa wzrostu była istotnie wyższa od rzeczywiście zrealizowanej,
aczkolwiek zarazem nieco mniejsza niż osiągnięta w latach 1994–1997 (od-
powiednio blisko 6 i 6,3 procent).

W rozdziale II pt. „2025: dwie historie gospodarczego rozwoju” podejmuję
ryzykowną próbę nakreślenia alternatywnych scenariuszy rozwoju w okresie
najbliższego ćwierćwiecza. Wydaje się, że stać polską gospodarkę na podwoje-
nie poziomu produkcji w okresie 12 do 13 lat, jeśli tylko potrafimy wykorzystać
nadarzające się szanse i skutecznie realizować pokoleniową „Strategię dla Polski
– XXI wiek”, opierającą się na czterech fundamentalnych filarach: szybkim
wzroście, sprawiedliwym podziale, korzystnej integracji i skutecznym państwie.
Kryzysowe zaburzenia, jakie ze szczególną ostrością przejawiają się zwłaszcza
w sferze finansów publicznych od wiosny 2001 roku, bynajmniej nie przekreś-
lają takich szans, tylko wymuszają istotne zmiany w polityce gospodarczej.

Podobne wnioski można wyciągać z tez przedstawionych w rozdziale III.
Ma on specyficzny charakter. Jest to, oczywiście, tekst autorski, ale wyszedł
spod pióra członka rządu w latach 1998–2001 – ministra Jerzego Kropiwni-
ckiego, szefa Rządowego Centrum Studiów Strategicznych – a to ma swoje
implikacje. Mamy tutaj zatem do czynienia z równoczesną prezentacją własnych
poglądów autora na uwarunkowania i perspektywy długofalowego rozwoju
Polski, ale zarazem i z rządową wizją rozwoju w horyzoncie roku 2025.

Rozdział IV jest zdecydowanie mniej optymistyczny w swojej wymowie niż
dwa wcześniejsze. Miejmy nadzieję, że nie spełnią się swoiste prognozy
ostrzegawcze profesora Juliusza Gardawskiego, autora fragmentu zatytułowane-
go „Społeczeństwo polskie wobec groźby stagnacji i izolacji”. Aby tak się jednak
stało, jego linia rozumowania musi być w całej rozciągłości wzięta pod uwagę
zarówno w polityce gospodarczej, jak i – zwłaszcza – społecznej. Dzisiaj,
niestety – jeśli ekstrapolować tylko występujące trendy co do struktur i zachowań
społecznych – koszmarna poniekąd wizja autora ma sporo szans ziszczenia się.

W rozdziale V, zatytułowanym „Sprawiedliwość dystrybutywna jako wy-
zwanie transformacyjne”, profesor Tadeusz Kowalik na szerszym tle analizy
historycznej i porównawczej prezentuje rozważania na temat kondycji polskiego
społeczeństwa, a zwłaszcza proporcji (lub raczej dysproporcji) dochodów
i zróżnicowania materialnego ludności. Argumentuje on z wielką pasją, że nie
tylko możliwy, ale ze względu na sprawiedliwość społeczną i jej wzajemne
związki z dynamiką gospodarczą konieczny wręcz jest bardziej równomierny
podział owoców rosnącej wydajności pracy. Odwieczny dylemat ekonomii
i polityki: sprawiedliwość versus efektywność jest, zdaniem autora, nie do końca
prawdziwy, gdyż można łączyć jedno z drugim. Także w Polsce w następnych
latach, gdyż minione nie wyglądały pod tym względem najlepiej.

Rozdział VI pt. „Jak zbudować gospodarkę opartą na wiedzy?”, autorstwa
profesora Andrzeja K. Koźmińskiego, pokazuje, że w nowych czasach należy
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opierać się w rosnącej mierze na nowych mechanizmach i czynnikach wzrostu.
W tym kontekście autor pisze o roli, jaką nawet w kraju na relatywnie niższym
poziomie rozwoju (jak Polska) może odegrać nowy segment aktywności, tzw.
gospodarka oparta na wiedzy. Jej fundamentem jest wysokiej jakości kapitał
ludzki, który wymaga znacznych nakładów tak sektora prywatnego, jak i pań-
stwa.

Podobne zagadnienia, choć pod innym kątem, podejmuje w rozdziale VII pt.
„Czy Polska ma perspektywiczną politykę innowacyjną?” profesor Ewa Okoń-
-Horodyńska. Ze swej krytycznej odpowiedzi na tytułowe pytanie wyprowadza
ona cały zestaw propozycji, co należy uczynić, abyśmy mieli taką właśnie
politykę i mogli twórczo ją wykorzystać jako jedną z dźwigni rozwoju
i stymulator długofalowego wzrostu.

„Narodowe instytucje finansowe jako warunek stabilności i efektywnego
rozwoju kraju” to tytuł VIII rozdziału, którego autorem jest profesor Jan
Monkiewicz. Dowodzi on, że tak jak niezbędny jest zagraniczny kapitał
w naszym sektorze finansowym, tak i konieczny jest jego rodzimy, narodowy
komponent. Międzynarodowe instytucje finansowe prowadzą bowiem globalną
politykę, która nie zawsze jest zbieżna z naszymi narodowymi interesami. Autor
pokazuje, że pomimo przejęcia znakomitej części sektora finansowego przez
kapitał zagraniczny istnieją jeszcze istotne możliwości zadbania o jego narodo-
wy, polski segment.

W rozdziale IX pt. „Rozwój regionalny – polityka regionalna – fundusze
unijne” profesor Jerzy Hausner analizuje możliwości, ale także ryzyko, w jakie
jesteśmy i będziemy uwikłani w związku z coraz szerszym korzystaniem
z funduszy Unii Europejskiej, współfinansujących nasze programy rozwoju
regionalnego. Optymalne wykorzystanie tych strumieni finansowych wymaga
dobrego przygotowania własnych programów regionalnych oraz odpowiednio
zinstrumentowanej polityki regionalnej, która musi uwzględniać z jednej strony
nasze potrzeby, a z drugiej także priorytety Unii Europejskiej w szerszym
kontekście procesu integracji.

Rozdział X, zatytułowany „Tendencje rozwoju sektora rolnego i obszarów
wiejskich w świetle globalizacji”, napisała profesor Katarzyna Duczkowska-
-Małysz. W swej linii rozumowania pokazuje ona, jak ważna jest restrukturyza-
cja oraz rozwój wsi i rolnictwa nie tylko z punktu widzenia interesów wciąż
dużej części polskiego społeczeństwa żyjącego i pracującego na wsi, ale dla
całej gospodarki narodowej. Szczególnie wiele do procesu przebudowy wsi
i rolnictwa wnosi integracja europejska, a nawet globalizacja, która również dla
konkurencyjności naszego rolnictwa ma daleko idące implikacje.

W rozdziale XI pt. „Warunki ożywienia eksportu a przyspieszenie tempa
rozwoju gospodarczego” Maciej Leśny łączy wątki porównawcze z bogatym
doświadczeniem praktycznym wyniesionym ze sfery polityki handlu zagranicz-
nego i międzynarodowej współpracy gospodarczej. W efekcie prezentuje on nie
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tylko krytyczną analizę osiągnięć i niepowodzeń na tych polach w latach
1990–2001, ale przede wszystkim postuluje całe kompendium działań i bogaty
zestaw instrumentów, których zastosowanie mogłoby przynieść tak potrzebną
ekspansję eksportu, bo to eksport powinien stawać się jedną z lokomotyw
szybkiego wzrostu produkcji i – w ślad za tym – poprawy standardu życia.

Tom wieńczy rozdział XII pt. „Równowaga zewnętrzna i wzrost gospodar-
czy”, którego autorem jest Grzegorz Wójtowicz. Niejako już tradycyjnie wątki
dotyczące zewnętrznego otoczenia gospodarki i jej związków z gospodarką
światową są prezentowane na końcu całego toku rozważań, ale tym razem
robimy to z pełną świadomością faktu, że równowaga zewnętrzna nie tylko
warunkuje przebieg całokształtu procesów reprodukcji społeczno-gospodarczej,
ale także z nich wynika. Przyszłość Polski i jej gospodarki są jak nigdy
dotychczas uwikłane w kontekst globalny i regionalny i dlatego dynamiczna
równowaga zewnętrzna – a musi ona odzwierciedlać się w kroczeniu ścieżką
rozwoju, na której bezkryzysowo można będzie finansować deficyt na rachunku
obrotów bieżących (bo występować on będzie jeszcze przez wiele lat) – jest
imperatywem zrównoważonego rozwoju na długą metę.

Dyskusje trwają i trwać będą nieustannie, nieustanny bowiem jest proces
rozwoju. Rozwiązanie jednych problemów stwarza następne. Udzielenie od-
powiedzi na jedne pytania skłania do kolejnych. W tej książce udzielamy nie
tylko wielu odpowiedzi – mam nadzieję, że trafnych – ale stawiamy także
mnóstwo nowych i intelektualnie frapujących oraz politycznie wyzywających
pytań. Warto, bo warto szukać na nie odpowiedzi, zwłaszcza że może się to
przydać nam wszystkim we wspólnym dziele tworzenia jak najlepszej przyszło-
ści dla polskiej gospodarki, społeczeństwa i państwa. Przed nami na pewno
znowu są „ciężkie czasy”, ale głęboka wiedza ekonomiczna i mądra polityka
gospodarcza może pomóc, aby nie trwały one zbyt długo i doprowadziły
w końcu do czasów dobrych.

Grzegorz W. Kołodko
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Poznański K. (1996), Poland’s Protracted Transition: Institutional Change and
Economic Growth, Cambridge, UK, Cambridge University Press.

World Bank (2000), World Development Report 2000/2001. Attacking Poverty,
Washington, D.C., published for the World Bank, Oxford University Press.

14 Grzegorz W. Kołodko



Rozdział I

Kazimierz Łaski

W jaki sposób prywatne inwestycje
określają prywatne oszczędności

i co z tego wynika dla rozwoju gospodarki ?

Produkcja finalna, wydatki inwestycyjne oraz prywatna stopa
oszczędzania

Zacznijmy od oczywistej skądinąd uwagi, że rozmiar potencjalnej produkcji
zależy od istniejących mocy wytwórczych i od rozporządzalnej siły roboczej.
Jednakże rzeczywista produkcja może być mniejsza od potencjalnej, jeżeli
całkowity popyt jest niewystarczający.

Teoria efektywnego popytu, związana z takimi nazwiskami jak Kalecki
i Keynes, utrzymuje, że taki stan jest nie tylko możliwy, ale z niewielkimi
wyjątkami wręcz typowy dla gospodarki kapitalistycznej. Ortodoksyjna teoria
ekonomii utrzymuje z kolei, że jeśli tylko pozwala się siłom rynkowym
swobodnie działać, to niepełne wykorzystanie mocy wytwórczych, zwłaszcza
zaś bezrobocie, są niemożliwe.

Nie należy się dziwić, że wnioski dotyczące polityki gospodarczej wynikające
z obu podejść są nie tylko różne, ale z reguły wręcz przeciwstawne. Dotyczy to
w szczególności ekonomicznej roli państwa, zwłaszcza w zakresie polityki
fiskalnej i pieniężnej. Celem tego rozdziału jest przedstawienie na przykładzie
inwestycji i oszczędności podstawowych elementów teorii efektywnego popytu.
Mam przy tym nadzieję przekonać, że teoria ta jest w stanie lepiej interpretować
rzeczywisty bieg gospodarki niż alternatywne podejście.

Inwestycje należą niewątpliwie do najbardziej skomplikowanych zdarzeń
gospodarczych. Są związane z ryzykiem, gdyż rentowność inwestycji po jej
oddaniu do użytku zależy od nie dających się dokładnie przewidzieć warunków
podaży i popytu w bliższej lub dalszej przyszłości. Dlatego też podjęcie decyzji
inwestycyjnej jest z reguły poprzedzone długimi rozważaniami i zależy nie tylko
od gotowości podjęcia ryzyka, popartej posiadaniem własnego kapitału oraz



dostępem do rynku kapitałowego, lecz także od takich czynników jak zaufanie
do ogólnej sytuacji gospodarczej, porządku prawnego, a nawet sytuacji politycz-
nej. Pierwsza teza brzmi zatem: inwestycje danego okresu są wynikiem długo
dojrzewających decyzji inwestycyjnych poprzedniego okresu. Rzeczywiście,
nawet po podjęciu decyzji inwestycyjnej i ulokowaniu zamówienia w firmach
wykonujących daną inwestycję musi upłynąć pewien okres, w ciągu którego
inwestycja ta jest wykonywana. Typowe dobra inwestycyjne są wykonywane na
zamówienie w przeciwieństwie do znakomitej większości dóbr konsumpcyj-
nych, które są wykonywane systemem masowym dla nieznanego odbiorcy.

Podstawowym zadaniem inwestycji jest odtwarzanie i rozszerzanie kapitału
produkcyjnego. Patrząc na inwestycje z tej strony, mówimy o efekcie wytwór-
czym inwestycji (capacity effect of investment). Jednakże w czasie, w którym
inwestycje są wykonywane, stwarzają one możliwości zatrudnienia dla tych,
którzy bezpośrednio i pośrednio uczestniczą w procesie inwestycyjnym. Patrząc
na inwestycje z tej strony, mówimy o dochodowym efekcie inwestycji (income
effect of investment). Oczywiście oba efekty wykluczają się czasowo. Kiedy
występuje dochodowy efekt, efekt wytwórczy jeszcze się nie pojawił; kiedy zaś
pojawia się efekt wytwórczy, efekt dochodowy należy już do przeszłości.

Zarówno inwestycje, jak i oszczędności definiujemy jako różnice między
PKB (produktem krajowym brutto) a konsumpcją; ich równość jest więc
tautologią. Nasuwa się jednak pytanie, jak dochodzi do tej równości. Zgodnie
z teorią efektywnego popytu inwestycje determinują oszczędności, nie zaś
odwrotnie. Skoro inwestycje danego okresu zależą od decyzji inwestycyjnych
poprzedniego okresu, a oszczędności danego okresu zależą w pierwszym rzędzie
od dochodów danego okresu, to związek przyczynowy może iść tylko od
inwestycji do oszczędności, nie odwrotnie. Oszczędności danego okresu musia-
łyby przecież określać decyzje inwestycyjne poprzedniego okresu, by uznać je
za czynnik determinujący inwestycje danego okresu, co jest niemożliwe.

Biorąc za punkt wyjścia dochodowy efekt inwestycji, nie jest trudno wyjaśnić
mechanizm, za pomocą którego inwestycje określają oszczędności. Po prostu
przy produkcji dóbr inwestycyjnych powstają dochody czynników produkcji
zaangażowanych bezpośrednio i pośrednio w tej produkcji. Przy wydatkowaniu
tych dochodów pojawia się popyt na dobra konsumpcyjne, zaś część tychże
dochodów zostaje odłożona w postaci oszczędności. Proces ten rozprzestrzenia
się po całej gospodarce i trwa tak długo, aż odłożone oszczędności osiągną
dokładnie wysokość początkowej inwestycji. Tak więc proces, w ciągu którego
inwestycje tworzą równe im oszczędności, związany jest bezpośrednio z tzw.
mnożnikiem inwestycyjnym.

Sprecyzujemy teraz te rozważania w sposób bardziej formalny. Dzielimy całą
gospodarkę narodową na dwa horyzontalnie zintegrowane (a więc samodzielne
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w zakresie zaopatrzenia w surowce i półprodukty) działy. Pierwszy dział niech
wytwarza dobra inwestycyjne nabywane przez firmy prywatne IP, dobra i usługi
nabywane przez państwo G oraz dobra na eksport X. Drugi dział niech wytwarza
dobra przeznaczone dla konsumpcji prywatnej CP. Mamy więc:

Dział 1: YH1 + RN1 + M1 = IP + G + X
Dział 2: YH2 + RN2 + M2 = CP
Razem: YH + RN + M = IP + G + X + CP,

gdzie suma (YH + RN) oznacza wartość dodaną, zaś M import, związane
z poszczególnymi działami względnie z całą gospodarką narodową. Wartość
dodana dzieli się między RN, czyli zyski nie rozdzielone firm, oraz YH, czyli
dochody gospodarstw domowych obejmujące płace plus rozdzielone zyski1.
Dwa elementy – YH1 oraz RN2 + M2 – zasługują tu na bliższe zbadanie. Element
YH1 przedstawia (co najmniej w przeważającej części) popyt na dobra konsump-
cyjne, który nie może być zaspokojony wewnątrz działu pierwszego, zaś element
RN2 + M2 przedstawia nadwyżkę dóbr konsumpcyjnych, która nie może znaleźć
nabywców wewnątrz działu drugiego. Stąd otrzymujemy podstawowy warunek
równowagi na rynku dóbr konsumpcyjnych:

YH1 – T – SH = RN2 + M2, (1)

gdzie T oznacza dochody państwa (głównie w formie podatków łącznie
z systemem ubezpieczeń społecznych). Są to dochody netto w tym sensie, że
z tych dochodów zostają potrącone wszelkie transfery pieniężne dla gospodarstw
domowych, wobec czego T jest zużywane wyłącznie na zakup dóbr i usług.
Z kolei SH oznacza oszczędności gospodarstw domowych rozumiane jako
różnica między dochodami do dyspozycji gospodarstw domowych (YH – T)
oraz ich wydatkami konsumpcyjnymi CP. Dodając do obu stron (1) wyrażenie
RN1 + M1 otrzymujemy:

IP + G + X = SP + M + T, (2)

gdzie SP = RN + SH oznacza oszczędności prywatne będące sumą nie
rozdzielonych zysków oraz oszczędności gospodarstw domowych. Definiując
t = T/PKB jako stopę podatkową, m = M/GDP jako współczynnik importochłon-
ności, YD = (1 – t) PKB jako dochód do dyspozycji oraz sp = SP/YD jako
prywatną stopę oszczędzania, otrzymujemy:

1 W rzeczywistości przy wydatkowaniu nie rozdzielonych zysków należałoby uwzględnić
poślizg w czasie (time-lag), czego tutaj dla uproszczenia wywodów nie czynimy.
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IP + G + X = [sp (1 – t) + m + t] PKB
oraz

PKB = (IP + G + X)/ [sp (1 – t) + m + t]. (3)

Zgodnie z (3) PKB jest określony przez (IP) inwestycje prywatne, zależne od
decyzji okresu poprzedniego, (G) wydatki państwa na dobra i usługi określone
w ustawie budżetowej oraz (X) eksport, który przy danych warunkach wewnętrz-
nych jest określony głównie przez popyt zagranicy. Wyrażenie (IP + G + X) jest
więc w formule (3) egzogeniczne i określa przy danych parametrach sp, t oraz
m wielkość PKB w danym okresie. PKB jest zgodnie z (3) rosnącą funkcją IP
+ G + X oraz malejącą funkcją parametrów sp, t oraz m. Formuła (3) jest
przydatna, kiedy pragnie się zbadać wpływ zmian jednego z argumentów funkcji
(IP, G oraz X) względnie jednego z parametrów funkcji (sp, t oraz m) na wielkość
PKB. Współczynnik importochłoności m jest częściowo określony technologicz-
nie, częściowo zaś przez kurs wymienny, który może sprawić, że wyroby
importowane są mniej lub bardziej opłacalną alternatywą wyrobów krajowych.
Współczynnik t jest instrumentem polityki fiskalnej państwa i określa udział
dochodów do dyspozycji (YD) w PKB. Wreszcie współczynnik sp, prywatna stopa
oszczędzania, zależy w pierwszym rzędzie od podziału dochodów do dyspozycji
między zyski nie rozdzielone firm oraz dochody gospodarstw domowych. Zyski
nie rozdzielone firm są w całości oszczędzane, natomiast dochody gospodarstw
domowych tylko w stosunkowo niewielkiej części. Skłonność do oszczędzania
gospodarstw domowych zależy od udziału płac oraz rozdzielonych zysków w ich
dochodach, od struktury płac według wysokości oraz od wielu innych czynników,
między innymi majątku gospodarstw domowych.

Na ogół przyjmuje się, że skłonność do oszczędzania z rozdzielonych zysków
oraz stosunkowo wysokich dochodów jest wyższa niż z płac i niskich dochodów.
Z powyższych rozważań wynika, że parametry m oraz sp i t zależą z jednej
strony od czynników techniczno-ekonomicznych, z drugiej zaś od czynników
socjalnych, psychologicznych i administracyjnych, podczas gdy wydatki (IP
+ G + X) mają w danym okresie charakter egzogeniczny. Niezależność
czynników stojących za argumentami i za parametrami formuły (3) jest
konstytutywną cechą gospodarki kapitalistycznej; polega ona na względnej
niezależności skłonności do inwestowania od skłonności do oszczędzania.

Kiedy analizuje się dane empiryczne, można użyć prostszego podejścia niż
zawarte w formule (3). Z (2) odejmując z obu stron (M + T) uzyskujemy:

IP + D + E = SP, (4)

gdzie (D = G – T) oznacza deficyt budżetowy, zaś (E = X – M) bilans handlowy
(w zakresie dóbr i usług nie świadczonych przez czynniki produkcji). Wprowa-
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dzając termin wydatki inwestycyjne w szerokim tego słowa znaczeniu IPED,
którego w dalszych wywodach będziemy używali dla określenia sumy (IP
+ D + E), otrzymujemy:

IPED = sp(1 – t)PKB

oraz

PKB = IPED/q, (5)

gdzie q = sp (1 – t) oznacza prywatną stopę oszczędzania w stosunku do
PKB. Zgodnie z (5) PKB jest rosnącą funkcją IPED oraz malejącą funkcją q;
to ostatnie oznacza, że PKB jest malejącą funkcją sp oraz rosnącą funkcją t.
Biorąc pochodne logarytmiczne względem czasu zmiennych w formule (4),
otrzymujemy:

g(PKB) = g(IPED) – g(q), (6)

gdzie g(i) oznacza tempo wzrostu i (i = PKB, IPED, q). Tempo wzrostu
PKB jest więc różnicą między tempem wzrostu IPED oraz tempem wzrostu
współczynnika q. Najważniejszym elementem IPED są inwestycje prywatne
IP, zaś najważniejszym elementem współczynnika q jest prywatna stopa
oszczędzania sp. Upraszczając można zatem powiedzieć, że tempo wzrostu
PKB jest w pierwszym rzędzie zależne od różnicy między tempem wzrostu
IP oraz sp.

W zamkniętym modelu bez państwa wydatki gospodarstw domowych zwią-
zanych z działem dóbr inwestycyjnych stwarzają rynek zbytu dla nadwyżki
sektora dóbr konsumpcyjnych i w konsekwencji określają wielkość produkcji
w tym sektorze. Kiedy mówimy o decyzjach inwestycyjnych i inwestycjach,
mamy na myśli wielkości realne, gdyż decyzje takie dotyczą konkretnych
przedsięwzięć produkcyjnych. Kiedy jednak mówimy o dostosowaniu się sek-
tora dóbr konsumpcyjnych do popytu płynącego z sektora dóbr inwestycyjnych,
musimy odróżnić dwa skrajne przypadki: dostosowania ilościowego i do-
stosowania cenowego. Kiedy istnieją rezerwy mocy wytwórczych i siły robo-
czej, dostosowanie jest przede wszystkim ilościowe, kiedy zaś nie ma owych
rezerw, dostosowanie jest przede wszystkim cenowe. W krańcowych przypad-
kach, przy czystym dostosowaniu ilościowym, ceny pozostają stałe, natomiast
przy czystym dostosowaniu cenowym ilości pozostają stałe. Jednakże nawet
wtedy, kiedy istnieją rezerwy mocy wytwórczych i siły roboczej, co jest
normalną sytuacją w gospodarce kapitalistycznej, ceny nie muszą pozostawać
stałe. W większości przypadków ceny te zależą od jednostkowych kosztów
robocizny oraz od procentowego narzutu na owe koszty (mark-up), który
powinien pokryć koszty stałe oraz zyski.
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Kiedy badamy zaszłe procesy gospodarcze, nie jest zbyt trudno odróżnić
dostosowanie ilościowe od zmiany cen. Wielkości w cenach stałych informują
nas o zmianach ilościowych, zaś tempo inflacji o zmianach cenowych. Jeśli
możemy wyjaśnić zmiany cen zmianami kosztów jednostkowych robocizny, to
mark-up pozostaje stałe i możemy założyć, że dostosowania cenowego nie było.
To ostatnie zakłada bowiem takie zmiany cen, przy których mark-up się zmienia
w taki sposób, że płaca realna pozostaje wyraźnie w tyle za wzrostem
wydajności pracy. Zdarza się jednak również, że zmiany mark-up zostają
wywołane nie przez nadmierny popyt, lecz przez zmiany w podziale dochodu
narodowego między płace i zyski, tak że w ostateczności rozróżnienie między
zmianami cenowymi a dostosowaniem cenowym może być w rzeczywistości
bardziej skomplikowane niż przedstawione powyżej i wymaga w szczególności
dokładniejszego uwzględnienia stopnia wykorzystania mocy wytwórczych.

Przewodnią ideą teorii efektywnego popytu jest teza, że inwestycje prywatne
(i analogiczne działania) determinują wielkość oszczędności prywatnych w gos-
podarce narodowej. Stąd wynika, że prywatna stopa oszczędzania może jedynie
wpłynąć na wielkość konsumpcji prywatnej towarzyszącej danym inwestycjom
prywatnym.

Kiedy stopa oszczędzania jest stosunkowo wysoka, wynikiem procesu mnożni-
kowego jest stosunkowo niski poziom konsumpcji, gdyż „wyciek” siły nabywczej
w każdej rundzie obiegu dochodów jest znaczny. W przeciwnej sytuacji – kiedy
stopa oszczędzania jest niska – wynikiem procesu mnożnikowego jest stosunkowo
wysoki poziom konsumpcji, gdyż „wyciek” siły nabywczej w każdej rundzie
obiegu dochodów jest słaby. Tak więc w końcu stopa oszczędzania określa nie
oszczędności, lecz konsumpcję, która towarzyszy danym inwestycjom, albo też
stopa oszczędzania determinuje wielkość produkcji finalnej na takim poziomie,
który odpowiada tej właśnie stopie. Ten rezultat nazywany jest w podręcznikach
makroekonomii „paradoksem oszczędzania”, gdyż im wyższa skłonność do
oszczędzania, tym niższy PKB. Jednakże sama ta nazwa zdradza brak zrozumienia
opisywanego procesu. Rzeczywiście ortodoksyjna teoria ekonomii zakłada, że
podział PKB między konsumpcję i oszczędność nie ma niczego wspólnego
z wielkością PKB. Oczywisty skądinąd wniosek, że wielkość PKB zależy od
skłonności do oszczędzania, przedstawia się więc jako paradoks.

Na rysunku 1 przedstawiamy paradoks oszczędności graficznie, zakładając
dla uproszczenia wywodów gospodarkę zamkniętą bez państwa2. Rysunek ten
pozwala powtórzyć dotychczasowe wywody w poglądowej formie, a ponadto
pozwala przeciwstawić sobie teorię efektywnego popytu i teorię ortodoksyjną.

2 Ponieważ w tej sytuacji rozróżnienie między inwestycjami oraz oszczędnościami prywatnymi
i państwowymi odpada, oznaczamy inwestycje i oszczędności na rys. 1 przez symbole I oraz S,
odpowiednio.
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Rysunek 1

Paradoks oszczędności versus teoria ortodoksyjna

Na osi odciętych odkładamy PKB, na osi rzędnych zaś oszczędności i inwesty-
cje. W danym okresie inwestycje są dane i wynoszą I1. W tych warunkach PKB
równy jest Ya, kiedy stopa oszczędzania jest równa tg α, albo Yb, kiedy stopa
oszczędzania jest równa tg β; mamy przy tym Yb > Ya, kiedy β < α. Na rysunku
1 wysokość płacy realnej nie jest zaznaczona, zakłada się jednak, że płaca realna
jest także dana wskutek tego, iż stosunek płacy nominalnej do cen jest dany.
Odpowiada to ogólniejszej tezie, że stosunek cen do jednostkowych kosztów
zmiennych, zwłaszcza robocizny, jest dany. Ceny są w tym przypadku stałe,
kiedy również jednostkowe koszty robocizny są stałe. Zakładamy zatem, że przy
przejściu od Ya do Yb gospodarka nie napotyka na granicę mocy wytwórczych.

W dolnej części rysunku 1 została nakreślona funkcja produkcji f(L), gdzie
L oznacza liczbę zatrudnionych i gdzie zasób kapitału jest dany, z przypisywa-
nymi jej przez teorię ortodoksyjną właściwościami: krańcowy fizyczny produkt
pracy jest pozytywny, ale malejący. Nachylenie krzywej f(L) w punkcie
M i N wyznacza fizyczny krańcowy produkt pracy przy zatrudnieniu równym Lm
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względnie Ln. Jeśli więc płaca realna jest równa f’(Lm) i przedsiębiorstwa
maksymalizują zysk przy danej cenie, to zatrudnienie będzie równe Lm, zaś
PKB równy Ya. W analogiczny sposób PKB osiągnie wysokość Yb przy
zatrudnieniu Ln, jeśli płaca realna spadnie do poziomu wyznaczonego przez
f’(Ln). Poziom zatrudnienia i PKB jest więc jednoznacznie wyznaczony przez
wysokość płacy realnej. Efektywny popyt nie odgrywa żadnej roli w tym
kontekście.

Ten pogląd zaprezentował jeszcze przed wojną w Polsce niejaki Wątecki
w pracy zatytułowanej Sztywne płace źródłem bezrobocia. Jego nazwisko dawno
już uległoby zapomnieniu, gdyby nie replika Kaleckiego, która rozerwała na
strzępy stojące za nim rozumowanie teoretyczne. Powinniśmy właściwie być
wdzięczni ministrowi finansów, że w kontekście dyskusji nad przyczyną
bezrobocia w Polsce przypomniał nam owo zapomniane dzieło Wąteckiego3.
Incydent ten jest dobrą ilustracją tezy, zgodnie z którą w naukach przyrod-
niczych zmieniają się pytania, na które uczeni szukają odpowiedzi. W ekonomii
sytuacja jest odwrotna: tu pytania są te same, tylko odpowiedzi zmieniają się
zależnie od okoliczności.

Wracając do rysunku 1 należy zwrócić uwagę, że według teorii ortodoksyjnej
podział PKB między konsumpcję i oszczędności nie ma niczego wspólnego
z wielkością PKB. Przy płacy realnej pozwalającej na zatrudnienie Lm i PKB
= Ya poziom inwestycji będzie I0, jeśli stopa oszczędzania będzie tg β, albo I1,
jeśli stopa oszczędzania będzie tg α. Z kolei przy płacy realnej pozwalającej na
zatrudnienie Ln i PKB = Yb poziom inwestycji będzie I1, jeśli stopa oszczędzania
będzie tg β, albo I2, jeśli ta stopa wzrośnie do tg α. Im wyższa stopa
oszczędności, tym wyższe inwestycje. Paradoks oszczędności znika, gdyż PKB
jest dany. Oszczędności rosną względnie spadają pari passu ze skłonnością do
oszczędzania.

Należy podkreślić, że podejście to odpowiada intuicji indywidualnej. Poje-
dyncze gospodarstwo domowe może swobodnie podejmować decyzje odnośnie
do swojej konsumpcji i oszczędzania. Kiedy jednak wszyscy będą próbować
oszczędzać więcej niż pozwalają na to prywatne inwestycje (względnie IPED),
to produkcja zacznie się kurczyć zgodnie z logiką paradoksu oszczędności,
konsumpcja spadnie, ale ogólne oszczędności nie wzrosną.

Przyznanie, że skądinąd słusznie ceniona i pielęgnowana cnota oszczędności
indywidualnej może przekształcić się w społeczne zło w postaci spadku
zatrudnienia i bezrobocia, kiedy owej cnoty w konkretnych warunkach jest za
dużo, przychodzi z wielkim trudem liberalnej ekonomii, której filozofia opiera
się wszak na rzekomej podstawowej zgodności interesu indywidualnego i kolek-
tywnego.

3 Ministrem finansów w tym czasie był Jarosław Bauc (przyp. red.).
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Paradoks oszczędności rozpatruje skutki zmiany stopy prywatnego oszczę-
dzania przy danym poziomie inwestycji prywatnych. Pouczające jest także
odwrócenie sytuacji, mianowicie analiza skutków różnego poziomu inwestycji
prywatnych przy danej prywatnej stopie oszczędzania q = sp(1 – t). Na rysun-
ku 2 dany jest współczynnik q = tg α, ponadto zaznaczono wielkość Y*
zdefiniowaną jako PKB przy pełnym wykorzystaniu zdolności wytwórczych
i pełnym zatrudnieniu. Pełne zatrudnienie rozumie się tutaj jako stan, przy
którym występuje jedynie bezrobocie frykcyjne nie przekraczające 2 do
3 procent siły roboczej. Zakłada się też, że przy tego typu pełnym zatrudnieniu
zapewniona jest niezbędna elastyczność podaży względem zmian popytu, nie
ma więc braków i niedoborów, tak charakterystycznych dla centralnie planowa-
nego rynku sprzedawcy. Zakładamy ponadto, że gospodarka jest otwarta
i istnieje państwo. Przy danym q oraz Y* możemy teraz określić oszczędności
prywatne SP* towarzyszące stanowi pełnego zatrudnienia; wskazuje je rzędna
punktu A.

Rysunek 2

Oszczędności prywatne przy pełnym zatrudnieniu i inwestycje prywatne

Jeśli założymy, że inwestycje prywatne wynoszą IP1, to odpowiada im PKB
w wysokości Y1. Stosunek Y1/Y* mierzy zatem stopień wykorzystania zdolności
wytwórczej. Im większe IP, tym bliżej punktu A leży punkt B i tym mniejsza
różnica między PKB oraz Y*. Jeszcze krócej: im wyższe inwestycje prywatne,
tym wyższy PKB, a więc także konsumpcja. Można by ten wynik nazwać
„paradoksem inwestycji”, choć może on uchodzić za paradoks tylko dla tych, dla
których PKB jest dany i nie zależy od efektywnego popytu, w szczególności zaś
od dochodowego efektu inwestycji. Oczywiście, podobnie jak w przypadku
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paradoksu oszczędności także paradoks inwestycji natrafia na oczywistą skąd-
inąd granicę w postaci Y*. W szczególności wzrost inwestycji IP powyżej
punktu A (a więc kombinacja IP > SP*) jest możliwy tylko kosztem spadku
konsumpcji i napotyka nieuchronnie na barierę braku siły roboczej i inflacji
popytowej.

Poziom inwestycji prywatnych zależy od decyzji firm i choć można i należy
na nie wpływać, w ostateczności są one dla polityki gospodarczej czynnikiem
egzogenicznym, z którym należy się liczyć. Zauważmy, że przy danej skłonno-
ści do inwestowania pełne zatrudnienie jest tym trudniejsze do uzyskania, im
wyższa jest skłonność do oszczędzania. Oczywiście, można także próbować
zmniejszyć skłonność do oszczędzania, kiedy w porównaniu ze skłonnością do
inwestowania jest ona zbyt wysoka. Ale i tutaj możliwości polityki gospodarczej
są ograniczone, może nawet bardziej niż przy próbie wpływania na decyzje
inwestycyjne.

W sytuacji kiedy IP<SP*, a więc kiedy występuje niewykorzystanie mocy
wytwórczych i bezrobocie wywołane niedostatecznym efektywnym popytem,
istnieją dwie podstawowe metody zbliżania się do poziomu pełnego zatrudnie-
nia. Jedną z nich jest uzyskanie E, czyli nadwyżki eksportowej, drugą zaś
uzyskanie D, czyli deficytu budżetowego. Nadwyżka eksportowa oznacza
ekstrapopyt zagranicy, deficyt budżetowy zaś ekstrapopyt rządu ponad poziom
popytu wewnętrznego, występujący samodzielnie w sektorze gospodarki prywat-
nej. Obie te metody wywołują skutki analogiczne do efektu dochodowego
inwestycji prywatnych w tym sensie, że najpierw uruchamiają wzrost produkcji
i zatrudnienia w przemysłach wytwarzających bezpośrednio i pośrednio dobra
stanowiące nadwyżkę eksportową lub dobra i usługi nabywane przez państwo
w ramach deficytu budżetowego, w następnych zaś krokach wpływają na
zwiększenie popytu i produkcji dóbr konsumpcyjnych. W obu przypadkach
następuje wzrost dochodów i oszczędności prywatnych SP ponad IP i ich
zbliżenie do wielkości SP*. Im więcej suma (E + D) wypełnia odcinek BA, tym
większe wydatki IPED i tym wyższe PKB.

Kiedy badamy szeregi empiryczne jakiegoś kraju, mamy dla poszczegól-
nych okresów (lat czy kwartałów) dane dotyczące PKB, IPED i q. Mając te
dane, możemy za pomocą formuły (6) ustalić, w jakiej mierze wzrost PKB
został uzyskany przez wzrost IPED, w jakiej zaś przez wzrost q. Biorąc
ponadto pod uwagę dokładniejsze dane dotyczące zarówno struktury IPED, jak
i struktury q, uzyskuje się poważne źródło dla zrozumienia źródeł przeszłego
wzrostu gospodarczego i możliwość pewnych prognoz gospodarczych na przy-
szłość.

Zmiany cykliczne w gospodarce kapitalistycznej, a także zmieniające się
dłuższe okresy intensywego lub anemicznego tylko wzrostu gospodarczego, są
przede wszystkim wynikiem zmieniającego się tempa wzrostu inwestycji pry-
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watnych, podstawowego jakościowo i ilościowo elementu IPED, kiedy q, czyli
prywatna stopa oszczędzania, jest mniej więcej stała. Taka względna stabilność
daje się zaobserwować, gdy bierze się pod uwagę przeciętne wartości prywatnej
stopy oszczędzania w dłuższych okresach. Jednakże same te przeciętne są
wynikiem wzrostu lub spadku stopy oszczędzania wewnątrz poszczególnych
okresów, bez wyraźnej tendencji sekularnej. Wobec tego zmiany prywatnej
stopy oszczędzania mogą wpływać i wpływają w istotny sposób na dynamikę
PKB wywołaną wzrostem inwestycji prywatnych lub wydatków IPED. Na
rysunku 3 przedstawiamy współczynnik q (prywatną stopę oszczędzania w sto-
sunku do PKB) oraz jego średnie dziesięcioletnie q’ w USA w latach
1960–2000.

Rysunek 3

Prywatna stopa oszczędzania q w USA w latach 1960–2000 (w % PKB)

Średnie te różnią się, ale stosunkowo nieznacznie (w przedziale 2,5 punktu
procentowego), natomiast wewnątrz tych okresów obserwujemy nieraz zmiany
współczynnika q silniejsze niż pomiędzy średnimi dziesięcioletnimi (na przy-
kład w latach 90. około 5 punktów procentowych). Prywatna stopa oszczędzania
w USA w zasadzie rosła do początków lat 80., spadała zaś w latach następnych.

W tabeli 1 podane są średnie dziesięcioletnie współczynnika udziału w PKB
elementów IP, D oraz E. Okazuje się, że wahania tego współczynnika są
mniejsze niż IPED (w przedziale tylko 1,5 punktu procentowego), że najbardziej
zmienne są współczynniki D i że suma (D + E) stanowi około 10% IPED, nie
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może więc być pominięta nawet w rozważaniach dla dłuższych okresów,
zwłaszcza jednak wewnątrz okresów dziesięcioletnich, gdzie może i często
odgrywa znaczną rolę.

Tabela 1

Struktura popytu finalnego w USA w latach 1961–2000
(średnie dziesięcioletnie w % PKB)

1961–1970 1971–1980 1981–1990 1991–2000

PKB 100,0 100,0 100,0 100,0
IPED 17,5 19,2 19,5 17,0
IP 15,7 17,2 16,8 15,9
D 1,5 2,5 4,6 2,5
E 0,3 –0,4 –1,9 –1,4

(D+E)/IPED 10,5 10,8 13,8 6,3

Rysunek 4

Tempo wzrostu PKB, IPED, IP oraz q w USA w latach 1960–2000
(w % średniorocznie)
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Rysunek 4 ilustruje średnie roczne tempo wzrostu PKB i czynników deter-
minujących to tempo w USA wewnątrz okresów dziesięcioletnich. Okazuje się,
że średnie tempo wzrostu PKB było niemal identyczne w latach 1971–2000
i o jeden punkt procentowy wyższe w latach 1961–1970. Nie dotyczy to jednak
współczynników IPED oraz q. Współczynnik IPED rósł szybciej niż PKB
w latach 1961–1980 i wolniej niż PKB w latach następnych. W latach 90.
zaobserwowano nawet pewien spadek współczynnika IPED, jednakże przy
wyjątkowo silnym wzroście inwestycji prywatnych. W ostatnim dziesięcioleciu
w USA wzrost PKB oraz spadek współczynnika q były niemal identyczne.

Na rysunku 5 przedstawiamy współczynnik q oraz jego średnie dziesięciolet-
nie q’ w Japonii w latach 1960–2000. Tu też średnie dla poszczególnych
dziesięcioleci różnią się mniej (w przedziale 3,4 punktu procentowego) niż
wewnątrz tych okresów (na przykład w latach 90. w przedziale 7 punktów
procentowych). Na ogół prywatna stopa oszczędzania wzrastała w Japonii do
roku 1970 (uzyskując około 33% PKB), spadała do roku 1990 (do około 24%),
po czym ponownie zaczęła wzrastać do około 31% PKB.

Rysunek 5

Prywatna stopa oszczędzania q w Japonii w latach 1960–2000 (w % PKB)

W tabeli 2 znajdujemy dane dotyczące struktury PKB w Japonii. Okazuje się,
że w przeciwieństwie do USA zmienność udziału IP w PKB (w przedziale 6,1
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punktu procentowego) była większa niż udziału IPED (w przedziale 3,8 punktu).
Także w Japonii – nawet jako średnie dziesięcioletnie – udziały D oraz E w PKB
były znaczne.

Tabela 2

Struktura popytu finalnego w Japonii w latach 1960–2000
(średnie dziesięcioletnie w % PKB)

1961–1970 1971–1980 1981–1990 1991–2000

GDP 100,0 100,0 100,0 100,0
IPED 29,4 30,0 26,2 26,6
IP 26,9 24,4 22,1 20,8
D 2,0 4,9 2,0 4,1
E 0,5 0,7 2,1 1,7

(D+E)/IPED 8,5 18,5 15,5 21,7

Udział sumy (D+E) w IPED w Japonii wahał się pomiędzy 8,5% i 21,7%,
nawet jako średnie dziesięcioletnie. W poszczególnych latach rola tych dwóch
czynników była jeszcze większa. Rys. 6 przedstawia tempo wzrostu PKB, IPED,
IP oraz współczynnika q w Japonii w latach 1961–2000.

Rysunek 6

Tempo wzrostu PKB, IPED, IP oraz q w Japonii w latach 1960–2000 (w %)
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Zwraca przede wszystkim uwagę stosunkowo wysokie tempo wzrostu
PKB w latach 60. oraz bardzo niskie w latach 90. Lata 70. i 80. są podobne
w tym sensie, że zbliżone tempo wzrostu wolumenu IPED (rzędu 2,4 do
2,7%) było wspierane spadkiem współczynnika q (rzędu 1,5 do 1,6%), co
dało w rezultacie zbliżone tempo wzrostu PKB (rzędu 4,0 do 4,4%). Pierw-
sze i ostatnie dziesięciolecia różniły się od siebie istotnie. W latach 60.
wolumen IPED wzrastał aż o 12,4%, jednakże wzrost współczynnika q ogra-
niczył tempo wzrostu PKB do 10,1%. Natomiast w latach 90. wzrostowi
wolumenu IPED (3,9%) przeciwdziałał wzrost współczynnika q tak silny, że
w końcu wzrost PKB wynosił zaledwie 1,3% średniorocznie. Zwraca także
uwagę spadek inwestycji prywatnych w Japonii w latach 90. o 2% śre-
dniorocznie.

Przykłady USA oraz Japonii wykazują, że zjawisko wzrostu PKB nie daje się
wyjaśnić ani samym wzrostem wolumenu IPED, ani też samą zmianą q, czyli
prywatnej stopy oszczędzania. Tylko łączne uwzględnienie zmian obu tych
czynników pozwala wyjaśnić zjawisko wzrostu PKB, przy czym ich ruch może
iść nawet w przeciwnych kierunkach. Szczególnie pouczające jest porównanie
rozwoju w latach 90. W tym właśnie dziesięcioleciu wzrost inwestycji prywat-
nych w USA był najsilniejszy w całym minionym 40-leciu, zaś w Japonii
inwestycje prywatne wręcz spadały. Jeśli jednak wziąć pod uwagę cały wolumen
IPED, to sytuacja była wręcz odwrotna. W USA ten wolumen praktycznie
stagnował ze względu na wielki spadek deficytu budżetowego i wzrost nadwyżki
importowej, który całkowicie skompensował ekspansję inwestycyjną. Natomiast
w Japonii wolumen IPED rósł znacznie szybciej niż w poprzednim dwudziesto-
leciu, gdyż słabość inwestycji prywatnych została więcej niż zrekompensowana
przez eksplozję deficytu budżetowego. Wreszcie tempo wzrostu PKB było
w USA nieporównanie szybsze niż w Japonii; wynikało to z silnego spadku
prywatnej stopy oszczędzania w USA (z 18,2% w 1990 roku do 12,9% w roku
2000) i wzrostu tejże stopy w Japonii (z 24,1% w roku 1990 do 31,1% w roku
2000).

Rozrzutność sektora prywatnego, zwłaszcza gospodarstw domowych, wywar-
ła dobroczynny wpływ na dynamikę gospodarczą USA, zaś oszczędność sektora
prywatnego doprowadziła niemal do stagnacji gospodarki japońskiej. Przykład
Japonii odpowiada obawom Keynesa i Kaleckiego, którzy główne niebez-
pieczeństwo tendencji stagnacyjnych w gospodarce kapitalistycznej dostrzegali
w równoczesnym występowaniu niskiej skłonności do inwestowania i wysokiej
skłonności do oszczędzania.
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Kilka aktualnych problemów teoretycznych

Część drugą rozpoczynamy przedstawieniem danych liczbowych dotyczą-
cych stopy oszczędności prywatnych oraz wzrostu PKB w Polsce w latach 90.
Następnie zajmiemy się trzema specjalnymi zagadnieniami: stosunkiem deficytu
budżetowego oraz bilansu handlowego do oszczędności oraz związkiem między
importochłonnością i stopą podatkową a tempem wzrostu gospodarczego.
Jasność teoretyczna w tych trzech kwestiach może być użyteczna przy opraco-
waniu strategii rozwojowej Polski w pierwszym dziesięcioleciu nowego stulecia.

Rysunek 7

Prywatna stopa oszczędzania q oraz sp w Polsce w latach 1991–2000 (w % PKB)

Rozważmy najpierw związki występujące pomiędzy prywatną stopą oszczę-
dzania a wzrostem PKB w latach 1991–20004. Rysunek 7 przedstawia współ-
czynnik q oraz sp w Polsce dla tego właśnie okresu. Prywatna stopa oszczędza-
nia q spada z 24,4% w 1991 roku do 16,9% w roku 1994, zaś po roku 1996
rośnie – do 18,4% w 1997 roku, potem do 19,4% w roku 2000. Chociaż zmiany
te wydają się nieznaczne – zwłaszcza w drugim okresie – to okaże się, że
odegrały one pewną rolę w kształtowaniu się tempa wzrostu gospodarczego.

4 Dane liczbowe, na które powołujemy się w dalszej części, pochodzą z aneksów B, C oraz D,
jeśli nie zastrzeżono inaczej.
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Lata 1991–2000 można z interesującego nas punktu widzenia rozbić na dwa
podstawowe okresy: rok 1995 zamyka okres pierwszy, zaś rok 1996 otwiera
okres drugi; ilustruje to rysunek 8.

Rysunek 8

Tempo wzrostu PKB, IPED, IP oraz q w Polsce w latach 1992 – 2000 (w %)

W latach 1992–1994 rozpoczyna się wzrost PKB po głębokim załamaniu
w latach 1990–1991. Tempo wzrostu PKB wzrasta stopniowo z 2,6% do
5,2%. Jest ono podtrzymywane spadkiem prywatnej stopy oszczędzania q,
który to spadek więcej niż kompensuje spadek IPED w latach 1992–1993, zaś
uzupełnia w istotny sposób ich anemiczny wzrost w roku 1994. Tempo
wzrostu w 1994 roku wynoszące 5,2% zawdzięczamy w połowie wzrostowi
IPED o 2,7%, w połowie spadkowi współczynnika q o 2,3%. 1995 rok,
zamykający pierwszy okres, wykazuje najwyższe tempo wzrostu dziesięcio-
lecia w wysokości 7%. Wynika ono z bardzo silnej ekspansji IPED o 20,3%,
przyhamowanej wzrostem stopy oszczędzania o 12,4%. Rzecz oczywista,
gdyby prywatna stopa oszczędzania w tym roku pozostała nie zmieniona,
wzrost efektywnego popytu napotkałby niewątpliwie na barierę rozporządzal-
nych mocy wytwórczych, trudno bowiem wyobrazić sobie, by PKB w jednym
roku mógł wzrosnąć o 20%. Dla okresu 1991–1995 charakterystyczne jest
oparcie się na wewnętrznych źródłach wzrostu. Godny podkreślenia z tego
punktu widzenia jest stały wzrost stopnia finansowania importu przez eksport:
z 92% w 1991 roku do 110% w 1995 roku.
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Rok 1996 rozpoczyna drugi okres charakteryzujący się ponownym spadkiem
IPED o 6,3%, spowodowanym głównie przejściem od nadwyżki eksportowej
wynoszącej 2,3% PKB w 1995 roku do nadwyżki importowej, wynoszącej
1,6% PKB w 1996 roku. W kategoriach udziału bilansu handlu zagranicznego
w PKB nastąpił w ciągu jednego tylko roku spadek tego wskaźnika o 3,9
punktów procentowych. Mimo tak znacznego spadku IPED zanotowano jednak
stosunkowo wysoki wzrost PKB o 6%, ponieważ prywatna stopa oszczędzania
spadła o 11,6%. W 1997 roku współczynnik q spada jeszcze raz o 2%
i uzupełnia wzrost IPED wynoszący 4,6%. W rezultacie uzyskuje się wysoki
wzrost PKB wynoszący 6,9%, drugi najlepszy wynik w obserwowanym dzie-
sięcioleciu.

Lata 1998–2000 charakteryzuje niskie już jak na potrzeby Polski i spadające
tempo wzrostu PKB rzędu 4,8%–4,1%. Charakterystyczny dla tych lat jest stały
wzrost prywatnej stopy oszczędzania q z 18% w 1997 roku do 19,4% w roku
2000. Ten wzrost pochłania część wzrostu IPED. W szczególności stosunkowo
znaczny wzrost tych wydatków o 8,3% w 2000 roku został w połowie
zneutralizowany przez wzrost q o 4%. Drugi okres jest przy tym oparty
w rosnącym stopniu na obcych środkach finansowania wzrostu. Importochłon-
ność produkcji wzrasta z 23% w 1995 roku do 32,5% w roku 1999. Co
ważniejsze, stopień pokrycia wydatków importowych przez dochody z eksportu
spada stale i wynosi zaledwie 80 procent w 1999 roku.

Istotne jest pytanie, czy nadwyżka importowa jest zużywana na cele konsum-
pcyjne czy na akumulację. W związku z tym bada się często udział dóbr
inwestycyjnych w całości importu. Okazuje się, że udział ten w porównaniu
z 1995 rokiem, zamykającym okres samodzielnego wzrostu, wzrósł bardzo
nieznacznie – z 13,6% do 14,7% w roku 2000. Podkaminer (2000) w wyniku
bardzo szczegółowej analizy, biorąc między innymi pod uwagę stosunek
deficytu handlu zagranicznego (już po potrąceniu importu dóbr inwestycyjnych)
do PKB, dochodzi do interesującego wniosku, że w Polsce mamy do czynienia
ze „wzrostem żywionym importem” (import-fed growth) zamiast „wzrostu
ciągnionego przez eksport” (export-led growth).

Wydaje się jednak, że rolę nadwyżki importowej należy przede wszystkim
badać obserwując udział akumulacji krajowej A, będącej sumą (IK + E) w PKB,
gdzie IK oznacza inwestycje krajowe. Tak mierzona akumulacja wskazuje
przyrost (brutto) majątku rzeczowego (w postaci IK) oraz majątku pieniężnego
(w postaci przyrostu żądań pieniężnych w stosunku do zagranicy, E > 0, lub
przyrostu zobowiązań pieniężnych wobec zagranicy, E < 0)5.

5 Kiedy następuje sprzedaż części majątku rzeczowego na rzecz zagranicy, w wysokości Z, gdzie
Z = –E, E < 0, jest równe nadwyżce importowej, mamy nadal A = IK + E; jednakże przyrost majątku
rzeczowego jest w tym przypadku IK – Z, natomiast przyrost zobowiązań wobec zagranicy wynosi
zero, ponieważ E + Z = 0.
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Okazuje się, że średni udział sumy (IK + E) w PKB w latach 1996–2000
wyniósł 20,3% w porównaniu do 22% w 1995 roku, był więc niższy o 1,7 punktu
procentowego. Aby utrzymać stopę akumulacji krajowej na poziomie 1995 roku,
inwestycje krajowe (wynoszące średnio 25,1% PKB w latach 1966–2000)
musiałyby być wyższe, konsumpcja zaś niższa o 1,7 punktu procentowego.
Oznacza to, że pewna część nadwyżki importowej w latach 1996–2000 została
przeznaczona na podniesienie konsumpcji krajowej. Wniosek ten zależy oczywi-
ście od wyboru punktu odniesienia, jednakże rok 1995 wydaje się właściwym
dla tego typu porównania. Nie leżało wszak w interesie gospodarki narodowej,
by po roku 1995 udział akumulacji krajowej A w PKB spadał6.

Teraz zajmijmy się niektórymi problemami związanymi z deficytem budżeto-
wym, oszczędnościami krajowymi oraz „wypieraniem” inwestycji prywatnych.
Pierwsza kwestia dotyczy wpływu redukcji deficytu budżetowego na wielkość
oszczędności krajowych. Rozpatrzymy to zagadnienie w dwóch etapach: naj-
pierw przyjmiemy istnienie gospodarki zamkniętej, następnie zaś zbadamy
różnice, które wynikają z istnienia gospodarki otwartej. W gospodarce za-
mkniętej mamy E = 0, wobec czego z (4) otrzymujemy:

SP – IP = D. (4’)

Ortodoksyjna teoria zakłada, że SP jest dane i służyłoby w całości inwestyc-
jom prywatnym, gdyby deficyt budżetowy nie pochłaniał części tych oszczędno-
ści w celu finansowania deficytu budżetowego. Bardziej formalnie IP<SP,
ponieważ D>0. Zjawisko to nazywane jest „wypychaniem” (crowding out)
inwestycji prywatnych przez deficyt budżetowy. Zbadamy wobec tego, czy
rzeczywiście zmniejszenie deficytu budżetowego może spowodować crowding
in, a więc „wepchnięcie” inwestycji prywatnych na miejsce deficytu budżetowe-
go. Zapiszmy:

SP – IP = IG – SG,

6 Suma nadwyżki importowej w latach 1996–2000 wyniosła w grubym przybliżeniu około 50
mld dolarów, a więc średniorocznie około 10 mld. Z kolei PKB w grubym przybliżeniu wyniósł
w tychże latach średniorocznie około 140 mld dolarów. Akumulacja krajowa – obniżając się zatem
o 1,7% PKB – spadła o kwotę około 2,4 mld dolarów. Aby utrzymać stopę akumulacji w latach
1996–2000 na poziomie 22%, inwestycje krajowe musiałyby być średniorocznie o około 2,4 mld
dolarów wyższe, zaś konsumpcja odpowiednio niższa. Można więc z grubsza powiedzieć, że około
trzech czwartych nadwyżki importowej (czyli około 7,6 mld dolarów rocznie lub w sumie 38 mld
dolarów podczas całego pięciolecia) zostało przeznaczone na zwiększenie inwestycji krajowych,
zaś około jednej czwartej (czyli około 2,4 mld dolarów rocznie lub 12 mld podczas pięciolecia) na
zwiększenie konsumpcji krajowej.
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gdyż D, deficyt budżetowy, można także przedstawić jako różnicę między IG,
czyli inwestycjami państwowymi, oraz SG, czyli oszczędnościami państwo-
wymi.

Aby przy danym IG zredukować deficyt budżetowy, trzeba zwiększyć SG,
czyli oszczędności państwa, co z kolei jest możliwe albo przez zmniejszenie
konsumpcji kolektywnej CG, albo przez zwiększenie podatków T, jako że SG
= T – CG. Jeśli się zwiększa SG przy danym IG, to deficyt budżetowy D maleje
i jeśli przy tym SP pozostaje stałe, to rzeczywiście (4’) wykazuje, że IP musi
rosnąć zgodnie z zasadą crowding in, zaś oszczędności krajowe SK, będące
sumą (SP + SG), muszą rosnąć pari passu z inwestycjami krajowymi IK,
będącymi z kolei sumą (IP + IG).

Kluczowe pytanie, na które trzeba odpowiedzieć w tym kontekście, jest więc
następujące: czy SP, czyli oszczędności prywatne, rzeczywiście pozostaną
nietknięte, gdy oszczędności państwa SG rosną? Odpowiedź na to pytanie jest
absolutnie jednoznaczna: oszczędności prywatne spadną dokładnie o tyle samo,
o ile wzrosną oszczędności państwa, tak że ich suma (SK = SP + SG) pozostanie
nie zmieniona, gdyż oszczędności krajowe SK zależą tylko i wyłącznie od
inwestycji krajowych (IP + IG) i nie zmienią się, jeśli te ostatnie się nie zmienią.

Wyobraźmy sobie, że wydatki państwa na konsumpcję zbiorową, oznaczone
CG (stanowiące część wydatków państwowych G), zostają zmniejszone, wsku-
tek czego PKB zgodnie z (3) spada. Co prawda także podatki – wszak zależne od
PKB – też spadną, ale deficyt budżetowy D spadnie, zaś oszczędności państwa
SG wzrosną, ponieważ wydatki budżetu spadną silniej niż dochody budżetu.
Jednakże oszczędności prywatne SP są także zależne od PKB, wobec czego
spadek SP dokładnie zrównoważy wzrost SG, pozostawiając sumę oszczędności
krajowych SK nie zmienioną. Wynik ten jest oczywisty, jeśli się tylko uświado-
mi, że spadek konsumpcji kolektywnej (na przykład w postaci redukcji dodat-
ków za pracę w godzinach nadliczbowych nauczycieli) wyzwala krąg redukcji
wydatków konsumpcyjnych najpierw w grupie gospodarstw domowych objętych
redukcją, potem zaś w grupie gospodarstwach domowych dotkniętych pośrednio
pierwotnym spadkiem wydatków konsumpcyjnych. Jest to znany już proces
mnożnikowy, wywołany redukcją wydatków budżetowych. Ma on jednak znak
ujemny, gdyż dochody maleją i to tak długo, aż oszczędności prywatne spadną
dokładnie o tyle, o ile wzrosły oszczędności państwa.

Można sobie oczywiście wyobrazić, że sama zapowiedź redukcji deficytu
budżetowego tak uskrzydli fantazję inwestorów, że podejmą natychmiast decy-
zje inwestycyjne i że w konsekwencji wraz z obniżką deficytu budżetowego
nastąpi wzrost IP, który skompensuje całkowicie spadek D. Suma (IP + D) nie
ulegnie wtedy zmianie, natomiast SG zgodnie z założeniem wzrośnie. Nastąpi
zatem nie po prostu przesunięcie wewnątrz oszczędności krajowych, lecz ich
wzrost. Nawet w tym przypadku trudno mówić o crowding in, gdyż koncepcja ta
zakłada wszak dane oszczędności krajowe.
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Czy jest jednak realistycznie założyć, że decyzje inwestycyjne zapadają na
skutek zapowiedzianej redukcji deficytu budżetowego przez redukcję konsump-
cji kolektywnej, a także iż przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy, że owa
redukcja ograniczy natychmiast rynek zbytu i wobec tego może należy z tymi
decyzjami poczekać, aż oczekiwane skutki restrykcyjnej polityki fiskalnej dadzą
się w rzeczywistości zaobserwować? Jeśli zaś tak się stanie, to nowe decyzje
inwestycyjne nie zostaną w ogóle podjęte, gdyż restrykcyjna polityka fiskalna
ograniczy rynek zbytu i wykorzystanie mocy wytwórczych, co może do-
prowadzić nawet do rewizji w dół rozpatrywanych aktualnie decyzji inwestycyj-
nych.

Założymy teraz gospodarkę otwartą i zastanówmy się, w jakim kierunku
należy uzupełnić poprzednie rozważania. Mamy:

SP = IP + D + E
SP – IP = IG – SG + E

SP – IK = –SG + E, (4”)

gdzie symbol IK oznacza – jak poprzednio – inwestycje krajowe. Wiemy już, że
redukcja deficytu budżetowego zmniejszy PKG, zaś import jest rosnącą funkcją
PKB. Jeśli więc PKB maleje, to maleje także import, jeśli zaś maleje import przy
danym eksporcie, to następuje aktywizacja bilansu handlowego, czyli E rośnie.
W konsekwencji redukcja deficytu budżetowego spowoduje co prawda spadek
oszczędności prywatnych, jednakże ten spadek będzie mniejszy niż wzrost
oszczędności państwa, wobec czego suma oszczędności krajowych SK wzrośnie
o tyle, o ile poprawi się bilans handlowy w wyniku spadku PKB i importu (patrz
aneks A, gdzie wnioski te są formalnie udowodnione).

Należy podkreślić, że bezpośrednią przyczyną wzrostu oszczędności krajo-
wych nie jest wzrost oszczędności państwa, lecz spadek produkcji. Gdyby
nastąpił spadek PKB z jakiegokolwiek powodu nie mającego żadnego związku
z redukcją deficytu budżetowego, to i tak nastąpiłaby aktywizacja bilansu
handlowego wskutek spadku importu i ceteris paribus wzrost oszczędności
krajowych przy danych inwestycjach krajowych.

Analizując dane statystyczne rachunkowości narodowej, trudno jest stwier-
dzić istnienie negatywnego związku między deficytem budżetowym a inwestyc-
jami prywatnymi. Ilustrują to także liczby zawarte w tabelach 1 oraz 2. W USA
największy deficyt budżetowy (4,6% PKB) wystąpił w latach 80. (pod rządami
Reagana i bałamutnej supply side economics). W tym samym dziesięcioleciu
zaobserwowano drugi najwyższy poziom inwestycji prywatnych (udział w PKB
16,8%); razem udział sumy (IP+D) w PKB był najwyższy w całym 40-leciu
(21,4% PKB). Także w Japonii najwyższy poziom deficytu budżetowego
wystąpił w latach 70. (4,9% PKB), przy drugim najwyższym poziomie inwes-

Rozdział I – W jaki sposób prywatne inwestycje określają prywatne oszczędności 35



tycji prywatnych (24,4% PKB); razem udział sumy (IP + D) w PKB wyniósł
29,3% i był najwyższy w całym 40-leciu. Najniższy zaś udział sumy (IP + D)
w PKB zanotowano w latach 80., kiedy poziom deficytu budżetowego był także
najniższy (2% PKB). Oczywiście można znaleźć i inne dane, ale przykład dwóch
najpotężniejszych krajów kapitalistycznych w okresie ostatnich 40 lat powinien
dać materiał do myślenia każdemu, kto rozpowszechnia jako oczywistą tezę
o tzw. wypieraniu inwestycji prywatnych przez deficyt budżetowy.

Jeśli chodzi o Polskę, to dane rachunkowości narodowej zaczynają się w 1991
roku, zatem dokładne porównania z rokiem 1990 są niemożliwe. Warto jednak
zwrócić uwagę na następującą okoliczność. Pomiędzy 1990 a 1991 rokiem
bilans handlowy uległ znacznemu pogorszeniu: wysoka nadwyżka eksportu nad
importem (około 7% PKB) przekształciła się w nadwyżkę importu nad ekspor-
tem (około 1,9%), udział E w PKB zmniejszył się zatem o około 9 punktów
procentowych. W tym samym czasie udział deficytu budżetowego w PKB
wzrósł z 0,4% do ponad 9%, a więc o około 9 punktów procentowych. Ten
przeciwstawny ruch elementów E oraz D wpłynął na to, że spadek IPED oraz
PKB w 1991 roku został poważnie wyhamowany. Także w następnym roku
deficyt budżetowy odegrał istotną rolę. Wyniósł około jednej trzeciej IPED
i podtrzymując efektywny popyt przyczynił się do tego, że już w 1992 roku
zanotowano po raz pierwszy wzrost PKB, zaś począwszy od roku 1993
inwestycje prywatne zaczęły ponownie wzrastać.

Zanim przejdziemy do następnego tematu, warto może zastanowić się nad
taką interpretacją „wypierania”, przy której punkt ciężkości leży nie na wielko-
ści oszczędności prywatnych czy krajowych, lecz na rozmiarach kredytu, który
system bankowy stawia do dyspozycji gospodarce narodowej. W tym rozumo-
waniu jest cień prawdy, ale tylko cień, jak się wkrótce przekonamy.

Wyobraźmy sobie, że inwestycje prywatne stagnują przez pewien okres na
poziomie, powiedzmy, 1 miliarda dolarów i są całkowicie finansowane przez
kredyty systemu bankowego. Oszczędności coroczne (przy D = E = 0) wynoszą
1 mld USD i tyleż wynoszą kredyty systemu bankowego udzielane firmom
inwestującym. Wyobraźmy sobie teraz, że pojawia się jakiś nowy wynalazek (na
przykład komputer), który wymaga nowej inwestycji i nowego kredytu w wyso-
kości 100 mln USD. Jeśli system bankowy nie odpowie na tę ekspansję
inwestycji przez zwiększenie rozmiarów całkowitego kredytu, który nadal
wyniesie 1 mld USD, to oczywiście nastąpi „wypieranie” innych prywatnych
kredytów inwestycyjnych o wartości 100 mln USD. Wynika stąd oczywisty
wniosek, że wszelkie zwiększenie inwestycji prywatnych jest możliwe tylko
wtedy, kiedy system kredytowy dostarcza gospodarce niezbędnej płynności.
Jeśli zaś system kredytowy tej podstawowej funkcji nie spełnia, to nastąpi wzrost
stopy procentowej, który dostosuje popyt na kredyty inwestycyjne do poziomu
1 mld USD.
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W przypadku kiedy kredyty podejmuje rząd w celu sfinansowania deficytu
budżetowego, wnioski będą absolutnie te same. Jeśli system bankowy nie
odpowiada na potrzeby kredytowe gospodarki (łącznie z budżetem państwa), to
kredyty udzielone państwu będą wypierać część kredytów prywatnych. W innym
przypadku o żadnym wypieraniu nie może być mowy. Wniosek, do jakiego
dochodzimy, jest zatem następujący: albo rozmiary kredytu są ustalone niezależ-
nie od popytu na kredyty przy danej stopie procentowej i wtedy występuje
zjawisko wypierania, albo też system bankowy jest gotowy przy danej stopie
procentowej udzielać kredytów w wysokości odpowiadającej popytowi na te
kredyty, wobec czego zjawisko wypierania nie wystąpi. Jest oczywistym błędem
logicznym powoływanie się na zjawisko wypierania przy finansowaniu deficytu
budżetowego i pomijanie tego zjawiska przy finansowaniu inwestycji prywatnych.

Z kolei trzeba się przyjrzeć kwestii sprzężeń pomiędzy bilansem handlu
zagranicznego a oszczędnościami krajowymi i „zagranicznymi”. W związku
z poważną nadwyżką importową w Polsce często wiąże się ją z importem
„oszczędności zagranicznych” i postuluje się nieraz ich zastąpienie przez
oszczędności krajowe. Zanim zajmiemy się tym problemem, musimy wyjaśnić
pewne podstawowe zależności występujące między bilansem handlu zagranicz-
nego, oszczędnościami krajowymi i tzw. oszczędnościami zagranicznymi. Z (4),
podstawiając zamiast D różnicę (IG – SG) oraz zamiast E różnicę (X – M),
otrzymujemy:

SP = IP + IG – SG + X – M

oraz

SK + M = IK + X,

gdzie SK oznacza nadal oszczędności krajowe. Oznaczając dalej stopę oszczęd-
ności krajowych (stosunek SK/PKB) przez sk i wykorzystując już uprzednio
wprowadzony współczynnik importochłonności m, otrzymujemy:

(sk + m)PKB = IK + X

oraz

PKB = (IK + X)/ (sk + m). (7)

Na rysunku 9 – wykorzystując formułę (7) – przedstawiamy podstawowe
zależności między inwestycjami krajowymi IK, oszczędnościami krajowymi SK
oraz bilansem handlowym E.
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Rysunek 9

Oszczędności krajowe i „zagraniczne”

Z początku układu wykreślamy promień SK o nachyleniu równym sk oraz
promień (SK + M) o nachyleniu równym (sk + m). Przy inwestycjach krajowych
IK otrzymujemy punkt C, którego odcięta OA wyznacza PKB równy Y0.
Założyliśmy milcząco, że eksport X0 równa się zero, wobec czego występuje
nadwyżka importowa w wysokości –E0 = BC, E0 <0. Jest ona skutkiem tego, że
w wyniku inwestycji IK oraz PKB = Y0 konieczny stał się import w wysokości
BC. Rzecz jasna, importu tego nie byłoby, gdyby nie zaistniały inwestycje IK.
W konsekwencji tej właśnie inwestycji i nadwyżki importowej oszczędności
krajowe AB = SK0 są mniejsze od inwestycji IK. Różnicę (IK – SK0 = AC – AB)
nazywa się często „oszczędnościami zagranicznymi”.

Załóżmy z kolei, że eksport wynosi X1 = EF przy inwestycji IK. Przy sumie
(IK + X1) znajdujemy punkt F, którego odcięta wyznacza PKB = Y1. Ponieważ
przy Y1 bilans handlowy jest wyrównany (E1 = 0), oszczędności krajowe DE
= SK1 równają się IK. Załóżmy wreszcie, że eksport wynosi X2 = HJ, zaś PKB
towarzyszący sumie (IK + X2) wynosi Y2. Powstaje teraz nadwyżka eksportowa
w wysokości HI = E2, E2 > 0, zaś oszczędności krajowe GI = SK2 są większe od
inwestycji krajowych właśnie o tę nadwyżkę. Podobnie jak warunkiem nad-
wyżki importowej przy Y0 był rynek wewnętrzny, tak warunkiem nadwyżki
eksportowej jest rynek zewnętrzny.

Nie można importować „oszczędności zagranicznych”, jeśli się nie tworzy
rynku dla nadwyżki importowej, podobnie jak nie można eksportować oszczę-
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dności krajowych, kiedy nie powstaje rynek dla nadwyżki eksportowej. Najlepiej
w ogóle nie używać mylącego pojęcia importu względnie eksportu „oszczędno-
ści zagranicznych”, skoro są one jedynie inną nazwą nadwyżki importowej
względnie eksportowej. Jeśli zaś są użyte w takim sensie, że można importować
względnie eksportować oszczędności niezależnie od bilansu handlowego (lub
bilansu obrotów bieżących), to wprowadzają one po prostu w błąd. Jeśli z kolei
używa się pojęcia „oszczędności zagranicznych” w kategoriach bilansu kapitało-
wego, to właściwym terminem byłyby kredyty zagraniczne.

Zauważmy jeszcze, że wysokość eksportu i wynikająca stąd wysokość bilansu
handlowego E wiąże się przy danym IK ściśle z wysokością PKB, zatrudnienia
i absorpcją. W szczególności im wyższa nadwyżka importowa (eksportowa),
a więc import „oszczędności zagranicznych” (eksport „oszczędności krajo-
wych”), tym niższy (wyższy) PKB przy danym IK. Wraz z PKB zmienia się
również zatrudnienie. Oczywiście, wzrost PKB i zatrudnienia pari passu
z nadwyżką eksportową zakłada niepełne wykorzystanie mocy wytwórczych.
Jest to jednak stan normalny dla gospodarki kapitalistycznej, z rzadkimi raczej
wyjątkami dla szczytów koniunktury.

Nie ma więc niczego dziwnego w tym, że wszystkie kraje kapitalistyczne
dążą do uzyskania nadwyżki eksportowej w celu osiągnięcia wyższego poziomu
produkcji i zatrudnienia, niż pozwala na to popyt wewnętrzny. Osiągnięcie tego
celu dla wszystkich nie jest jednak możliwe, gdyż wewnątrz świata kapitalis-
tycznego nadwyżce eksportowej (oraz wyższemu poziomowi zatrudnienia)
jednych krajów odpowiadają nadwyżki importowe (oraz niższy poziom zatrud-
nienia) pozostałych krajów.

Kraj uzyskujący nadwyżkę eksportową wykazuje absorpcję niższą niż jego
PKB. Czy ma więc sens przeznaczać na konsumpcję i inwestycje łącznie mniej,
niż się wyprodukowało? Czy ma w szczególności sens przejście z punktu F do
J lub zwiększenie PKB z Y1 do Y2? Tak, albowiem odcinek HI (nadwyżka
eksportowa) jest mniejszy od odcinka EH (równego przyrostowi PKB wskutek
owej nadwyżki Y2 – Y1) dla sk<1. W konsekwencji (Y2 – E2)>Y1, a więc
absorpcja przy Y2 jest wyższa niż przy Y1. Niezależnie od korzyści w zakresie
absorpcji przy nadwyżce eksportowej E2>0 kraj eksportujący uzyskuje żądania
finansowe wobec krajów importujących (lub reszty świata).

Za pomocą rysunku 9 analizowaliśmy wpływ eksportu i wynikającego stąd
bilansu handlowego na wysokość PKB w jednym kraju. Można jednak i warto za
pomocą tegoż rysunku sformułować nieco ogólniejsze uwagi dotyczące sytuacji
różnych krajów.

Największym eksporterem netto w Europie są Niemcy. Podstawą ich suk-
cesów eksportowych był i jest wolniejszy wzrost jednostkowych kosztów
robocizny niż w krajach, z którymi Niemcy utrzymują najżywsze stosunki
handlowe, zwłaszcza wewnątrz Unii Europejskiej. Ów wolniejszy wzrost kosz-
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tów wynika z silnego podporządkowania wzrostu płac wzrostowi wydajności
pracy w skali ogólnokrajowej. Zatrudnienie w Niemczech kształtowało się więc
na wyższym poziomie, niż byłoby to możliwe bez nadwyżki eksportowej, zaś
w innych krajach było niższe wskutek nadwyżki importowej. W przeszłości,
zanim utworzono Unię Monetarną, marka niemiecka umacniała się wobec
innych walut europejskich i w konsekwencji dochodziło do dewaluacji tych
walut. W ten sposób korygowano od czasu do czasu nadmierny w stosunku do
Niemiec krajowy wzrost jednostkowych kosztów robocizny. Ostatnia tego typu
deprecjacja miała miejsce na początku lat 90. i dotknęła głównie Anglię,
Hiszpanię i Szwecję. Jedną z przyczyn, dla których Niemcy dążą do Unii
Monetarnej, jest uniemożliwienie w przyszłości deprecjacji waluty wobec DEM,
którą posługiwały się kraje nie będące w stanie kontrolować równie skutecznie
jak Niemcy dynamiki swych jednostkowych kosztów robocizny.

Zauważmy jeszcze, że aprecjacja waluty w krajach z nadwyżką eksportową
oraz deprecjacja waluty w krajach z nadwyżką importową jest normalną reakcją
ekonomiczną, która zmierza do skorygowania sytuacji w handlu zagranicznym
i bilansie płatniczym. Rzeczywiście aprecjacja w kraju z nadwyżką eksportową
utrudnia eksport, intensyfikuje zaś import, wskutek czego E maleje. W katego-
riach rysunku 9 punkt J przesuwa się w dół (zmniejszenie eksportu), a jednocześ-
nie na lewo, ponieważ nachylenie promienia (SK + M) rośnie wskutek wzrostu
m, współczynnika importochłonności. Oba czynniki sprawiają, że przy danych
inwestycjach krajowych spada PKB oraz E. Z kolei deprecjacja waluty w kraju
z nadwyżką importową intensyfikuje eksport oraz utrudnia import. Punkt
C przesuwa się zatem w górę (wzrost eksportu), a jednocześnie na prawo,
ponieważ nachylenie promienia (SK + M) maleje wskutek spadku m, czyli
współczynnika importochłonności. Oba czynniki sprawiają, że przy danych
inwestycjach krajowych rośnie PKB oraz E.

Wiele krajów ubiegających się o przystąpienie do Unii Europejskiej – w tej
liczbie również Polska – stało się w ciągu lat 90. znacznymi importerami netto.
Wynika to zarówno z ich stopnia rozwoju gospodarczego, jak i ze stosunkowo
szybko wprowadzonej liberalizacji z zagranicą najpierw obrotów bieżących,
potem zaś także obrotów kapitałowych. Kraje o stosunkowo niskim poziomie
PKB na głowę ludności mają z reguły słabo rozwinięty sektor eksportowy i nie
są dostatecznie konkurencyjne w stosunku do krajów wysoko rozwiniętych. Ta
słabość ujawnia się zwłaszcza wtedy, kiedy kraje takie podejmują wysiłek
zmniejszenia różnic w stosunku do krajów bardziej rozwiniętych. Rzeczywiście,
jeśli ich PKB rośnie szybciej niż w krajach, z którymi są głównie związane
obrotami handlu zagranicznego, to ich import tendencyjnie rośnie szybciej niż
ich eksport, co prowadzi z reguły do deficytów w handlu i obrotach bieżących.

Deficyty te są pokrywane przez sprzedaż zasobów krajowych firmom
zagranicznym, przez bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ), przez kredyty
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zagraniczne, a także przez dopływ kapitałów spekulacyjnych, zwabionych
wysokimi często stopami procentowymi. Jak długo te czynniki działają, kraje
transformacji systemowej mogą sobie pozwolić na tolerowanie znacznych nieraz
deficytów handlu zagranicznego w stosunku do PKB. Nie są to jednak czynniki,
na których można trwale opierać wzrost gospodarczy, gdyż „srebra rodzinne”
prędzej lub później zostają wyprzedane, a dopływ inwestycji bezpośrednich
osiąga pewien stopień nasycenia. Ponadto wskutek wysokiej importochłonności
i przekazywania zysków za granicę sektor firm zagranicznych może sam stać się
źródłem dodatkowych trudności w handlu zagranicznym. Kapitały spekulacyjne
zaś stanowią stałą groźbę dla gospodarki narodowej poprzez ich skłonność do
ucieczki przy jakichkolwiek niekorzystnych zjawiskach. Tak więc trwałą pod-
stawą zdrowej sytuacji płatniczej każdego kraju jest zdolność do pokrywania
w dłuższym okresie jego bieżących wydatków bieżącymi dochodami.

Ważną rolę odgrywa przy tym polityka kursowa. Naturalną reakcją na
niekorzystną sytuację płatniczą jest deprecjacja waluty. Jeśli w sytuacji wyj-
ściowej waluta została nadmiernie zdeprecjonowana (jak to się stało w Polsce
i innych krajach na początku procesu transformacji), to jakiś czas jej aprecjacja
może być tolerowana. Jeśli jednak ten proces się przedłuża, to trudności
w handlu zagranicznym, zamiast słabnąć, będą się zwiększać i doprowadzą
wcześniej lub później do kryzysu walutowego.

Punkt C na rysunku 9 reprezentuje kraj, który wykazuje nadwyżkę importową
–E0 > 0, E0 < 0, przy eksporcie X0 = 0. Jeśli w takim kraju następuje aprecjacja
waluty, to (pomijając na razie eksport) import będzie ułatwiony, wskutek czego
nachylenie promienia (SK + M) będzie rosło ze względu na wzrost m, czyli
współczynnika importochłonności. W tej sytuacji punkt C będzie się przesuwał
na lewo i przy danych inwestycjach krajowych PKB będzie malał, zaś nadwyżka
importowa mimo to będzie rosła (ΔE < 0). W punkcie C eksport wynosi zero.
Trudno więc analizować na rysunku 9 wpływ spadku eksportu na wysokość E,
który będzie także skutkiem aprecjacji. Jest jednak rzeczą oczywistą, że spadek
eksportu może jedynie spowodować dalszy spadek E wywołany przez wzrost
importu przy danym eksporcie.

Rzeczywista i trwała poprawa w sytuacji płatniczej krajów transformacji
systemowej wymaga rozbudowania mocy wytwórczych zdolnych do znacz-
nego wzrostu eksportu i zastąpienia nadmiernego importu. Jest to warunek
konieczny, jednak niewystarczający. Warunkiem wystarczającym są rynki zby-
tu w krajach rozwiniętych, które zależą z kolei od tempa ich wzrostu gos-
podarczego. Im wyższe jest to tempo, tym większe rynki zbytu, tym większy
eksport krajów transformacji systemowej i tym mniejsze E przy danych
inwestycjach krajowych lub też tym większy możliwy wzrost tych inwestycji
bez spadku E.

Podobnie jak kraje Unii Europejskiej przez nadwyżkę eksportową korzystały
w drugiej połowie lat 90. z wysokiego tempa wzrostu gospodarczego i aprecjacji
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dolara w Stanach Zjednoczonych, tak i kraje transformacji skorzystałyby
z przyśpieszenia wzrostu w Niemczech, głównego partnera tych krajów w UE.
Niestety, obecna sytuacja nie daje podstaw do szczególnego optymizmu w tym
zakresie.

Wróćmy obecnie do pytania zasygnalizowanego już wcześniej: czy można
zastąpić „oszczędności zagraniczne” przez wzrost stopy oszczędzania krajowe-
go, jak to się nieraz postuluje także w Polsce? W istocie rzeczy chodzi
o wpływ stopy oszczędzania krajowego na bilans handlowy. Z formuły (7)
wynika natomiast, że wzrost sk przy danych IK oraz X wywoła spadek PKB,
ponieważ zaś spadek PKB spowoduje spadek importu, to bilans handlowy
E ulegnie poprawie przy wzroście skłonności do oszczędzania krajowego.
Identyczna poprawa bilansu handlowego miałaby jednakże miejsce, gdyby
nastąpił spadek PKB z powodu na przykład zmniejszenia się IK przy nie
zmienionym sk. Jądro tezy o zastąpieniu „oszczędności zagranicznych” przez
oszczędności krajowe jest banalne: bilans handlowy poprawia się, kiedy w ślad
za PKB spada import.

Warto się zastanowić, jak to jest możliwe, że ortodoksyjna teoria z takim
uporem głosi tezę o możliwości zastąpienia „oszczędności zagranicznych” przez
podniesienie stopy oszczędzania7. Z (4), podstawiając zamiast D różnicę (IG
– SG), otrzymujemy:

SP = IP + IG – SG + E
SK = IK + E

oraz

PKB* = (IK + E)/sk, (7’)

gdzie PKB* oznacza, jak uprzednio, produkcję finalną, określoną niezależnie od
efektywnego popytu. Zakładając, że płace realne są elastyczne, PKB* odpowia-
da pełnemu zatrudnieniu (w każdym zaś razie poziomowi zatrudnienia moż-
liwemu do uzyskania przy danym poziomie płac realnych uwzględniając, że
przedsiębiorstwa kierują się ściśle zasadą maksymalizacji zysku). Z (7’) wynika
natomiast, że przy danym PKB* wzrost stopy oszczędzania krajowego spowodu-
je wzrost sumy (IK + E). Dla teorii ortodoksyjnej decyzja o oszczędzaniu jest
pierwotna w stosunku do inwestycji. Przy PKB* określonym przez czynniki
podażowe (w zasadzie w pobliżu granicy mocy wytwórczych) współczynnik sk

7 Tezę tę można także znaleźć w „The Economic Report of the President 2000” (s. 71)
w związku z nadwyżką importową w USA w ostatnich latach rzędu 300–400 mld dolarów rocznie.
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określa oszczędności krajowe SK = sk(PKB*). Te oszczędności z kolei deter-
minują sumę (IK + E). Jeśli inwestycje krajowe IK okażą się zbyt małe
w stosunku do SK, to nadwyżka oszczędności krajowych SK – IK = E, E>0
zostanie wyeksportowana. Jeśli inwestycje krajowe IK okażą się zbyt wysokie
w stosunku do SK, to niedobór oszczędności krajowych SK – IK = E, E<0
zostanie uzupełniony importem „oszczędności zagranicznych”.

Jeśli jakiś kraj importuje „oszczędności zagraniczne”, to może temu
w myśl tej teorii zaradzić w ten sposób, że będzie oszczędzał więcej
i konsumował mniej. Dobra zaoszczędzone w ten sposób można zawsze
wyeksportować i w ten sposób poprawić bilans handlowy bez uszczerbku dla
poziomu produkcji. Nie inwestycje krajowe via sk określają PKB, jak wywo-
dzimy w naszym opracowaniu, lecz PKB jest zawsze dany na poziomie
określonym przez czynniki podażowe i może być podzielony między konsum-
pcję i oszczędności (a więc także między konsumpcję i inwestycje plus
nadwyżka E) w dowolny sposób, zgodnie z preferencjami agentów ekono-
micznych. Efektywny popyt nie odgrywa żadnej roli przy określaniu wysoko-
ści PKB, wobec czego zmiana sk wpływa na podział PKB, ale nie na jego
wysokość. Jest to całkowity powrót do świata przedkeynesowskiego i przed-
kaleckiego.

Jedną z centralnych kwestii dyskutowanych obecnie w Polsce jest zbadanie
przyczyn zwolnienia w naszym kraju wzrostu PKB w latach 1998–2001.
Chociaż odpowiedź wynikająca z porównania tempa wzrostu IPED i współczyn-
nika q jest nam już znana, warto jednak wniknąć nieco głębiej w szczegóły tej
analizy.

Zgodnie z uprzednio wprowadzoną formułką (3) PKB zależy, z jednej strony,
od sumy inwestycji prywatnych IP, od wydatków rządowych G oraz od eksportu
X, z drugiej zaś od mianownika w postaci [sp(1–t) + t + m]. Suma (IP + G + X)
rosła w ostatnich trzech latach coraz wolniej: inwestycje prywatne, najważniej-
szy ich element, o 13,5%, 10,7% i 8,2%, zaś eksport X odpowiednio o 15,8%,
–3,4% i 7,8%. Najistotniejsze zmiany zaszły jednakże w elemencie G. Wydatki
rządowe, które w latach 1996 i 1997 wzrosły o 12,5% oraz 10,9%, wzrosły
w 1998 roku już tylko o 4,1%, zaś w następnych dwóch latach wręcz spadły
o 7,2% i o 3,1%. Jednocześnie nastąpił spadek dochodów rządowych ujętych
w naszych obliczeniach symbolem T, odpowiednio o 10% i 6,2%. Łącznie
w latach 1999–2000 wydatki rządowe spadły o 10%, zaś dochody rządowe
o niemal 15%.

Jeśli nawet uznać, że netto spadek wydatków rządowych o 5% był celowy, to
powstaje uzasadnione pytanie, dlaczego nie ograniczono się po prostu do tej
redukcji, lecz ponadto zastosowano jednoczesne zmniejszenie podatków i wyda-
tków odpowiednio o 10%? Przecież w każdym podręczniku makroekonomii
można znaleźć teoremat Haavelmo, który powiada, że jednoczesne zmiany
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dochodów i wydatków budżetowych nie są dla gospodarki obojętne, ponieważ
mają mnożnik jeden8.

W specjalnie dla tego celu opracowanym scenariuszu przedstawiamy
alternatywny wzrost gospodarczy Polski w latach 1998–2000 przy następują-
cych parametrach. Przejmujemy wzrost IP, X oraz parametrów sp w takiej
wysokości, w jakiej wystąpiły w rzeczywistości. Nakładamy sobie także
ograniczenia w postaci zmniejszenia deficytu budżetowego z 2,8% w 1997 roku
do co najmniej 2,3% w roku 2000 oraz zwiększenia deficytu bilansu hand-
lowego z 4,3% w 1997 roku do co najwyżej 6,6% w roku 2000. Cel ten
osiągamy, po pierwsze, przez utrzymanie na poziomie wyjściowym (z roku
1998) średniej stopy podatkowej na poziomie t = 9,9%; po drugie, przez
stopniowe zmniejszanie wydatków rządowych o 8%, 5% i 3% w kolejnych
latach 1998–2000; po trzecie, przez utrzymanie w latach 1999–2000 współ-
czynnika importochłonności na poziomie 32% zamiast 32,5% (1999 rok)
i 33,7% (2000 rok). Stabilizację współczynnika m uzasadniamy tym, że bez
zmniejszenia obciążenia podatkowego importochłonna konsumpcja luksusowa
nie wzrosłaby tak, jak to się stało w rzeczywistości. Dokładne wyniki
przedstawione są w aneksie E. W tabeli 3 przytaczamy wybrane wyniki naszego
scenariusza. Uzyskujemy znacznie wyższe tempo wzrostu PKB. Ponadto niemal
we wszystkich latach – zwłaszcza w 2000 roku – lepsze byłyby także wyniki
zarówno w zakresie wysokości deficytu budżetowego, jak i deficytu handlu
zagranicznego.

Okazuje się, że utrzymanie istniejącego obciążenia podatkowego przy jedno-
czesnym ograniczeniu wydatków rządowych (zamiast równoczesnego zmniej-
szania podatków i wydatków rządowych) dałoby państwu dodatkowe środki na
wytknięte sobie cele, przy czym autor niekoniecznie identyfikuje się z tymi
celami, zwłaszcza odnośnie do zmniejszenia deficytu budżetowego w warun-
kach istniejących obecnie w Polsce. Jeśli się jednak dąży do jakiegoś celu,
należy go uzyskać najmniejszym kosztem. Wydaje się, że tej zasady w Polsce
w latach 1998–2000 nie przestrzegano.

Zmniejszenie podatków niekoniecznie służy wzrostowi gospodarczemu. War-
to o tej sprawie mówić, gdyż w Polsce wydaje się panować zgoda, że dalsze
zmniejszenie obciążenia podatkowego jest właściwą metodą ożywienia gospo-
darki. Zwróćmy przede wszystkim uwagę na wyrażenie q = sp(1–t) w mianow-
niku (3). Współczynnik q, prywatna stopa oszczędzania w stosunku do PKB,
musi rosnąć przy spadku stopy podatkowej t, gdyż zgodnie z arytmetyką (1–t)
rośnie, kiedy t spada.

8 W kategoriach naszego modelu zmiana wydatków rządowych G o ΔG oraz zmiana stopy
podatkowej t o Δt, gdzie Δt = [(1 – t)ΔG]/Y daje mnożnik jeden.
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Tabela 3

Niektóre wyniki scenariusza makroekonomicznego dla Polski
w latach 1998–2000 (w %)

1998 1998 1999 1999 2000 2000
realnie scenariusz realnie scenariusz realnie scenariusz

g (PKB) 4,82 5,67 4,12 5,57 4,14 6,02

D/PKB 2,67 2,69 2,31 2,62 2,31 2,26

E/PKB -5,24 -5,47 -6,59 -6,44 -6,59 -5,98

q = sp(1-t) 18,35 18,36 18,61 18,34 19,36 18,91

Ponadto obniżenie stopy opodatkowania – w szczególności zaś pomysł
wprowadzenia wręcz podatku liniowego dla wszystkich podatników – uzasadnia
się spodziewanym wzrostem sp, czyli stopy oszczędzania prywatnego w stosun-
ku do dochodu do dyspozycji, zdefiniowanego jako PKB-T. Tak więc q rośnie
przy spadku stopy opodatkowania zarówno wskutek nieuniknionego wzrostu
(1–t), jak i prawdopodobnego wzrostu sp. Jednakże ceteris paribus wzrost q, jak
wynika z (3), obniża PKB.

Oczywiście, rzecznicy zmniejszenia obciążenia podatkowego wtrącają w tym
miejscu uwagę, że warunek ceteris paribus nie jest spełniony, gdyż intencją
spadku t jest właśnie zmiana owych warunków (w postaci ożywienia inwestycji
prywatnych), najważniejszego niewątpliwie elementu licznika (3). Jednakże
wpływ zmniejszenia podatków na decyzje inwestycyjne jest co najmniej
wątpliwy. Przedsiębiorcy biorą – i muszą brać – pod uwagę nie ten czy inny
wskaźnik, lecz ich łączny wynik, przede wszystkim w postaci rentowności
i rynku zbytu dla ich produktów.

Można wskazać na wiele przypadków zmniejszenia podatków, które nie
przyniosły wzrostu inwestycji prywatnych. Najlepszy przykład to okres rządów
Reagana, który w imieniu supply side economics zmniejszył podatki. W USA
współczynnik t spadł z 16,7% w 1980 roku do 15,2% w 1990 roku, a więc
o 1,5 punktu procentowego, natomiast udział inwestycji prywatnych w PKB
spadł w tym samym okresie z 17,2% do 14,9%, a więc o 2,3 punktu. Średni
roczny wzrost IP w tym czasie wyniósł zaledwie 1,8% (Laski and Roemisch
2001).

W Niemczech, podobnie, podatki płacone z tytułu przedsiębiorczości i włas-
ności w latach 80. spadły z ponad 35 do poniżej 25%, a więc o ponad 10
punktów (Flassbeck 1999). W tym samym czasie inwestycje prywatne wzrastały
tylko 2,2% średniorocznie, jeśli zaś wykluczy się lata 1988–1991, które już stały
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pod wpływem boomu związanego z przybliżającym się zjednoczeniem Niemiec,
to w latach 1980–1987 inwestycje prywatne wręcz stagnowały (Laski 2001).

Wreszcie przykład Japonii w ostatnich latach wskazuje, że nawet radykalne
zmniejszenie podatków nie jest w stanie ożywić koniunktury, kiedy ogólna
sytuacja gospodarcza temu nie sprzyja. Współczynnik t spadł w Japonii z 17,4%
w 1989 roku do 8,6% w roku 1999, a więc o 8,8 punktów procentowych (czyli
o połowę!). W tym samym czasie inwestycje prywatne spadały średniorocznie
o 1,5% (Laski and Roemisch 2001).

Centralnym problemem polityki ekonomicznej Polski jest opracowanie strate-
gii pozwalającej na rozluźnienie bariery handlu zagranicznego, głównego
czynnika ograniczającego wzrost gospodarczy. W polityce inwestycyjnej, a tak-
że w przyciąganiu BIZ, konieczne jest stworzenie specjalnych bodźców dla
przedsięwzięć proeksportowych oraz antyimportowych. Nierozsądna jest kon-
tynuacja polityki podnoszącej realny kurs wymienny złotego, oparta na przy-
pływie kapitału zagranicznego, nie zaś na rzeczywistej sile gospodarki wyrażają-
cej się w zdolności finansowania potrzeb importowych przez dostateczną
zdolność eksportową. Aprecjacja waluty krajowej w obliczu znacznego deficytu
obrotów bieżących jest zjawiskiem sztucznym, pozbawionym zdrowych fun-
damentów ekonomicznych i niosącym groźbę kryzysu walutowego. Nawoływa-
nie do wzrostu prywatnej stopy oszczędzania jako metody rozwiązania tego
problemu nie tylko nie pomaga, lecz – jak staraliśmy się wykazać – jest wręcz
szkodliwe.

Niekiedy rozpatruje się problem uzależnienia gospodarki polskiej od nad-
wyżki importowej wyłącznie w kategoriach finansowych. Jest to niewątpliwie
ważny punkt widzenia, gdyż wyprzedaż majątku narodowego napotyka szybko
kres, skoro wszystko, co atrakcyjne dla cudzoziemców, zostało już sprzedane,
a dopływ kapitału – zwłaszcza w formie bezpośrednich inwestycji zagranicz-
nych – osiąga także w pewnym momencie stopień nasycenia. Zresztą może się
tak zdarzyć – i wydaje się, że w Polsce zachodzi właśnie ten przypadek – że BIZ
nie tylko nie rozwiązują problemu ograniczenia wzrostu przez barierę handlu
zagranicznego, ale go wręcz pogłębiają przez zwiększoną importochłonność
gospodarki oraz przez netto odpływ dewiz w postaci rozdzielonych zysków
i innych manipulacji, które z coraz większą siłą będą się ujawniać w bilansie
płatniczym kraju.

Gospodarka opierająca jednostronnie swój rozwój na nadwyżce importowej
napotyka wcześniej lub później nie tylko na trudności finansowania swego
rozwoju, lecz także pozbawia się perspektywy stanięcia w przyszłości na
własnych nogach. Na krótką zaś metę import tzw. oszczędności zagranicznych
oznacza w istocie rzeczy import bezrobocia. Wielokrotnie wyrażano w literatu-
rze naukowej pogląd, że samo otwarcie gospodarki dla bezpośrednich inwestycji
zagranicznych nie zastępuje długofalowej strategii rozwojowej (Rodrik 2000).
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Pogląd ten nie wywarł jednak dotąd należnego wpływu na ośrodki decyzyjne
w Polsce.
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ANEKS A

Wpływ zmiany wydatków państwowych G o ΔG, ΔG < 0 na oszczędności krajowe

Zgodnie z (3) mamy

PKB = (IP + G +X)/[ sp(1 – t) + (t + m)]
Δ(PKB) = ΔG/[sp(1 – t) + (t + m)]< 0 (a)

D = G – T
ΔD = ΔG – tΔ(PKB) = (1 – t)ΔG/[sp(1 – t) + (t + m)]<0 (b)

E = X – M
ΔE = –mΔ(PKB) = –mΔG/[sp(1 – t) + (t + m)]>0 (c)

SP = IP + D + E
Δ(SP) = ΔD + ΔE = (1 – t – m)ΔG/[sp(1 – t) + (t + m)]<0 dla (t + m)<1 (d)

SG = IG – D
Δ(SG) = –ΔD = –(1 – t)ΔG/[sp(1 – t) + (t + m)]>0 dla IG = const. (e)

SK = SP + SG
Δ(SK) = Δ(SP) + Δ(SG) = –mΔG/[sp(1 – t) + (t + m)]>0 (f)

Tak więc PKB maleje zgodnie z (a), deficyt budżetowy maleje zgodnie z (b), bilans handlowy
się poprawia zgodnie z (c), oszczędności prywatne maleją zgodnie z (d), oszczędności
państwa i oszczędności krajowe rosną zgodnie z (e) oraz (f).

W przypadku gospodarki zamkniętej m = 0 i
Δ(SK) = 0. (h)

Przypadek (h) ma zastosowanie do redukcji deficytu budżetowego w gospodarce zamkniętej.
Wobec stałości oszczędności krajowych wzrost oszczędności państwa (e) odbywa się
kosztem oszczędności prywatnych (d).
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ANEKS E

Scenariusz wzrostu gospodarki polskiej w latach 1998–2000

Ceny stałe mld PLN 1998 1999 2000 1998 1999 2000

PKB 285845 297622 309931 288145 304193 322514
T (CG+SG) 28431 25577 23999 28526 30115 31929
YD (PKB–T) 257415 272045 285932 259618 274078 290585
Abs–=C+GCF 300823 316535 330347 303896 323795 341801

C 225946 238070 248081 227701 239691 251748
CP 204969 216660 225941 206724 218281 229609
CG 20977 21410 22139 20977 21410 22139

GCF 74877 78465 82267 76195 84104 90052
IP 60906 67434 72970 60906 67434 72970
IG 13971 11030 9296 15289 16669 17082
G=IG+CG 34948 32440 31436 36266 38079 39222

SG 7454 4167 1859 7550 8705 9789
D=IG–SG 6517 6864 7437 7740 7964 7293

M 95467 96653 104334 a 96240 97342 103205
X 80490 77740 83918 a 80490 77740 83918
E –14977 –18913 –20416 –15751 –19602 –19286
CA –11876 –16667 –16116

IPED 52446 55385 59991 52895 55797 60976I
P’=IP+G+X 176343 177615 188324 177661 183254 196110

a Szacunek autora
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ANEKS E c.d.

Struktura popytu finalnego (w %)

1998 1999 2000 1998 1999 2000

PKB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
T (CG+SG) 9,95 8,59 7,74 9,90 9,90 9,90
YD (PKB–T) 90,05 91,41 92,26 90,10 90,10 90,10
GCF 26,20 26,36 26,54 26,44 27,65 27,92
IP 21,31 22,66 23,54 21,14 22,17 22,63
IG 4,89 3,71 3,00 5,31 5,48 5,30
G=IG+CG 12,23 10,90 10,14 12,5 912,52 12,16
SG 2,61 1,40 0,60 2,62 2,86 3,04

D=IG–SG 2,28 2,31 2,40 2,69 2,62 2,26

M 33,40 32,48 33,66a 33,40 32,00 32,00
X 28,16 26,12 27,08a 27,93 25,56 26,02
E –5,24 –6,35 –6,59 –5,47 –6,44 –5,98
CA –4,15 –5,60 –5,20

IPED 18,35 18,61 19,36 18,36 18,34 18,91

sp 0,20 0,20 0,21 0,20 0,20 0,21
t 0,10 0,09 0,08 0,10 0,10 0,10
m 0,33 0,32 0,34 0,33 0,32 0,32
q=sp(1–t) 0,18 0,19 0,19 0,18 0,18 0,19
q+t+m 0,62 0,60 0,61 0,62 0,60 0,61

IP’=IP+G+X 61,69 59,68 60,76 57,32 59,13 63,28
I+E 20,96 20,01 19,96 19,50 20,81 22,83
(I+E) 0,71 –0,95 –0,05 –0,74 1,31 2,02
ΔI 1,64 0,17 0,18 1,88 1,20 0,27
ΔE –0,93 –1,11 –0,23 –1,15 –0,98 0,46

a Szacunek autora
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ANEKS E c.d.

Wzrost (w % w stosunku do roku poprzedniego)

1998 1999 2000 1998 1999 2000

PKB 4,8 24,12 4,14 5,67 5,57 6,02
T (CG+SG) 8,06 –10,04 –6,17 8,42 5,57 6,02
YD (PKB–T) 4,48 5,68 5,10 5,37 5,57 6,02
C 3,89 5,37 4,20 4,70 5,27 5,03
CP 3,94 5,70 4,28 4,83 5,59 5,19
CG 3,42 2,07 3,41 3,42 2,07 3,41

GCF 11,81 4,79 4,85 13,78 10,38 7,07
IP 13,48 10,72 8,21 13,48 10,72 8,21
IG 5,08 –21,05 –15,72 14,99 9,03 2,48
G=IG+CG 4,08 –7,18 –3,10 8,00 5,00 3,00
SG 23,67 –44,10 –55,37 25,26 15,31 12,45

D=IG–SG –10,34 5,31 8,35 6,48 2,90 –8,43

M 17,46 1,24 7,95a 18,41 1,14 6,02
X 15,79 –3,42 7,95a 15,79 –3,42 7,95
E 27,34 26,28 7,95 33,91 24,45 –1,61
CA 21,60 40,34 –3,30

IPED 6,64 5,60 8,32 7,55 5,49 9,28

sp 2,07 –0,08 3,07 2,07 –0,08 3,07
t 3,09 –13,60 –9,90 2,61 0,00 0,00
m 12,06 –2,76 3,66 12,06 –4,19 0,00
q=sp(1–t) 1,73 1,42 4,03 1,79 –0,08 3,07
q+t+m 7,31 –3,27 1,82 7,25 –2,29 0,94

IP’=IP+G+X 12,49 0,72 6,03 13,33 3,15 7,02

a Szacunek autora
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Rozdział II

Grzegorz W. Kołodko

2025: dwie historie gospodarczego rozwoju

Wprowadzenie

Jest rok 2025. Minęły kolejne lata – aż 25 lat – integrowania się z gospodarką
światową w warunkach narastającej konkurencji. Od 20 lat Polska jest człon-
kiem Unii Europejskiej, która teraz wytwarza w sumie więcej niż USA. Czy
udział Polski w globalnym PKB przekracza 1 procent? Czy nasz udział
w światowym handlu jest bliższy 2 procent? Czy PKB, liczony w kategoriach
parytetu siły nabywczej (PPP), przekroczył już 30 tysięcy dolarów na mieszkań-
ca, czyli poziom, którego Unia Europejska i USA, przeciętnie, sięgały już przed
ćwierćwieczem? To byłoby możliwe, gdyby w pierwszych 25 latach XXI wieku
udało się podwajać poziom dochodu narodowego co 12 i pół roku. Wymaga to
przeciętnej rocznej stopy wzrostu w wysokości 5,7 procent.

Czy może też w roku 2025 udział Polski w światowej produkcji sięga ledwie
0,7–0,8 procent, niewiele więcej niż pokolenie wcześniej? Czy nasz wkład do
światowego handlu utrzymuje się na równie mizernym poziomie, a tempo
wzrostu, oscylując przez całe pokolenie wokół 3 procent rocznie, doprowadziło
tylko do podwojenia PKB na mieszkańca (w ujęciu PPP) i osiągnięcia poziomu
około 15 tysięcy dolarów – tyle, ile Słowenia przekroczyła już w roku 2001?1

1 Przyjmujemy tutaj upraszczające założenie, że realny wzrost gospodarczy jest zbieżny ze
wzrostem liczonym w kategoriach parytetu siły nabywczej. W rzeczywistym procesie rozwojowym
tak się nie dzieje. W sytuacji krajów uwikłanych w długotrwały proces rynkowej transformacji
– także w odniesieniu do Polski – oczekiwać można, że stopy wzrostu mierzone w cenach stałych
oraz w USD według PPP będą kształtowały się w różnych okresach odmiennie. Podczas
dochodzenia do członkostwa w Unii Europejskiej i, konsekwentnie, partycypacji we wspólnym
obszarze walutowym euro (Nuti 2001), w Polsce będziemy mieli wpierw do czynienia z deprecjacją
ewidentnie nadwartościowego złotego, którego kurs jest sztucznie zawyżony irracjonalną polityką
stóp procentowych banku centralnego, a następnie z jego umiarkowaną aprecjacją. Będzie ona
prowadziła do stopniowego niwelowania luki występującej obecnie pomiędzy poziomem PKB per
capita liczonym według kursu rynkowego (około 4100 USD w 2000 roku) i PPP (około 7600 USD;
zob. PlanEcon 2000). Wprowadzenie euro wyeliminuje tę dychotomię w stosunku do pozostałych
krajów UE, ale wobec innych państw problem ten nadal będzie występował.



Jeden i drugi scenariusz jest możliwy. Oczywiście, możliwych jest także
wiele innych, mieszczących się pośrodku wariantów. Wieloletniego wzrostu
wolniejszego niż w wariancie tutaj uznawanym za negatywny też wykluczyć
a priori nie można. Który z nich zostanie urzeczywistniony to zależy od strategii
rozwoju, która musi uwzględnić szanse i zagrożenia płynące dla Polski ze
współczesnej fazy globalizacji, a także od skuteczności skoordynowanej z nią
polityki zmian strukturalnych i instytucjonalnych.

Dla dalszego postępu i nadrabiania zaległości rozwojowych niezbędna
jest realizacja długofalowej strategii rozwoju społeczno-gospodarczego,
opierającej się na czterech głównych filarach:

– szybkim wzroście;
– sprawiedliwym podziale;
– korzystnej integracji;
– skutecznym państwie.

To może stworzyć szansę urzeczywistnienia scenariusza sukcesywnego
zmniejszania dystansu dzielącego Polskę od najbardziej gospodarczo rozwiniętej
części świata. Kreśląc zatem ambitne, ale zarazem możliwe do wykonania
scenariusze rozwoju, nie chodzi tylko o ćwiczenie intelektualne. Rzecz w reży-
serii, we wskazaniu uwarunkowań i perspektyw rozwojowych, a nade wszystko
w podpowiedzeniu polityce społeczno-gospodarczej możliwości wyboru oraz
zasugerowaniu jej instrumentów, dzięki którym – być może – uda się ziścić
najkorzystniejszy z kreślonych scenariuszy.

Strategia dla Polski – XXI wiek

W wiek XXI startujemy w zupełnie innych okolicznościach, niż to całkiem
niedawno niektórzy mylnie zakładali, nieroztropnie zapowiadając dużo wcześ-
niej dużo szybszy wzrost. Pomimo wielu poważnych ostrzeżeń i alternatywnych
propozycji działań (Łaski 1990, Nuti 1990, Kołodko 1992), górę wzięły błędne
koncepcje i nierealistyczne prognozy (Gomułka 1990, MFW 1991). Zawód
w wyniku nie spełnionych, nadmiernie optymistycznych oczekiwań jawi się
teraz jako smutna prawda w stosunku do całego obszaru transformowanych
gospodarek posocjalistycznych (Mundell 1995, Lavigne 1999, Kornai 2000),
aczkolwiek Polska znalazła się na tym tle w sytuacji szczególnej.

Jednakże nawet najwięksi sceptycy nie przewidywali, że na początku bieżącej
dekady dynamika gospodarcza może być tak marna. Dla niejednego przy tym
określenie „dynamika” brzmi jak szyderstwo, skoro coraz wyraźniej występują
tendencje stagnacyjne. A tak właśnie jest, gdyż tempo wzrostu PKB, wynoszące
wiosną 1997 roku 7,5 procent, spadło na wiosnę 2001 roku poniżej 2 procent.
Jest to próg odczuwalności społecznej, a zważywszy na silne procesy redys-
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trybucyjne, które towarzyszą prywatyzacji i polityce antyinflacyjnej, wiele
licznych grup społeczno-zawodowych odnotowuje bezwzględny spadek real-
nego poziomu dochodów i konsumpcji.

Z jednej strony w punkcie startu – a jesteśmy w jego przeddzień ze względu
na obecną fazę cyklu politycznego – mamy bardzo słabe, wręcz rachityczne
tempo wzrostu gospodarczego. Na tle radykalnego wyhamowania tendencji
rozwojowych i, co gorsza, popsucia mechanizmów wzrostu gospodarczego,
wiele niezależnych ośrodków koryguje w dół swoje wcześniejsze prognozy. Już
prawie nikt nie zakłada istotnego przekroczenia 4-procentowego średniookreso-
wego tempa wzrostu (Bank Handlowy 2001, EBRD 2001, PlanEcon 2001)2.
Można spodziewać się, że wkrótce pojawią się przewidywania jeszcze bardziej
powściągliwe.

Jeszcze tylko cztery lata temu niezależne ośrodki prognozowały dla Polski na
lata 2001–2005 tempo wzrostu PKB rzędu 5 do 6 procent rocznie, teraz
natomiast wróżą nam ledwie 3 do 4. A to dlatego, że sądzą, iż polityka ostatnich
kilku lat będzie kontynuowana. Otóż mylą się. Zasadniczo linię rynkowych
reform i integracji z gospodarką światową kontynuować z pewnością będziemy,
ale przecież można to robić dużo mądrzej. Wystarczy dokonać niezbędnych
korekt dostępnych nam instrumentów polityki interwencyjnej. Jeśli to się
powiedzie, wtedy w trakcie kolejnych kwartałów 2002 roku można będzie
wspinać się po kolejnych schodkach do tempa wzrostu PKB 3, 4, 5 i 6 procent3,
a potem – miejmy nadzieję – w takim tempie kroczyć przez lata.

Z drugiej jednak strony, z punktu widzenia osiągniętego w latach transfor-
macji wskaźnika wzrostu Polska nadal znajduje się na czele listy krajów
posocjalistycznych. Poziom PKB w roku 2000 wyniósł w porównaniu z rokiem
1989 „aż” 127 procent, podczas gdy w 22 innych krajach Europy Środkowo-
wschodniej i poradzieckiej Azji wciąż pozostaje poniżej wielkości sprzed 12 lat,
wynosząc od katastrofalnego minimum około 30 procent w Mołdawii i 35

2 W swoich okresowych raportach z końca maja zarówno waszyngtoński PlanEcon, jak
i warszawski Bank Handlowy przewidywały jeszcze na rok 2001 wzrost PKB o 3,5 procent. Bank
Handlowy oceniał, że PKB rósł w pierwszej połowie roku co najwyżej o 2,7 procent i osiągnięcie
wskaźnika 3,5 procent w skali roku realne może być jedynie pod warunkiem odpowiedniej
koordynacji polityki budżetowej i pieniężnej, na co skądinąd trudno było liczyć i de facto
w połowie roku doszło już do otwartego kryzysu budżetowego. Gospodarka zatem może stanąć
wręcz w obliczu recesji (Bank Handlowy 2001, s. 1). PlanEcon zauważał z kolei, że w polskiej
gospodarce jest wciąż „Nieźle, jeśli porównać [ją] z niektórymi rozwiniętymi gospodarkami strefy
euro, ale zdecydowanie poniżej potencjalnie możliwej do utrzymania stopy wzrostu, którą
oceniamy na blisko 5 do 5,5 procent” (zob. PlanEcon 2001, s. 16). I dalej (s. 19) – „Gospodarka jest
ewidentnie w stanie stagnacji, aczkolwiek zagrożenie recesją jest bardzo odległe”.

3 Odwrotnie niż w kolejnych kwartałach poczynając od ostatniego w 1999 roku, kiedy to
dynamika PKB gasła sukcesywnie z 6,2 poprzez 6,0; 5,2; 3,3 i 2,4 procent w roku 2000 do 2,3
procent w pierwszym kwartale 2001 roku.
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w Gruzji do 95 procent w Uzbekistanie i 96 w Czechach (EBRD 2001). Oprócz
Polski jeszcze tylko cztery kraje – w kolejności Słowenia, Węgry, Albania
i Słowacja – wydźwignęły od strony ilościowej swoją produkcję ponad pułap
z okresu zamykającego poprzednią epokę.

Trzeba jednak cały czas pamiętać, że w najnowszej historii gospodarczej
Polski – i tak właśnie zostanie to z czasem zapisane w jej annałach – wyraźnie
wyróżniają się trzy odrębne okresy. Przeszliśmy bowiem od „szoku bez terapii”
w latach 1990–1993 poprzez „Strategię dla Polski” w latach 1994–1997 do
okresu „schładzania bez sensu” w latach 1998–2001. Podczas pierwszych dwóch
lat transformacji PKB spadł w sumie o 18 procent, aby później podnieść się aż
o 28 procent w latach 1994–1997 i z kolei zwiększyć się jedynie o 14,6 procent
w ostatnich czterech latach. Tak więc obecny wskaźnik – 127 procent poziomu
sprzed zapoczątkowania transformacji 12 lat temu – to rezultat dynamicznego
skoku do przodu osiągniętego zbiorowym wysiłkiem Polaków w latach
1994–1997 oraz obniżenia poziomu dochodu narodowego w pozostałych sied-
miu latach (1990–1993 oraz 1998–2000) w sumie o 1 procent i mizernego
wzrostu poniżej 2 procent w roku 2001. Zatem tamte siedem nader chudych lat
to mniej niż zero. Innymi słowy, gdyby nie okres „Strategii dla Polski”, to
poziom produkcji byłby wciąż jeszcze mniejszy niż w 1989 roku.

Są wszakże i przesłanki optymizmu. Otóż defetystyczne prognozy na
przyszłość i narastający na tym polu pesymizm – także wielu przedsiębiorców
i inwestorów, co może już mieć groźne implikacje dla akumulacji kapitału
i wzrostu gospodarczego – oparte są na fałszywych założeniach. Przyjmują one,
że w nadchodzących latach niewiele zmieni się na lepsze, ponieważ – ogólnie
biorąc – kontynuowana będzie aktualna linia polityki gospodarczej. Założenie to
trzeba uchylić, gdyż jest ono błędne. Nie ma żadnych racjonalnych podstaw, aby
przyjmować, że polityka gospodarcza także w przyszłości – bliższej i dalszej
– trwać będzie w starych błędach. Chociaż punkt startu do ponownego
przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego wydaje się obecnie mniej korzyst-
ny niż po roku 1993, to takie szanse się rysują. Udało się wyprowadzić
gospodarkę z transformacyjnej recesji i podwoić tempo wzrostu PKB z przecięt-
nie 3,2 procent w latach 1992–1993 aż do 6,4 procent w latach 1994–1997, to
może uda się powrócić na tę ścieżkę i po roku 2001, podwyższając stopę wzrostu
z około 3 procent w latach 2000–2001 do około 6 procent w latach 2004–2005.

Powodów do umiarkowanego optymizmu jest więcej. Otóż dobrą politykę
gospodarczą można oprzeć tylko na dobrej teorii ekonomicznej, a zarys
takiej istnieje. Szukać jej wszak trzeba nie na tej półce, do której sięgała polityka
zarówno początkowych, jak i końcowych lat 90. Dzisiaj to już nie te czasy, kiedy
pod hasłem wolności za pomocą partyjnej propagandy oraz niektórych politycz-
nie uwikłanych mediów można było indoktrynować społeczeństwo i szan-
tażować je brakiem tzw. alternatywy. Zawsze istnieją alternatywne możliwości
działań, gdyż nawet w łonie podobnych koncepcji można lepiej bądź gorzej
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kombinować dostępne instrumenty polityki finansowej i dochodowej, przemys-
łowej i handlowej, strukturalnej i instytucjonalnej (Kołodko i Nuti 1997).

Co więcej, istnieją różne opcje wyboru w odniesieniu do sposobów sty-
mulowania wzrostu gospodarczego i formowania finansującego go kapitału
(Tanzi i Zee 1996, Kołodko 2000b), jak też odmienne sposoby włączania
się do światowego układu gospodarczego wyłaniającego się w wyniku współ-
czesnej odsłony permanentnego procesu globalizacji (MFW 2000, Frankel
2001). Różne są wreszcie możliwości koordynacji poszczególnych segmentów
jakże skomplikowanej polityki stricte ekonomicznej z polityką społeczną,
a w ślad za tym odmiennego niż dotychczas kształtowania stosunków podziału
(Sadowski 2000).

Dostatecznie źle przysłużyła się nam polityka naiwnego neoliberalizmu,
która jest coraz bardziej skompromitowana w odbiorze społecznym. Teraz
przeto pojawia się realna szansa zastosowania bardziej twórczych koncepcji
ekonomicznych, które zarazem powinny okazać się bardziej nośne społecznie.
Podstawą nowej polityki gospodarczej musi stać się współczesna ekonomia
instytucjonalna, na jej to bowiem zasadach można konstruować strategię
rozwoju prowadzącą do rzeczywistego kształtowania społecznej gospodarki
rynkowej (North 1997). Nie ulega wątpliwości, że na tym polu podczas całego
dwunastoletniego okresu transformacji dokonaliśmy znacznego postępu, ale
wciąż wiele pozostaje do zrobienia. Instytucje gospodarki rynkowej – czyli nowe
reguły gry państwa, podmiotów gospodarczych i obywateli, a także partnerów
zagranicznych, oraz organizacje wspomagające stosowanie się do tych reguł
– mogą przynosić pożądane efekty tylko wtedy, kiedy skorelowane są z dobrą
polityką. Inaczej mówiąc, nie ma dobrych instytucji bez dobrej polityki
– i odwrotnie.

Trzecią przesłanką optymizmu – obok użyteczności zdobytych doświadczeń
politycznych oraz pogłębionej wiedzy ekonomicznej – jest korzystny zbieg
uwarunkowań, w których przychodzi nam gospodarować w początkowej fazie
XXI wieku. Tych okoliczności, które są znakiem czasów, w jakich żyjemy,
a które trzeba umiejętnie zdyskontować konstruując strategię rozwoju na wiele
następnych lat, jest kilka.

Sama transformacja i wprowadzanie rynkowych mechanizmów akumulacji
i alokacji kapitału to podstawowy argument na rzecz długookresowej poprawy
efektywności mikroekonomicznej, pod warunkiem jednak, że poprawie ulega
także jakość zarządzania firmami. A tu wciąż wiele mamy do zrobienia
(Koźmiński 1993). W zaawansowanej fazie ustrojowej transformacji dźwig-
nięcie dynamiki PKB na wyższy poziom musi opierać się na podniesieniu
poziomu efektywności na szczeblu mikroekonomicznym, co wymaga zasad-
niczego przełomu w jakości zarządzania.

Na to nakładają się dobrodziejstwa obecnej fazy globalizacji. Przecież
postępująca liberalizacja – i krocząca w ślad za tym integracja odrębnie dotąd
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funkcjonujących rynków w jeden wielki światowy rynek kapitału i towarów
– stwarza polskiej gospodarce więcej dodatkowych szans niż dodatkowego
ryzyka (Kołodko 2001a). Dzięki przemyślanemu włączaniu się do między-
narodowego (a raczej globalnego) podziału pracy możemy wynieść więcej
korzyści, aniżeli z tego tytułu przyjdzie nam ponieść kosztów, które skądinąd też
są nie do uniknięcia. Wielkość dodatniego salda tych kosztów i korzyści zależeć
będzie w zasadniczym stopniu od naszej narodowej polityki rozwoju (PAN
2000, RCSS 2000).

Dalej, Polska ma swoje historyczne szczęście, a to dlatego, że współcześnie
mamy bodaj najkorzystniejsze we współczesnym świecie położenie geopolitycz-
ne. Znaleźć się w tej fazie ewolucji globalnej gospodarki w takim miejscu
– pomiędzy Unią Europejską, której już prawie jesteśmy częścią, a Wspólnotą
Niepodległych Państw z rozpędzającą się gospodarką Rosji i wchodzącą w fazę
wzrostu Ukrainą (w sumie to dla nas także „wyłaniające się rynki” z 200-
-milionową ludnością) – to zaiste istotny czynnik, na którym można po części
budować własną strategię rozwojową. Dokładniej chodzi tu o jej zewnętrzny
wymiar ukierunkowany na wzrost produkcji ciągniony przez eksport w odróż-
nieniu od wzrostu syconego importem, który w znacznej mierze finansowany
jest przez narastające zadłużenie zagraniczne, jak działo się to zwłaszcza
w latach 1998–2001, a także zewnętrzną ekspansję inwestycyjną w miarę
bogacenia się społeczeństwa i wyższego poziomu oszczędności wewnętrznych.

Wreszcie jakość kapitału ludzkiego – choć trochę przetrzebiona przez
niepotrzebne schładzanie koniunktury i towarzyszące mu cięcia nakładów na
oświatę, naukę, kulturę i ochronę zdrowia – utrzymuje się na relatywnie
wysokim poziomie. Nasi inżynierowie i nauczyciele, menedżerowie i finansiści,
profesorowie i artyści, studenci i uczniowie niemało przecież wiedzą i potrafią.
Z tego należy szeroko czerpać, zwłaszcza w okresie czwartej rewolucji przemys-
łowej oraz integralnie z nią związanego przełomu naukowo-technicznego epoki
Internetu i ekspansji technologii informatycznych (Kołodko 2001b).

Na tym wszystkim można budować już nie tylko racjonalny optymizm, ale
przede wszystkim konkretną wizję i długofalowy program rozwoju: „Strategię
dla Polski – XXI wiek”. Bazuje ona na czterech głównych filarach.

Po pierwsze, szybki wzrost. Biorąc za podstawę formowanie się przede
wszystkim rodzimego kapitału – przy jedynie wspomagającym zasilaniu inwes-
tycjami zagranicznymi – i wskutek rozwoju autentycznej przedsiębiorczości
możliwy jest powrót na ścieżkę wzrostu rzędu 5 do 7 procent rocznie. I to nie na
lat kilka, ale co najmniej na pokolenie. Wówczas około roku 2025 poziom PKB
na mieszkańca (licząc w kategoriach PPP) może być nawet czterokrotnie większy
niż obecnie i sięgnąć wielkości obecnie cieszącej ludność krajów bogatych.
Wtedy wszakże tam – w wysoko rozwiniętych państwach OECD – PKB na
mieszkańca będzie oscylował już w przedziale od 35 do 50 tysięcy dolarów. Jest
to zatem pogoń za uciekającym celem. Tym bardziej gonić trzeba szybko.
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Po drugie, sprawiedliwy podział. Niezbędne jest skierowanie większych
nakładów na oświatę, gdyż w długim okresie jest to zarówno podstawowa
dźwignia rozwoju, jak i najlepszy sposób walki z biedą. Na ścieżce szybkiego
wzrostu już za 4–5 lat możemy mieć bezrobocie w granicach 7–9 procent miast
20 procent, czym straszą nas sprawcy obecnej sytuacji. Wizja 20-procentowego
bezrobocia opiera się na biernej ekstrapolacji dotychczasowych (a dokładniej
uruchomionych po 1997 roku) trendów, ale ich kontynuowanie bynajmniej nie
jest nieuchronne. Inaczej też trzeba redystrybuować dochód narodowy poprzez
system fiskalny i politykę budżetową, aby rozsądnie godzić wymogi efektywno-
ści z imperatywem sprawiedliwości społecznej.

Po trzecie, korzystna integracja. Chodzi nie tylko o wynegocjowanie jak
najlepszych okoliczności wejścia do Unii Europejskiej, ale o tworzenie polityką
przemysłową i handlową takich warunków ekspansji polskich przedsiębiorstw,
aby miały one lepsze możliwości startu i perspektywy konkurowania na
światowym rynku. Bez silnego zaangażowania się państwa nie uda się ukształ-
tować silnych struktur zdolnych do konkurencji we współczesnej gospodarce
światowej. Nie uda się to również w sytuacji, gdy nie będzie kwitła oddolna
inicjatywa i przedsiębiorczość, oparta na dominacji własności prywatnej. Nade
wszystko zaś nie powiedzie się batalia o korzystną integrację bez światłego
współdziałania państwa i sektora prywatnego w ramach nowoczesnych roz-
wiązań instytucjonalnych.

Po czwarte wreszcie, skuteczne państwo. Może to kogoś dziwić, ale znowu
jesteśmy w takiej fazie, że w odniesieniu do funkcjonowania gospodarki
i jakości życia ludności wiele zależy od państwa – jego regulacji, instytucji,
interwencji, wsparcia (Hausner 1999). Państwo musi być przyjazne wobec
obywatela, ale zarazem silne siłą swoich demokratycznych instytucji. Nie ulega
wątpliwości, że utrata dynamiki rozwojowej w końcu lat 90. to nie tylko skutek
szkodliwej koncepcji „schładzania”. Nasilanie się korupcji i piętrzenie biuro-
kratycznych barier utrudniających możliwości ekspansji gospodarczej to także
rezultat osłabiania państwa, erozji pewnych jego mechanizmów i przedwczes-
nego lub źle przygotowanego wycofywania się z niektórych form aktywności,
jakich w tej fazie transformacji i rozwoju nie jest w stanie przejąć ani sektor
prywatny, ani też niedostatecznie szybko i wielowątkowo rozwijające się
organizacje pozarządowe, nie nastawione na działalność komercyjną i osiąganie
zysków.

Szybki wzrost

Pojęcie szybkiego wzrostu gospodarczego nie jest jednoznaczne ani w teorii,
ani tym bardziej w praktyce. To, co jedni mogą uznać za wzrost „szybki”, inni
traktują bardziej sceptycznie. Ponadto dynamika produkcji, która w pewnych
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okolicznościach zasługuje na miano „wysokiej”, w innych bynajmniej nie musi
być tak oceniana.

W teorii można przyjąć, że „szybki wzrost” charakteryzuje się tym, iż
w długim okresie dynamika produkcji odczuwalnie przewyższa tempo
osiągane w innych gospodarkach, aczkolwiek i ta wartościująca ocena też nie
jest dostatecznie ostra. Tak więc wzrost w jakimś kraju jest „szybki”, jeśli jego
stopa jest przez wiele lat wyższa niż, przeciętnie licząc, w całej gospodarce
światowej. Wtedy też dany kraj wysforowuje się do przodu bądź też – jeśli
wcześniej z jakichś powodów pozostał z tyłu – odrabia zaległości wobec
bardziej ekonomicznie rozwiniętych państw (Lucas 1999).

Z pewnością szybki wzrost (jako pojęcie relatywne) występuje też wówczas,
gdy przez wiele lat utrzymuje się na dużo wyższym poziomie w porównaniu tak
z przeszłością, jak i z innymi gospodarkami na podobnym poziomie rozwoju.
W takim znaczeniu na przykład z bezsprzecznie szybkim tempem wzrostu
mieliśmy do czynienia w USA podczas dekady lat 90., aczkolwiek na tle całego
świata – także tego dużo mniej rozwiniętego – tempo to nie było już tak
imponujące.

Z kolei w praktyce „wysokie” tempo wzrostu jest silnie uzależnione od
kontekstu, w którym ten proces przebiega. Dla krajów bardziej gospodarczo
zaawansowanych – powiedzmy cieszących się dochodem narodowym prze-
kraczającym obecnie 20 tysięcy dolarów rocznie na mieszkańca – stałe,
wieloletnie tempo przyrostu produkcji około 3 procent rocznie to z pewnością
wzrost „szybki”; nawet bardzo, bo już po 25 latach dałoby to dochód aż 40
tysięcy dolarów. Natomiast dla krajów na dorobku – usiłujących wyrwać się
z zacofania czy chociażby tylko zmniejszyć dystans dzielący je od najbogat-
szych społeczeństw – takie tempo wysokie nie jest. W tych gospodarkach raczej
tempo nie mniejsze niż 5 procent średniorocznie może ewentualnie upoważniać
do użycia tego określenia.

Oczywiście, wzrost produkcji – nawet szybki – to nie wszystko. Umożliwiając
bowiem realizację obranej strategii rozwoju społeczno-gospodarczego, powinien
być postrzegany tylko jako swoisty instrument, a nie cel sam w sobie. Wzrost musi
mieć odpowiednią jakość przejawiającą się przede wszystkim w trosce o równo-
wagę społeczną i środowiskową. Musi on być nie tylko szybki, ale i cechować się
sprawiedliwymi relacjami podziału oraz uwzględniać wymogi ekologiczne, w tym
stan nieodnawialnych zasobów, na które oddziałuje aktywność produkcyjna.

Trzeba też zdawać sobie sprawę, że polityce gospodarczej mogą przyświecać
inne niż oficjalnie deklarowane cele, a realizowana strategia wcale nie musi być
podporządkowana dbałości o dobro ogólne, lecz partykularnym interesom
wpływowych lobby. Czasami, aby uruchomić stosowne mechanizmy redys-
trybucji mniejszego (bo wolniej rosnącego) dochodu, ale za to gwarantującego
korzyści dopływające szerszym strumieniem do właściwych adresatów stano-
wiących klientelę polityczną decydentów, trzeba wyhamować tempo wzrostu.
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Niestety, w posocjalistycznych gospodarkach w trakcie transformacji – także
w Polsce, zwłaszcza w ostatnich latach – tak się w dużej mierze dzieje. Przecież
pomimo (a dokładniej dzięki) polityce „schładzania” – czyli właśnie świadome-
go i celowego spowalniania tempa wzrostu produkcji – uruchomiono takie
instrumenty redystrybucji wolniej rosnącego dochodu, że pewnym krajowym
i zagranicznym grupom interesów zaczął on rosnąć dużo szybciej. Nie o taki
„szybki wzrost” powinno nam chodzić.

Aby wzrost produkcji owocował zdrowym rozwojem społeczno-gospodar-
czym, musi on nie tylko opierać się na istniejącym już kapitale ludzkim, ale
nade wszystko musi jego tworzeniu sprzyjać. W dłuższym przedziale czasu
szybki wzrost wymaga zatem nie tylko wysokiej akumulacji oraz dynamicznego
formowania się rodzimego kapitału sensu stricto, ale nieustannej troski o jako-
ściowy rozwój kapitału ludzkiego. W naszych warunkach szczególnie istotnego
zwiększenia wymagają nakłady publiczne na naukę i kulturę, w tym także płace,
które w tych sektorach powinny być w latach 2002–2005 podwojone, a następnie
muszą rosnąć co najmniej w takim samym tempie jak PKB.

Bywa i tak, że tempo wzrostu gospodarczego jest nadmierne. Tak dzieje się,
kiedy wyśrubowana dynamika wytrąca układ gospodarczy i finansowy z równo-
wagi, co grozi między innymi pojawianiem się wąskich gardeł w produkcji
i handlu oraz nasilaniem się napięć inflacyjnych i idącą za tym niekontrolowaną
redystrybucją dochodów, a także gdy wzrost dokonuje się za cenę dewastacji
środowiska naturalnego, prowadząc – miast do poprawy – do pogarszania się
warunków życia. A to wszystko z kolei obraca się przeciwko wzrostowi. Na
dłuższą metę taki wzrost wówczas nie jest „szybki”, gdyż po okresowym
podwyższeniu później dynamika spada – niekiedy ostro – i w całym okresie
tempo wzrostu jest w sumie mniejsze niż w alternatywnej sytuacji bardziej
zrównoważonego procesu reprodukcji.

Takich okoliczności bynajmniej nie było w Polsce w końcowych latach
realizacji „Strategii dla Polski”, kiedy to przyspieszyliśmy tempo wzrostu
aż do prawie 7 procent w latach 1996–1997. Stan równowagi finansowej
przecież sukcesywnie się poprawiał, a stopień wykorzystania zdolności wy-
twórczych, po głębokim załamaniu z początków lat 90., wciąż daleki był
od pełnego. Późniejsze zwolnienie tempa wzrostu i jego obecne załamanie
do ledwie około 2 procent nie było wymuszone „przegrzaniem koniun-
ktury”, ale zostało spowodowane brakiem umiejętności jej utrzymania
na poprzednim poziomie.

Najważniejsze, że bez szybkiego wzrostu nie można budować dobrej przy-
szłości, a wszelkie strategie poprawy materialnego położenia społeczeństwa
pozbawione są sensu, gdyż wówczas nie ma ekonomicznych podstaw do
podwyższania standardu życia ludności. Wtedy ogromna część uwagi i energii
społecznej koncentruje się na zagadnieniach redystrybucji, na walce o proporcje
podziału ograniczonego dochodu, a nie na wytwarzaniu nowej wartości dodanej.
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Staje się to czynnikiem spowalniającym i tak już niedostateczne tempo wzrostu4.
W takiej atmosferze najczęściej akcentuje się zagrożenie populistyczne, przeja-
wiające się w rozmaitych zabiegach uboższych i pasywnych grup społecznych
o zwiększenie ich udziału w zbyt wolno zwiększającym się dochodzie narodo-
wym. Zachowaniom tych grup trudno się dziwić, choć i popierać najczęściej też
się ich nie da.

Nie sposób jednak nie dostrzec innego poważnego zagrożenia, jakim jest
zachłanność bogatszych warstw, które miast koncentrować się na przed-
siębiorczości i maksymalizacji swego wkładu do dalszego wzrostu produkcji
– i na tym tle dalszego wzrostu własnego dobrobytu w harmonii z poprawą
sytuacji innych warstw ludności – politycznie naciskają na rozwiązania mające
jeszcze bardziej polepszyć ich sytuację kosztem innych. Żądania obniżenia
podatków bez oglądania się na negatywne skutki budżetowe czy też „u-
elastycznienia” rynku pracy z lekceważeniem konsekwencji dla praw pra-
cowniczych są klasyczną ilustracją tego typu postaw. Paradoksalnie, ale tylko
na pozór, stają się one tym silniejsze, im słabsza jest dynamika gospodarcza.
Spełnienie takich oczekiwań byłoby bez wątpienia bardziej realistyczne wtedy,
kiedy ulega ona wzmocnieniu.

To nie tempo wzrostu ulega przyspieszeniu, gdy redukuje się podatki, ale
podatki redukuje się wtedy, gdy przyspiesza tempo wzrostu. I taka dokładnie
sekwencja została zastosowana w ramach „Strategii dla Polski”, kiedy to
najpierw przyspieszono tempo wzrostu i odczuwalnie poszerzono bazę podat-
kową, a w ślad za tym obniżono obciążenia fiskalne – i to istotnie5 – po to, aby
wysokie tempo wzrostu utrzymać wspomagając polityką fiskalną formowanie
się kapitału. To zaś, że nie udało się w następnych latach konsekwentnie kroczyć
taką ścieżką, a postulat obniżania podatków okazał się tylko pustym sloganem,
jest przede wszystkim winą nieudolnej polityki, a nie zewnętrznych szoków6.

4 Szczególnie dobitnie jest to widoczne w Polsce ponownie w roku 2001, kiedy to nie tylko po
raz pierwszy od wielu lat wystąpiła konieczność rewizji budżetu w połowie roku, ale dyskusje
ekonomiczne i polityczne ogniskowały się głównie na kwestiach podziału, w tym zwłaszcza na
kierunkach i głębokości cięć budżetowych wymuszonych klęską polityki „schładzania”.

5 Zgodnie z założeniami przyjętego przez rząd w roku 1996 „Pakietu 2000” został całkowicie
wyeliminowany 6-procentowy podatek importowy, zmniejszone zostały podatki od dochodów
osobistych i aż o jedną czwartą w kilku etapach zredukowany został podatek dochodowy dla
przedsiębiorstw.

6 W tym kontekście warto pamiętać, że skala recesji w Rosji, na Ukrainie i w innych
gospodarkach poradzieckich w latach 1994-1997 była daleko głębsza niż po załamaniu finansowym
w Rosji latem 1998 roku. Zresztą wkrótce potem nastąpiło tam – podobnie jak i na Ukrainie
– radykalne przyspieszenie tempa wzrostu produkcji, czego jednak polityka gospodarcza w Polsce
nie potrafiła zdyskontować. Po części również i dlatego, że nie chciała; wydaje się, iż głównie ze
względów pozaekonomicznych. Uczyniło to natomiast wiele innych krajów, zarówno najbogat-
szych, jak i mniej rozwiniętych, tak dużych (na przykład Chiny i Niemcy), jak i małych (na
przykład Finlandia i Sri Lanka).
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Uwzględniając szerszy kontekst nie zakończonej wciąż posocjalistycznej
transformacji ustrojowej, a także integracji europejskiej oraz globalizacji,
strategia przyspieszonego wzrostu polskiej gospodarki musi oprzeć się na
czterech solidnych podstawach.

Po pierwsze, niezbędny jest wyraźny priorytet dla formowania się rodzime-
go kapitału. Sprzyjać temu musi wzrost krańcowej skłonności do oszczędzania,
co z kolei wymaga większego niż w ostatnich latach wzrostu dochodów realnych
gospodarstw domowych, rozwoju narodowych instytucji pośrednictwa finan-
sowego oraz wzmocnienia rynku kapitałowego. Pod tym kątem trzeba widzieć
między innymi kontynuację reformy, z pewnymi niezbędnymi modyfikacjami,
systemu zabezpieczeń społecznych, zwłaszcza emerytur.

Po drugie, postępująca stabilizacja finansowa wymaga pełnej konsolida-
cji w stabilność przy uwzględnieniu imperatywu tworzenia eksportowej
orientacji polskiej gospodarki. Nie da się tego osiągnąć w połączeniu z przy-
spieszaniem tempa wzrostu przy kontynuacji dotychczasowej polityki pienięż-
nej. Jest ona najsłabszym ogniwem całokształtu polityki finansowej, która
musi być gruntownie zreformowana. Kierunek tych reform wyznacza koniecz-
ność (i możliwość, bo to jest możliwe) odwrócenia dotychczas dominującej
zależności. To nie stopy procentowe (cena kapitału) mają być w dużym
stopniu ex post dostosowywane do zmian cen towarów i usług (inflacja),
a kurs walutowy stawać się tylko wypadkową manipulacji tymi stopami (oraz
poczynań kapitału spekulacyjnego), ale problem musi być zaatakowany od
strony kursu walutowego, co – poprzez postęp w sferze relatywnej stabilizacji
cen – sprzyjać (i wymuszać) będzie radykalne i trwałe obniżenie realnych stóp
procentowych (a więc i kosztów finansowych oraz kosztów obsługi długu
publicznego).

Działania na tym polu muszą też zasadniczo zmienić relacje kosztowo-
cenowe na rzecz skokowego wzrostu opłacalności produkcji eksportowej oraz
względnego zmniejszenia importu ograniczającego stopień wykorzystania krajo-
wych zdolności wytwórczych. W ślad za tym to w Polsce będą rosły i wydatki
konsumpcyjne, i produkcja, i zatrudnienie, i dochody budżetowe (a więc
i możliwości zwiększania realnych wydatków publicznych, także na inwestycje
w kapitał ludzki). Obecna zaś polityka finansowa po części daje zatrudnienie
ludziom za granicą, a nie w kraju. To właśnie wskutek polityki pieniężnej
bezrobocie rośnie w Polsce, ale zarazem spada w innych krajach (zwłaszcza
w Unii Europejskiej), w stosunkach z którymi mamy głębokie deficyty hand-
lowe.

Po trzecie, Polska będzie mogła przyspieszyć tempo wzrostu i długo utrzymać
je na wysokim poziomie jedynie wtedy, gdy siła robocza będzie sukcesywnie
przesuwana z gałęzi wytwórczości o niskim stanie techniki do nowocześniej-
szych przemysłów i usług o relatywnie większej wartości dodanej. Młody,
wyłaniający się wciąż mechanizm rynkowy sam z siebie tego nie gwarantuje. To
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wymaga aktywnego zaangażowania się państwa poprzez światłą politykę nauko-
wą, przemysłową i handlową oraz odpowiednich form interwencjonizmu państ-
wowego, także poprzez sięganie do kasy publicznej. Z czasem tylko ją to
wzbogaci. W tym nurcie trzeba też widzieć fundamentalną rolę kapitału
ludzkiego w powrocie na trwałe na ścieżkę szybkiego wzrostu.

Po czwarte, nawet perfekcyjna (a nigdy ze względów politycznych taka ona
nie będzie) makroekonomiczna polityka strukturalna i finansowa oraz dalsze,
konieczne także dla przeciwdziałania korupcji i ograniczania biurokracji in-
stytucjonalne wzmacnianie rynku, nie wystarczą dla zdynamizowania produkcji.
Nieodzowna jest stała poprawa jakości zarządzania przedsiębiorstwami
i systematyczne podnoszenie poziomu konkurencyjności mikroekonomicznej.
Niedostatku tych umiejętności nie da się zastąpić polityką fiskalną i monetarną.
To może tylko dopomóc, ale tak naprawdę to firmy przesądzą o powodzeniu
strategii przyspieszania tempa wzrostu. Ta faza przemian będzie trudniejsza niż
osiem lat temu, ponieważ mniej jest teraz tzw. płytkich rezerw dynamizacji
produkcji.

Sprawiedliwy podział

Ustrój sprawiedliwości społecznej nie istnieje. To odwieczne marzenie
filozofów bynajmniej nie ziściło się również podczas historycznego epizodu
socjalizmu, u którego podstaw intencjonalnie leżało. Tym bardziej odlegli od
niego byliśmy we wcześniejszych formacjach ekonomicznych, a także później
– podczas posocjalistycznej transformacji i ponownego rozwoju gospodarki
kapitalistycznej, w jakże odmiennych wszak warunkach i okolicznościach.
Utopia „sprawiedliwości społecznej” to skądinąd jedno z piękniejszych (choć
szkoda, że nieziszczalnych) dążeń ludzkości. Utopia ta ma jednak praktyczne
implikacje, także w Polsce na początku obecnej dekady i w obecnej fazie
transformacji systemowej. Nie istnieje przy tym jakaś jedna „sprawiedliwość”,
gdyż o tym, co jest, a co nie jest sprawiedliwe, decydują procesy historyczne
i społeczne, a nie nauka. Może ona tu co najwyżej pomóc, ale rozstrzygnąć tej
kwestii nie jest w stanie.

Jedno wszakże wiedzieć wypada: nie jest sprawiedliwe to, czego pryn-
cypialnie nie akceptuje społeczeństwo. Z tego też punktu widzenia pojęcie
sprawiedliwości – także w odniesieniu do stosunków podziału – ewoluuje
historycznie. To, co kiedyś uznawano za sprawiedliwe, dzisiaj traktowane jest
jako wyraz niesprawiedliwości. I odwrotnie. To, co współcześnie jesteśmy
skłonni uznać za mieszczące się w akceptowalnych standardach sprawiedliwo-
ści, kiedyś absolutnie byłoby przez społeczeństwo odrzucone.

Na tym tle wiara, że przejście do gospodarki rynkowej powinno automatycz-
nie przynieść więcej sprawiedliwości społecznej, niż dawał jej realny socjalizm,
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musi zdumiewać. Rzadko bowiem zdarza się, że w społeczeństwach wydawało-
by się zachowujących się racjonalnie, górę bierze tak wielka doza naiwności.
Jeśli sięgnąć pamięcią wstecz do ideałów „Solidarności” sprzed 21 lat czy też do
ducha (a nawet litery) wielu zapisów porozumień wynegocjowanych przy
Okrągłym Stole przed 12 laty, to trudno nie dostrzec ogromnego ładunku
postulatów, których wdrażanie miałoby jakoby przynieść więcej sprawiedliwo-
ści (Baka 1999). Stąd też z dzisiejszej perspektywy tamte porozumienia wydają
się raczej wielkim nieporozumieniem.

Do refleksji musi też skłaniać fakt, że zmiany, które przecież musiały przynieść
daleko większe niż poprzednio nierówności społeczne, zostały dokonane przy
niebywale silnym wsparciu politycznym tych, którzy wierzyli, iż walczą o coś
wręcz odwrotnego – o większą sprawiedliwość pojmowaną przez nich samych
jako niwelacja istniejących wcześniej, umiarkowanych skądinąd nierówności.
W miejsce jednak eliminacji i zanikania jednego rodzaju nierówności natychmiast
pojawiło się wiele nowych, idących zdecydowanie dalej niż podczas minionych
dziesięcioleci (Milanovic 1998). Ludzie zatem mają prawo czuć się oszukani. I tak
też jest, gdyż nowa rzeczywistość – wbrew zapowiedziom – przyniosła coś zgoła
odmiennego od lepszego, wymarzonego świata (Kowalik 2000).

Zapowiedzi te brały się nie tylko z naiwnej wiary niektórych intelektualistów,
polityków, ekonomistów czy działaczy związkowych. Wynikały one także
– a w pewnych kręgach politycznych przede wszystkim – z celowego zamysłu
politycznego. Po prostu ludzi okłamywano (a niektórzy czynią to z całą
premedytacją nadal), aby zyskać ich przychylność, a co najmniej neutralność
i bierne przyzwolenie dla przeprowadzanych zmian, które komu innemu,
węższym grupom interesu przynoszą korzyści.

Polska, oczywiście, raz jeszcze nie jest tutaj żadnym wyjątkiem. A jeśli już, to
w pozytywnym znaczeniu, choć ostatnimi laty coraz mniej, gdyż nierówności
społeczne i skala niesprawiedliwości w podziale dochodów po roku 1997
ponownie w szybkim tempie narastają. Jednak na tle wielu innych krajów
posocjalistycznej transformacji (zwłaszcza państw poradzieckich) stopień nieró-
wności pogłębił się u nas, a także w Czechach, Słowacji i Słowenii oraz na
Węgrzech, na relatywnie mniejszą skalę. Jeśli zastosować dla porównań najczęś-
ciej używaną miarę – tzw. współczynnik Giniego7 – to jest on w Polsce wciąż
wyraźnie mniejszy niż na przykład w Rosji czy na Ukrainie. Otóż w Polsce
współczynnik ten zwiększył się wpierw z około 26 punktów w roku 1988 do
około 28 w roku 1993 i niespełna 33 w roku 1995, aby potem – przez kilka lat
realizacji „Strategii dla Polski” – ustabilizować się wokół tego poziomu. Później
ponownie począł wzrastać.

7 Jeśli współczynnik Giniego wynosiłby zero, to mielibyśmy do czynienia z w pełni egalitarnym
podziałem wytwarzanego dochodu; każdy otrzymywałby dokładnie taką samą porcję. Jeśli zaś
równałby się on 100, oznaczałoby to skrajnie nierównomierny podział.
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Można szacować, że w ostatnich latach – kiedy to „schładzanie” gospodarki
skutkowało relatywnie szybszym wzrostem dochodów niektórych zamożniej-
szych grup, równocześnie odbijając się na ponadprzeciętnym wyhamowaniu
tempa wzrostu dochodów ludności relatywnie uboższej – oscyluje on w prze-
dziale 35 do 36 punktów. Jest to dużo więcej niż na przykład we Włoszech (27)
czy Niemczech (30), a także we Francji (33). Dla porównania, w Rosji
współczynnik Giniego już w 1996 roku sięgał 48 punktów (podobnie jak
w Burkina Faso czy Gwatemali), a obecnie najprawdopodobniej przekracza aż
50 punktów. Z kolei na Białorusi wynosi on ledwie 22 punkty (World Bank
2001).

Do coraz większego i coraz mniej akceptowanego społecznie zróżnicowania
sytuacji materialnej ludności w warunkach posocjalistycznej transformacji
przyczynia się nie tylko ruch strumieni (dochodów), ale także zasobów (mająt-
ku). Wiąże się to z procesami denacjonalizacji aktywów państwowych. Prywa-
tyzacja okazuje się kolejnym zaprzeczeniem „dziejowej sprawiedliwości”.
Współczynnik Giniego nie odzwierciedla jednakże bezpośrednio zmian w dys-
ponowaniu kapitałem (własnością), stąd też rzeczywista nierówność jest daleko
większa, niż mogłyby to sugerować wnioski wyprowadzane jedynie z obserwacji
zmian wzajemnych relacji bieżących dochodów.

Konstatacja ta ma odniesienie także do porównań międzynarodowych. Otóż
jeśli na przykład Irlandii nawet udało się wskutek utrzymania przez wiele lat
szybkiego tempa wzrostu gospodarczego zniwelować różnicę w poziomie
dochodów w porównaniu do Wielkiej Brytanii, to nadal standard życiowy
pozostaje tam daleko mniejszy niż u sąsiada. A to ze względu na dużo większą
wartość kapitału zakumulowanego przez wieki w Wielkiej Brytanii niż w Irlan-
dii (a w niektórych okresach także jej między innymi kosztem). To z tego
właśnie względu (a nie z uwagi na bieżący strumień dochodów) jest ona krajem
wciąż o wiele biedniejszym od Wielkiej Brytanii.

Podobnie będzie w przypadku krajów posocjalistycznych, nawet jeśli będą
one w stanie szybko się rozwijać przez następne ćwierćwiecze. I tak – na
przykład – Polska może w roku 2025 mieć dochód porównywalny z Hiszpanią,
a Litwa z Portugalią czy też nawet Estonia z Finlandią, ale wszystkie te kraje
posocjalistyczne nadal będą pozostawać w tyle z punktu widzenia standardu
życia. Jest on bowiem funkcją zarówno bieżącego strumienia dochodów, jak
i korzystania z kapitału nagromadzonego w historycznym procesie rozwoju.

Zrozumiałe jest, że w trakcie przechodzenia od socjalistycznej gospodarki
centralnego planowania do kapitalistycznej gospodarki rynkowej muszą się
istotnie zmienić stosunki podziału, a zatem także proporcje dochodów. Tym
bardziej oczywiste powinno być, że radykalnie muszą się zmienić relacje
majątku, którym dysponują różne jednostki i grupy społeczne – ze wszyst-
kimi tego implikacjami dla strukturalnego zróżnicowania ich położenia material-
nego. Kapitalizm, który budowany jest w Polsce, musi bowiem prowadzić do
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dywersyfikacji społecznej i tworzenia się nowej struktury społecznej, w której
jedni będą bogatsi, a inni z pewnością nie. Rzecz w tym, aby proces wzbogaca-
nia się jednych nie odbywał się kosztem zubożania – absolutnego albo
względnego – innych, a przynajmniej by działo się to na jak najmniejszą skalę
i nie obracało przeciwko wzrostowi gospodarczemu.

W długofalowej, mierzonej na pokolenie strategii rozwoju społeczno-gos-
podarczego, musi chodzić o to, by znaleźć dobry sposób rozwiązywania
rodzących się na tym tle sprzeczności interesów. Jeśli nie są one rozwiązywane
we właściwym czasie właściwymi metodami, wówczas sytuacje konfliktogenne
przeradzają się w otwarte konflikty, co nie tylko jest niedobre samo w sobie, lecz
zakłóca przebieg procesów wzrostu gospodarczego.

Sprawiedliwość z pewnością nie może oznaczać również takiego podziału
majątku i dochodów, gdzie zamożność i bogactwo niewiele mają wspólnego
z własną zapobiegliwością i kwalifikacjami, z wkładem uczciwie pozyskanego
kapitału i własnej pracy do tworzenia dochodu narodowego. Jeśli ktoś – jednostka,
grupa, region, branża – bierze więcej ze wspólnej kiesy, jaką jest PKB, niż do jego
wytwarzania wkłada w długim okresie, to też jest niesprawiedliwe. Oczywiście,
mówiąc o pewnej proporcjonalności i ekwiwalentności na tym polu, trzeba brać
pod uwagę takie czynniki, jak redystrybucja międzypokoleniowa oraz solidaryzm
społeczny wyrażający się w gotowości społeczeństwa do łożenia na utrzymywanie
tych, którym zagraża z różnych względów wykluczanie na jego marginesy.

Łatwiej zatem orzec, co sprawiedliwym podziałem nie jest, aniżeli stwierdzić,
co nim jest. Można jednak na zasadzie kontrapunktu stwierdzić – i bynajmniej
nie jest to ogólnik, tylko pragmatyczna wytyczna dla polityki gospodarczej,
w tym zwłaszcza fiskalnej i dochodowej – że sprawiedliwy jest taki podział
(w tym zakres nierówności), który zyskuje zrozumienie i akceptację społecz-
ną. Nie jest przy tym prawdą, że w Polsce dominują postawy rewindykacyjne
i populistyczne. Po prostu nie ma przyzwolenia na ewidentnie nieuzasadnione
dysproporcje w sytuacji materialnej, zwłaszcza wynikające z panoszącej się
korupcji władzy i nieekwiwalentnej wyprzedaży majątku publicznego.

Kilka wszakże konkluzji dla polityki gospodarczej na wiele następnych lat
wypada sformułować. Tym bardziej, że w miarę sprawiedliwy podział uzasad-
niają nie tylko argumenty natury normatywnej; po prostu ludzie mają prawo do
korzystania z owoców wzrostu społecznej wydajności pracy. W tym świetle
wzrost realnych dochodów dotyczyć musi także emerytów i rencistów, aczkol-
wiek na bieżąco do wzrostu wydajności pracy oni się już nie przyczyniają. Na
tym między innymi polega sens społecznej gospodarki rynkowej. Nasza zaś
gospodarka – po tym, jak zaczęła coraz bardziej nabierać takiego właśnie
charakteru – ostatnio znowu oddala się od tego wzorca.

Sprawiedliwy podział jest także potrzebny ze względów czysto pragmatycz-
nych. Także tym, którym materialnie już powodzi się dobrze czy wręcz
znakomicie. Otóż niedawno nawet Międzynarodowy Fundusz Walutowy odszedł
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od naiwnego dogmatyzmu i twierdzi, że względnie zrównoważony społecznie
(czyli sprawiedliwszy) podział dochodu przyczynia się do szybszego tempa
wzrostu produkcji (Tanzi, Chu i Gupta 1999).

W Polsce po 1997 roku drastycznie spadła dynamika PKB również i z tej
przyczyny, że narastają nierówności w podziale dochodów. Zbyt daleko
posunięta nierówność obraca się przeciwko wzrostowi gospodarczemu,
a w konsekwencji przeciwko interesom nie tylko biedniejszej ludności, ale
i bogatych właścicieli, inwestorów i przedsiębiorców. Wydaje się, że wielu
spośród nich coraz wyraźniej to dostrzega, aczkolwiek może bardziej z punktu
widzenia niedogodności płynących dla nich z wadliwej konstrukcji polityki
finansowej niż bezpośrednio poprzez pryzmat stosunków podziału. Nieakcep-
towane bowiem nierówności osłabiają motywację do podnoszenia kwalifikacji
i zwiększania wysiłku. Zbyt wiele uwagi i energii skupia się wtedy na zabiegach
o poprawę własnej pozycji materialnej kosztem innych uczestników procesów
produkcji, miast koncentrować się na jej zwiększaniu drogą intensyfikacji
własnego wkładu do jej wzrostu.

Co zatem czynić? Otóż polityka sprawiedliwszego podziału dochodu
narodowego staje się nie tylko koniecznością polityczną, ale także im-
peratywem ekonomicznym. Bez pożądanych zmian na tym polu nie uda się
trwale przyspieszyć tempa wzrostu.

Patrząc od strony czysto ilościowej, oczywiste jest, że niwelowanie nad-
miernych nierówności wymaga szybszego tempa wzrostu dochodów relatyw-
nie mniej zamożnych grup ludności. Wyłączając poza nawias najuboższe
grupy ludności, których sytuacja materialna – zwłaszcza w okresie kilkulet-
nim – może się poprawić jedynie wskutek politycznie rozstrzyganych zmian
proporcji dochodów i wydatków systemu finansów publicznych (a więc
poprzez działania redystrybucyjne), tylko działania sprzyjające szybkiemu
wzrostowi wydajności pracy tych grup ludności mogą nie być sprzeczne
z prowzrostową orientacją polityki gospodarczej. Jest to wielki problem, gdyż
najczęściej tym właśnie grupom ludności – bez radykalnego przekwalifikowa-
nia się – nie udaje się ponadprzeciętnie zwiększać wydajności pracy. Przesu-
nięcie zatem do gałęzi i sektorów o wyższej wydajności wymaga daleko
posuniętych, kosztownych i zajmujących wiele lat zmian strukturalnych
w gospodarce.

Redukcji skali niesprawiedliwości musi ponadto sprzyjać aktywna polityka
przeciwdziałania bezrobociu, także z udziałem interwencjonizmu państwowego,
polityki przemysłowej i handlowej oraz sięgania do instrumentów fiskalnych.
Tak państwo, jak samorządy regionalne, a także sami przedsiębiorcy muszą
aktywnie uczestniczyć w znojnym procesie przekwalifikowania siły roboczej
i jej sukcesywnym przenoszeniu do dziedzin wytwarzających relatywnie więk-
szą wartość dodaną. Jest to najlepszy sposób i na stymulowanie wzrostu, i na
niwelowanie nierówności społecznych.
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Temu z kolei służyć musi odpowiednio ukierunkowana polityka edukacyjna
i wspieranie przedsiębiorczości. W tym kontekście szczególne znaczenie przez
najbliższe dziesięciolecia będzie miała oświata, a także kompleks gospodarki
oparty na nauce oraz wdrożeniach nowych technik i technologii, również do
sektora usług. Innymi słowy, dbałość o ogólny poziom edukacji i kultury oraz
rozwój gospodarki opartej na wiedzy to nie tylko niezbywalne elementy polityki
stymulowania długookresowego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, ale
także kształtowania społecznie akceptowalnej struktury dochodów przy równo-
czesnym sukcesywnym dźwiganiu ich na coraz wyższy poziom. Im wyższy
będzie poziom wykształcenia społeczeństwa, tym szybsze będzie tempo
wzrostu gospodarczego i tym mniejsze będą nierówności społeczne. I chociaż
odwieczny dylemat „efektywność a sprawiedliwość” nadal będzie występował,
to można będzie zarazem wytwarzać coraz efektywniej i dzielić coraz sprawied-
liwiej.

Korzystna integracja

W polskiej gospodarce najbliższe lata – tak do czasu wejścia za kilka lat do
Unii Europejskiej, jak i przez następne co najmniej dwie dekady – będą
przebiegały pod wielkim wpływem procesów integracji naszej gospodarki
z zewnętrznym otoczeniem. Proces ten trzeba wszakże postrzegać pod znakomi-
cie szerszym kątem, niż to się najczęściej czyni, nie tylko zresztą w zmaganiach
bieżącej polityki (gdzie jest to bardziej zrozumiałe), ale także w rozważaniach
naukowych. W rezultacie włączanie się polskiej gospodarki w nurt współczes-
nej gospodarki światowej zdominowane jest nie tyle przez globalizację – ten
znak współczesności i kluczowy dla kształtu procesów rozwojowych fenomen
początkowej fazy XXI wieku – ale przede wszystkim przez europeizację.

Takie skrzywienie nie jest korzystne, gdyż można zgubić z pola widzenia
wiele poważnych szans, które przynosi nam globalizacja. Europa to nie świat,
a Unia Europejska to nie gospodarka światowa. Prawdą wszak jest, że kwestia
integracji z Unią Europejską ma dla długofalowej strategii rozwoju społeczno-
-gospodarczego Polski – podobnie jak w odniesieniu do niektórych innych
gospodarek posocjalistycznych, zważywszy na ich położenie – znaczenie klu-
czowe. W tym przeto kontekście trzeba realizować politykę korzystnej integracji
z otaczającym nas zewnętrznym układem gospodarczym, którego częścią w co-
raz większej mierze się stajemy.

Proces ten nieuchronnie będzie przybierał na sile i trzeba umieć wygrać go na
swoją korzyść. Stwarza on bowiem więcej szans niż zagrożen, choć nie jest tak
w przypadku wszystkich krajów posocjalistycznych, w których sytuacja jest
przecież pod wieloma względami bardzo zróżnicowana. Wiele zależy od
spuścizny z przeszłości, zaawanasowania (lub zapóźnienia) refrom struktural-
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nych i budowy instytucji gospodarki rynkowej oraz pozycji geopolitycznej
(Kołodko 2000a). Najwięcej jednak – jak się to najczęściej zdarza – zależy od
jakości realizowanej polityki.

Na szanse i zagrożenia płynące z postępującej integracji – albo, w innym
ujęciu, korzyści i koszty – trzeba patrzeć przede wszystkim pod kątem nowych
uwarunkowań pojawiających się w sferze szeroko ujmowanych stosunków
gospodarczych. Współczesna faza globalizacji to nic innego jak tworzenie się
zintegrowanego światowego rynku kapitału i towarów (w mniejszym stopniu
i z większymi ograniczeniami także siły roboczej). A to po prostu oznacza
kolejną, wyższą fazę rozwoju światowego kapitalizmu, gdyż światowy rynek
może mieć tylko kapitalistyczny charakter. Z tego też muszą wynikać dodat-
kowe szanse i zagrożenia rozwojowe.

Polska staje się wraz z postępem transformacji częścią światowej gospo-
darki kapitalistycznej, przy okazji biorąc z niej dla siebie wszystko, co dobre
i złe. Jak ukształtuje się saldo dodatkowych, płynących z tego korzyści
i kosztów, to zależy przede wszystkim od pozycji, jaką uda się zająć w nowym
rozdaniu międzynarodowego podziału pracy. Jego kluczowe elementy to właśnie
integrowanie się z całą gospodarką światową coraz bardziej zliberalizowanych,
„wyłaniających się” z „Trzeciego Świata” i krajów posocjalistycznych rynków
oraz czwarta rewolucja naukowo-techniczna związana z erą komputeryzacji
i rozwojem Internetu (Kołodko 2001c).

Stąd wynika wniosek, że nie ma takich nowych procesów, które stwarzają
tylko szanse lub tylko zagrożenia, albo przynoszą tylko korzyści lub też
pociągają za sobą wyłącznie koszty. Istota integracji polega na tym, że jedne
implikują drugie; nie można mieć jednego bez drugiego. Otwarcie i integracja
stwarzają dodatkowe możliwości ekspansji ekonomicznej poprzez rozwój
produkcji eksportowej i plasowanie własnych wyrobów na rynkach za-
granicznych8. Wówczas w kraju powstają dodatkowe miejsca pracy i źródła
zysków – a w konsekwencji także dochodów budżetowych – choć jest to
uzależnione od zewnętrznego popytu. Zawsze zatem ten sposób ekspansji
zależeć będzie od koniunktury w innych częściach globalnego rynku, ale zawsze
też zależeć będzie ona od międzynarodowej konkurencyjności gospodarki.
Tylko zatem wyroby i usługi wysokiej jakości, przy wykorzystaniu komparatyw-
nych przewag rodzimych producentów, znajdywać sobie będą drogę na świato-
wy rynek. I to jest dodatkowa szansa, jaką daje nam integracja.

Zarazem jest to dodatkowe zagrożenie. Wystarczy niska jakość produkcji,
brak umiejętności marketingowych, a nade wszystko relatywne pogarszanie
opłacalności inwestycji i produkcji poprzez wadliwe ustawienie podstawowych

8 W zasadzie należałoby w tym kontekście mówić nie tyle o rynkach zagranicznych, ile o innych
częściach gospodarki światowej, w skład której wchodzimy.
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parametrów finansowych – zwłaszcza stóp procentowych i kursu walutowego
– i miast tworzyć w kraju nowe miejsca pracy, zwłaszcza w gałęziach
charakteryzujących się ponadprzeciętnie szybko rosnącą wydajnością, można je
kreować za granicą. Wówczas chroniczna nadwyżka strumienia importu nad
eksportem może osłabiać potencjał gospodarki i przyczyniać się do relatywnie
wyższego poziomu bezrobocia oraz erozji dochodów budżetu państwa. W rezul-
tacie prowadzić to może to powstawania swoistego „zależnego kapitalizmu”, co
bezsprzecznie dowodziłoby przewagi kosztów liberalizacji i integracji nad
korzyściami (Poznański 1997). Jak zaś na tym polu działa w długim okresie
rzeczywisty mechanizm, to zależy zasadniczo od kunsztu realizowanej strategii
rozwoju.

Podobnie jest w odniesieniu do oszczędności i inwestycji. Coraz szersze
włączanie się do globalnego obiegu gospodarczego stwarza zarówno dodatkowe
możliwości lokowania własnych oszczędności w innych częściach gospodarki
światowej, jak i absorbowanie strumienia cudzych oszczędności u siebie.
I jedno, i drugie to zarazem i szansa, i zagrożenie, gdyż z samego faktu
inwestowania jeszcze nie wynika, że muszą to być przedsięwzięcia opłacalne.
Jednak w przypadku krajów posocjalistycznych, w obecnej fazie ich transfor-
macji, do dojrzałej instytucjonalnie gospodarki rynkowej oraz wielkiego wciąż
głodu kapitału na kwestię ponadnarodowego przepływu oszczędności patrzeć
trzeba przede wszystkim przez pryzmat dopływu zagranicznych oszczędności do
tych krajów. Same one bowiem bynajmniej nie dysponują jeszcze nadwyżkami,
które per saldo mogłyby być lokowane za granicą. Ale i taki czas nadejdzie.
A dokładniej – coraz częściej i z coraz większą intensywnością przepływy
kapitału będą się krzyżowały; będzie on zarówno dopływał, jak i odpływał,
a wypadkowa tych transferów decydować będzie o bilansie rachunku obrotów
bieżących. Dotyczy to także Polski, która pośród krajów posocjalistycznych jest
i pozostanie jednym z głównych odbiorców inwestycji pochodzących z innych
części świata, ale zarazem będzie wraz z postępem procesów formowania się
rodzimego kapitału coraz więcej inwestowała na zewnątrz.

Dopływ inwestycji z innych części globalnej gospodarki to również dodat-
kowa szansa i dodatkowe zagrożenie. Szczególne znaczenie ma przy tym ich
struktura. Jeśli są to głównie inwestycje bezpośrednie, sprzyjające wdrażaniu
nowych technologii i poprawie efektywności zarządzania, to przyczynia się to
nie tylko do lepszej jakości produkcji kierowanej na rynek wewnętrzny, ale
także podnosi ogólnie konkurencyjność całej gospodarki. Przy okazji rośnie
również zatrudnienie w gałęziach wytwarzających relatywnie większą wartość
dodaną, rosną też płace i dochody budżetowe. To z kolei stymulować może
w sposób bezinflacyjny popyt wewnętrzny, co jeszcze bardziej nakręca koniunk-
turę i utrzymuje tempo wzrostu na relatywnie wysokim poziomie. W długim
okresie zatem dopływ oszczędności zagranicznych w postaci inwestycji
bezpośrednich bezsprzecznie sprzyja szybkiemu wzrostowi gospodarcze-
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mu, jeśli tylko zyski są reinwestowane w kraju. To z kolei wymaga
odpowiedniego klimatu, który stwarzać może ogólna stabilizacja polityczna,
a nade wszystko finansowa, oraz klarowne regulacje rynków i silne instytucje.

Jeśli jednak oszczędności zagraniczne w nadmiernym stopniu dopływają
w postaci inwestycji portfelowych – z reguły krókoterminowych – których
celem jest przede wszystkim zdyskontowanie dyferencjacji stóp procentowych
występujących między różnymi segmentami globalnego rynku oraz spekulowa-
nie na wahaniach kursu walutowego, to transfery takie dokonują się najczęściej
na koszt, a nie na korzyść kraju absorbującego te inwestycje. Niewłaściwie
ustawione stopy procentowe i wadliwa polityka kursowa obciążają dodatkowymi
kosztami producentów, którzy ponoszą wyższe koszty finansowe, a tym samym
dysponują relatywnie mniejszymi zdolnościami akumulacji kapitału.

Bardzo wysokie realne stopy procentowe, utrzymywane przez bank centralny
pod pozorem zatrzymania kapitału zagranicznego, prowokują również rodzi-
mych inwestorów do inwestycji portfelowych, odciągając w ten sposób środki
od alternatywnego zastosowania w sferze produkcji. Konsumenci zaś ponoszą
dodatkowe koszty, ponieważ producenci i sprzedawcy usiłują – co zrozumiałe
– przerzucić na ich barki swoje wysokie koszty finansowe. Wreszcie dodatkowe
koszty ponoszą wszyscy podatnicy płacąc większe niż w alternatywnej sytuacji
odsetki od długu publicznego. Nie trzeba dodawać, że szybko on w takiej
sytuacji rośnie, zwłaszcza jeśli z jednej strony równocześnie utrzymują się
deficyty budżetowe, a z drugiej realne oprocentowanie długu publicznego
przewyższa tempo wzrostu realnego PKB9.

Tak więc i w wypadku inwestycji zagranicznych, które niezbywalnie wiążą się
z integracją z globalną gospodarką, sytuacja nie jest a priori z punktu widzenia
rozwoju gospodarczego (a dokładniej źródeł jego finansowania) bezwarunkowo
korzystna lub nie. Otwierając się w wyniku integracji na dodatkowe ryzyko
i decydując na ewentualność (albo przejściowo nawet na nieuchronność)
poniesienia dodatkowych kosztów, mamy też dodatkowe szanse i możliwości
czerpania dodatkowych korzyści. Czy ich saldo w długim okresie będzie
korzystne, to i tym razem zależy od realizowanej strategii rozwoju.

Nie powinno wszak ulegać wątpliwości, że w polskich warunkach – biorąc
pod uwagę wielkość rynku wewnętrznego, położenie w sąsiedztwie wyłaniają-
cych się rynków Wspólnoty Niepodległych Państw, jakość kapitału ludzkiego
oraz kwalifikacje siły roboczej – dopływ oszczędności zagranicznych zdecydo-
wanie może przyczyniać się do dynamizowania długookresowego rozwoju
gospodarki. Podobnie jest w odniesieniu do eksportu, który w rosnącym stopniu
powinien stawać się jedną z dźwigni rozwoju.

9 Niestety, tak właśnie – i to w sposób jaskrawy – dzieje się w Polsce w ostatnich latach wskutek
polityki „schładzania” gospodarki. W rezultacie bardzo szybko wzrasta zadłużenie, zarówno
wewnętrzne jak i zagraniczne.
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To, że w ostatnich latach tak się nie działo, dowodzi jedynie błędów polityki
gospodarczej, która nie potrafiła zmaksymalizować dodatkowych szans, jakie
daje nam integracja z gospodarką światową, narażając nas zarazem niepotrzeb-
nie na dodatkowe koszty, których przecież można by w dużej mierze uniknąć.
Pozytywny scenariusz na następne 25 lat musi więc taki właśnie wariant
zakładać, gdyż nie ma obiektywnych podstaw, by błędy popełniane w polityce
rozwoju były na dłuższą metę kontynuowane.

Skuteczne państwo

Rola państwa we współczesnym świecie ulega istotnym zmianom, przy czym
konieczność jego aktywnego zaangażowania w sterowanie przebiegiem proce-
sów rozwoju społeczno-gospodarczego bynajmniej nie jest w poważnych profes-
jonalnych gremiach kwestionowana (World Bank 1997). Dokonujące się przeob-
rażenia odzwierciedlają przede wszystkim zmiany wzajemnych relacji oraz
interakcje występujące pomiędzy państwem i jego ogniwami oraz sektorem
prywatnym – z jednej strony – i organizacjami pozarządowymi – z drugiej.
Zatem rzecz nie sprowadza się do ograniczania roli państwa w gospodarce,
ale do jego redefinicji oraz restrukturyzacji form i sposobów zaangażowa-
nia w społeczny proces reprodukcji (Hausner 1999).

Rola państwa podczas ostatnich kilkunastu lat (a prawidłowość ta będzie
coraz silniej przebijała się w przyszłości) podlega ewolucji także ze względu na
postępującą globalizację rynków towarowych i kapitałowych (Szymański 2001).
Liberalizowane na nieustannie rosnącą skalę przepływy kapitałowe, coraz
większe znaczenie korporacji transnarodowych, umiędzynarodowienie rynku
dóbr i usług, rozwój tzw. nowej gospodarki (OECD 2000, Kołodko 2001b) – to
wszystko czynniki, które powodują, że coraz większa część aktywności gos-
podarczej nie podlega ani kontroli, ani nawet regulacji władz państwowych.

W wyniku globalizacji – ex definitione – powstaje globalna gospodarka, ale
bynajmniej nie wyłania się globalne państwo, które usiłowałoby sterować
procesami w niej przebiegającymi. I dobrze, gdyż nie jest to potrzebne. Jednakże
nieodzowne jest koordynowanie polityki ekonomicznej w skali globalnej i na
tym polu w XXI wieku dokonywać się będą niezwykle daleko idące zmiany,
co wymaga głębokiej przebudowy obecnego międzynarodowego ładu in-
stytucjonalnego (Kołodko 2001c). Proces ten, niestety, jest wyraźnie opóźnio-
ny, co powodować będzie rosnące napięcia społeczne na scenie światowej.
Częste protesty – od Seattle poprzez Pragę do Genui – i nasilające się ruchy
antyglobalizacyjne są tego wyraźnym symptomem.

Na tym tle postrzegać trzeba również rolę państwa w gospodarkach posoc-
jalistycznej transformacji w ogólności, a w Polsce w szczególności. Fałszywa
doktryna ekonomiczna – skądinąd silnie podbudowana oraz motywowana
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ideologicznie i zarazem podporządkowana interesom wąskich grup usiłujących
dyskontować przechodzenie do rynku na własną korzyść cudzym kosztem
– spowodowała już wiele szkód, w większości nieodwracalnych. Należy do nich
w pierwszej kolejności wielka transformacyjna depresja, która doprowadziła
do tego, że po całej dekadzie transformacji dochód narodowy w krajach
Europy Środkowowschodniej i republikach poradzieckich jest wciąż niższy
o ponad jedną czwartą od poziomu sprzed zapoczątkowania transformacji
(EBRD 2001). Słabość państwa wyraża się także w braku możliwości urucho-
mienia i wykorzystania w pełni potencjalnych możliwości, jakie autentycznie
stwarza gospodarka rynkowa. Państwo bowiem jest wobec niej komplementarne,
a nie konkurencyjne.

Wycofując się konsekwentnie poprzez denacjonalizację aktywów, prywatyzac-
ję i deregulację z bezpośredniego zaangażowania w procesy produkcji i zarządza-
nie nimi, państwo musi równocześnie aktywizować się na polu budowy instytucji.
Troska o silne i rozwinięte instytucje – klarowne reguły gry ekonomicznej
oraz prawo i organizacje wymuszające na wszystkich uczestnikach procesu
reprodukcji przestrzeganie tych reguł – to podstawowa domena państwa,
zwłaszcza w okresie przejściowym od socjalizmu do kapitalizmu. Tworzenie
gospodarki rynkowej – a przecież do tego sprowadza się posocjalistyczna
transformacja w sferze ekonomicznej – to nie tylko, a w pewnych fazach nawet nie
przede wszystkim liberalizacja i prywatyzacja, ale właśnie tworzenie instytucji
(North 1997, Stiglitz 1998, Kołodko 1999, Blejer i Skreb 2001).

Ponadto państwo ponosi szczególną odpowiedzialność za kształtowanie
kapitału ludzkiego. W młodych gospodarkach rynkowych kwestia ta nie może
być pozostawiona sama sobie, gdyż szybko prowadziłoby to do erozji tego
kapitału, który w relatywnie dobrym stanie został odziedziczony po socjalistycz-
nej gospodarce centralnie planowanej. Jest to jedna z nielicznych jej spuścizn, na
których można i należy twórczo budować strategie rozwoju już w nowych
warunkach gospodarki rynkowej. Jakość kapitału ludzkiego – zwłaszcza w epo-
ce, w której w coraz większej mierze długofalowy rozwój musi być stymulowa-
ny ekspansją gospodarki opartej na wiedzy – współdecyduje o międzynarodowej
konkurencyjności i pozycji w globalnym układzie ekonomicznym. Stąd też
niezbywalnym elementem każdej sensownej strategii rozwoju musi być auten-
tyczna troska – a to oznacza zarówno bezpośrednie zaangażowanie finansowe,
jak i odpowiednie regulacje systemowe – o tworzenie wysokiej jakości kapitału
ludzkiego. To państwo musi dbać o wysoki stan edukacji oraz finansować wiele
badań i niekiedy wdrożeń, gdyż zwłaszcza w średnio i nisko rozwiniętych
krajach posocjalistycznych tego obowiązku nie jest w stanie wziąć na siebie ani
sektor prywatny, ani też organizacje pozarządowe.

Wreszcie niebagatelna jest i będzie rola państwa w rozwoju twardej
infrastruktury, od której zależy funkcjonowanie całej gospodarki, w tym
szybko rozwijającego się sektora prywatnego. Nierozważne i pochopne wycofy-
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wanie się państwa z ukierunkowanej także na finansowanie infrastruktury
redystrybucji dochodu narodowego – pod hasłem jakoby konieczności
zmniejszania jego roli w gospodarce – spowodowało, że liczne odcinki
infrastruktury (zwłaszcza w zakresie transportu) są bardzo zaniedbane, a se-
ktor prywatny, łącznie z potencjalnymi inwestorami zagranicznymi, bynaj-
mniej nie kwapi się do rozwiązywania tego problemu. Powstają zatem
liczne wąskie gardła, które hamują rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost
produkcji w całej gospodarce, w tym oczywiście także w sektorze pry-
watnym.

Państwo ma też do spełnienia inne liczne zadania. I choć nie są one
bezpośrednio związane z funkcjonowaniem gospodarki – jak na przykład
bezpieczeństwo publiczne czy dyplomacja – to bezsprzecznie pośrednio ich
realizacja wpływa na rozwój społeczno-ekonomiczny. Stąd też tworzenie
niezbędnych przesłanek dla dobrego wywiązywania się państwa z jego poza-
ekonomicznych powinności również musi być postrzegane jako składnik
kompleksowej strategii rozwoju. Jako przykład można tutaj podać ogromne
zaniedbania i zaniechania naszej dyplomacji w stosunkach zwłaszcza z Ro-
sją, ale również i z niektórymi innymi państwami WNP, co wyraźnie
zahamowało współpracę gospodarczą na tym kierunku geopolitycznym.
W konsekwencji dodatkowemu osłabieniu uległo tempo wzrostu całej gospo-
darki.

Skuteczne państwo oznacza zatem taki sposób jego funkcjonowania,
który sprzyja podnoszeniu efektywności mikroekonomicznej i szybkiemu
oraz zrównoważonemu – finansowo, społecznie i ekologicznie – wzrostowi
w długim okresie. Oczywiście, chodzić nam musi przy tym o państwo
demokratyczne. Demokracja bowiem jest nie tylko wartością samą w sobie, ale
również sprzyja poprawie efektywności alokacyjnej w dłuższej perspektywie.
Państwo jest więc skuteczne, jeśli w ramach instytucji i procedur demokratycz-
nych koryguje ekscesy rynku, sprzyjając zarazem jego sprawnemu funkcjonowa-
niu w długim horyzoncie czasu.

Skuteczne państwo oznacza również, że angażuje się ono w sposób światły
w politykę przemysłową, współcześnie zwłaszcza kordynując ją z polityką
proinnowacyjnych przemian w rzeczowej strukturze gospodarki – z jednej strony
– oraz z polityką handlową, tak ważną w dobie postępującej globalizacji
– z drugiej.

Skuteczne państwo wreszcie to taki sposób zorganizowania się obywatel-
skiego społeczeństwa, w którym poprzez politykę w zakresie redystrybucji
dochodu narodowego rząd nie dopuszcza do narastania nierówności w podziale
tegoż dochodu na skalę, której przekroczenie mogłoby obrócić się przeciwko
wzrostowi gospodarczemu.

Na tym tle w polskich warunkach trudno byłoby obecnie twierdzić, że
państwo jest skuteczne. Patrząc przez pryzmat wszystkich uwarunkowań
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i wyzwań rozwojowych, nie sposób nie dostrzec, że państwo słabnie, a jego
skuteczność z punktu widzenia podtrzymywania wysokiej koniunktury gos-
podarczej wyraźnie zmniejszyła się w latach 1998-2001. Nie jest to wszakże ani
przejawem obiektywnej konieczności, ani też nieuchronnym skutkiem toczącej
się nieodwracalnie transformacji, lecz następstwem określonych wyborów poli-
tycznych i preferencji ideologicznych. Trzeba więc te niekorzystne zjawiska
i tendencje odwrócić. Wymaga to mozolnego trudu, ale z pewnością wzmocnie-
nie roli państwa tam, gdzie powinno ono w interesie wzrostu gospodarczego być
skuteczne, jest możliwe, jeśli tylko będzie ku temu dostatecznie silna determina-
cja polityczna.

Zarazem, co oczywiste (choć może nie zawsze, nie wszędzie i nie dla
wszystkich), należy nieustannie wystrzegać się innego niebezpieczeństwa. Otóż
działania zmierzające do wzmocnienia roli państwa nie muszą prowadzić do
zwiększenia jego skuteczności, jeśli górę miałyby wziąć tendencje populistycz-
ne i biurokratyczne. Takie zagrożenie zawsze występuje – także w gospodarce
rynkowej z dominującym sektorem prywatnym – ale z tego faktu bynajmniej nie
wynika, że państwo ma być słabe czy też „małe” (w znaczeniu zredukowanych
funkcji redystrybucyjnych). Skuteczne państwo zatem to nie tyle statyczny stan
obowiązujących niezmiennie rozwiązań, ile dynamiczny proces oscylowania
pomiędzy Scyllą antyefektywnościowego populizmu a Charybdą naiwnego
neoliberalizmu.

Skuteczne państwo nie może być ani „duże”, ani „małe”; to nie jest w tym
przypadku właściwe kryterium (Tanzi i Schuknecht 1995). Ma ono być
przede wszystkim przyjazne tak wobec obywateli, jak i prywatnej przedsię-
biorczości, a nade wszystko tworzyć warunki do w miarę twórczego współ-
działania wszystkich uczestników rynkowej gry ekonomicznej. To właśnie
państwo musi stwarzać odpowiednie warunki i dbać swoją polityką o to, aby
w interesie szybkiego wzrostu gospodarczego reguły tej gry były zawsze
przestrzegane.

Rok 2025

Jak będzie zatem wyglądała sytuacja polskiej gospodarki i społeczeństwa
w roku 2025? Jaką przyjdzie nam napisać wtedy historię gospodarczą minionego
już ćwierćwiecza, które teraz wciąż jeszcze jest przed nami? To zależy
zasadniczo od obranej drogą świadomych wyborów strategii rozwoju i realizo-
wanej dla jej urzeczywistniania polityki gospodarczej.

W tym wypadku nie ma determinizmu historycznego. Zarazem bynajmniej
nie wszystko jest możliwe i nie wszystko leży w zasięgu polityki gospodarczej,
nawet gdyby była ona oparta na najlepszej teorii ekonomicznej. A pamiętać
należy, że w realnym świecie polityka częściej jest wypadkową kompromisów
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– nie zawsze zdrowych – pomiędzy sprzecznymi interesami niż konsekwen-
cją naukowej logiki. Nie inaczej będzie w przyszłości. Tak więc aczkolwiek
możliwości wyborów jest wiele, to jednocześnie ich pole jest ograniczone.
Odnośnie do wielu wątków będzie ono jeszcze bardziej zawężone po zinteg-
rowaniu się Polski z Unią Europejską i wprowadzeniu do obiegu euro. Po-
stępująca integracja z gospodarką światową i w ślad za tym przyjmowanie
liberalnej deregulacji wynikającej z naszego członkostwa w OECD i WTO
również limituje skalę możliwych wyborów. Ale – powtórzmy – per saldo te
procesy integracyjne przynoszą nam więcej nowych szans na dalszą ekspan-
sję gospodarczą, niż tworzą barier na jej drodze.

Jak zatem droga ta będzie oceniana z perspektywy roku 2025? To zależy od
tego, jakimi ścieżkami będziemy doń kroczyć. Czy obawiając się wysokiej
dynamiki produkcji i niepotrzebnie tłamsząc koniunkturę gospodarczą – jak
w latach 1998-2001 – czy też przyspieszając tempo wzrostu do poziomu rzędu
6 do 7 procent rocznie – jak już działo się to w mniej nawet niż obecnie
sprzyjających warunkach zewnętrznych w latach 1994-1997, podczas realizacji
„Strategii dla Polski”?

Jeśli pójdziemy tą drugą ścieżką, to zaiste PKB zwiększy się do roku
2025 prawie czterokrotnie i w kategoriach PPP zbliżać się może wówczas
do poziomu 30 tysięcy dolarów na mieszkańca. Aby jednak tak mogło
się stać, długofalowa strategia rozwoju musi się opierać na czterech filarach:
szybkim wzroście, sprawiedliwym podziale, korzystnej integracji i skutecz-
nym państwie. Logika procesów rozwojowych jawi się w tym ujęciu tak,
że filary te są z sobą wzajemnie sprzęgnięte i pozytywnie skorelowane;
jest to cała zawiła konstrukcja posiadająca skomplikowaną architekturę.
Dbałość o jeden element wzmacnia w tym kompleksie następne – i od-
wrotnie.

Możliwe jest wszak i to, że patrząc z perspektywy roku 2025 wstecz, na
przebytą podczas minionego ćwierćwiecza drogę, powodów do zadowolenia
wiele nie będzie, a tych do zmartwień – mnóstwo. Wynikające z ulegania
doktrynerstwu i partykularyzmom niedociągnięcia i słabości polityki gospodar-
czej, a nade wszystko brak zdolności do pobudzania i podtrzymywania wysokiej
koniunktury gospodarczej w kontekście narastającej w związku z globalizacją
konkurencji międzynarodowej może nas dużo kosztować. W rezultacie utrzymy-
wania się przez lata niskiego tempa wzrostu – rzędu 2 do 3 procent – będziemy
wówczas nadal o pokolenie za Portugalią i Grecją, a nawet za niektórymi
krajami posocjalistycznymi znajdującymi się obecnie na zbliżonym do Polski
poziomie rozwoju.

Dodatkowo, przy relatywnie niskim poziomie PKB – w przedziale 12 do 15
tysięcy dolarów (według PPP), co za 25 lat dawałoby nam ledwie około jednej
czwartej do jednej trzeciej poziomu państw wysoko rozwiniętych – mogłyby
występować jeszcze większe niż obecnie nierówności w podziale. Także na
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skalę międzynarodową, gdyż tak ślamazarny wzrost dowodziłby, że nie znale-
ziono w praktyce sposobu na maksymalne wykorzystanie dobrodziejstw integ-
racji z gospodarką światową. Wówczas nawet będąc w Unii Europejskiej nadal
pozostawalibyśmy wieśniakami na skraju globalnej wioski.

Przy tym wszystkim słabe instytucjonalnie państwo – ze słabo wewnętrznie
zintegrowanym i skłóconym na tle małego tempa wzrostu i dużych nierówności
społeczeństwem – mogłoby jeszcze bardziej komplikować i tak już nie najlepszą
sytuację, co jeszcze bardziej zmniejszałoby perspektywy rozwojowe na dalszą
przyszłość. A przecież w roku 2025 historia też się nie skończy. A już na pewno
nie przeminą ani wyzwania, ani szanse na dalszy rozwój. Wpierw jednak trzeba
tam dojść. Lepiej krocząc ścieżką szybkiego wzrostu i osiągając dochód około
30 tysięcy dolarów przy współczynniku Giniego krążącym wokół 30 punktów
oraz skutecznie funkcjonującym, małym, ale silnym i sprawnym państwie, niż
wlokąc się z tyłu w tempie mniejszym, niż idzie do przodu świat, oraz ze
współczynnikiem Giniego w okolicach 40 punktów.

Najciekawsze przy tym jest to, że oba te scenariusze są z dzisiejszego punktu
widzenia możliwe. Za to w roku 2025 historia gospodarcza będzie już tylko
jedna.
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Baka W. (1999), U źródeł wielkiej transformacji, Oficyna Naukowa, Warszawa.
Bank Handlowy (2001), CitiWeekly Poland. Economics and the financial

markets, Warszawa: Economic and Financial Research, Bank Handlowy
w Warszawie S.A. (May 24).

Blejer M., Skreb M. (red.) (2001), Transition. The First Decade, Cambridge,
Mass.: The MIT Press.

EBRD (2001), Transition Report Update. London: European Bank for Reconst-
ruction and Development (April).

Frankel J. (2001), Globalization of the Economy, w: Joseph Nye and John
Donahue (red.), „Governance in a Globalizing World”, Washington, DC:
Brookings Institutions Press.

Gomułka St. (1990), Stabilizacja i wzrost: Polska 1989-2000, w: Grzegorz W.
Kołodko (redakcja naukowa), „Polityka finansowa – nierównowaga – stabi-
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Rozdział III

Jerzy Kropiwnicki

Polska wobec podstawowych wyzwań XXI wieku

David Ricardo i wyzwania rewolucji naukowo-technicznej

Stoimy na progu rewolucji we wszystkich obszarach naszego życia społecz-
nego. Oznacza to wielkie dla nas wyzwanie i konieczność dźwignięcia niezwyk-
łej odpowiedzialności. Błąd w ocenie może drogo kosztować nie tylko nas, ale
i przyszłe pokolenia Polaków.

Ludzkość stanęła wobec porównywalnego wyzwania dwa wieki temu, gdy
wpierw rolnictwo i rzemiosło musiało konfrontować się z manufakturą, a następ-
nie manufaktura z przemysłem fabrycznym. Skutki tamtej konfrontacji do dziś
są widoczne na mapie gospodarczej świata. Także na mapie Europy.

Każdy absolwent porządnej uczelni ekonomicznej zna nazwisko Davida
Ricardo. I potrafi je skojarzyć z teorią kosztów komparatywnych. Teoria ta
wskazuje, że wymiana towarów może być dla dwóch krajów-partnerów korzyst-
na nie tylko wtedy, gdy każdy z nich produkuje niektóre towary taniej, a inne
drożej i gdy oferuje na wymianę to, czego wyprodukowanie jest u niego tańsze,
ale także wówczas, gdy jeden z nich jest od drugiego lepszy, bardziej wydajny
we wszystkich rodzajach produkcji. Może być korzystna wówczas, gdy ten
„gorszy” nie jest jednakowo gorszy we wszystkich rodzajach produkcji. Jeśli
zatem gorszy podejmie specjalizację w wytwarzaniu tego, w czym jest „mniej
gorszy”, a lepszy w tym, w czym jest „bardziej lepszy”, to oba odniosą korzyści
ze specjalizacji i wymiany.

W czasach gdy studiowałem, podręczniki objaśniające teorię D. Ricardo
dawały przykład, w którym „kraj A” podejmował specjalizację w produkcji
wina, a „kraj B” w produkcji tkanin, sukna. Z czasem dowiedziałem się, że
angielski uczony odwoływał się do współczesnych mu wydarzeń. Anglia, po
zwycięskiej wojnie z Napoleonem, zawarła traktaty handlowe z Portugalią
i Hiszpanią. Efektem było otwarcie rynku angielskiego na portugalskie i hisz-
pańskie wina. Rynki krajów Półwyspu Pirenejskiego stanęły otworem przed
angielskimi producentami sukna. Korzyści zdawały się oczywiste i obustronne:
angielscy konsumenci otrzymali dobrej jakości napoje, a hiszpańscy i portugals-
cy producenci, korzystając z ochronnych ceł wobec „stron trzecich”, mogli



konkurować skutecznie nie tylko z miejscową produkcją różnego rodzaju
alkoholu, ale także z dostawcami francuskimi. Wynikiem podjętych wówczas
decyzji był bardzo dynamiczny rozwój produkcji hiszpańskiego sherry oraz
portugalskiego porto. Angielscy producenci sukna uzyskali wielkie rynki zbytu
dla swych tkanin, a Portugalczycy i Hiszpanie możność zakupu znakomitego
sukna angielskiego po umiarkowanych cenach.

Nikt wówczas nie miał świadomości, że tamta specjalizacja zaciąży nega-
tywnie na losach Portugalii i Hiszpanii, zaliczanych wówczas do mocarstw
„I kategorii”. Z produkcją tkanin związany był jeden z największych wynalaz-
ków w dziejach ludzkości – maszyna parowa. Zrewolucjonizowała ona cały
przemysł, transport, wszystkie dziedziny życia społecznego. Kraje, które nie
zrozumiały ówczesnego wyzwania, rozpoczęły powolny dryf na margines
gospodarki światowej i traciły znaczenie polityczne. Dzisiejsza mapa gospodar-
cza świata nadal pokazuje skutki tamtej rewolucji naukowo-technicznej i ekono-
micznej. Niewiele jest przykładów skutecznej walki o powrót do czołówki.
Udało się to Niemcom i Japonii. Za życia większości z nas spektakularny marsz
do czołówki świata wykonała jedynie Korea Południowa, a Portugalia i Hiszpa-
nia wciąż odrabiają dziejowe zaległości.

Polska wobec wyzwań przeszłości

Polska w czasach, gdy dojrzewała tamta rewolucja naukowo-techniczna,
toczyła walkę o zachowanie swej niepodległości. Wybory gospodarcze, jakich
ostatecznie dokonaliśmy w sferze gospodarczej, nie były naszymi wyborami;
ponosiliśmy skutki decyzji zaborców. Wraz ze wszystkimi spóźnialiśmy się na
„pociąg stulecia”, choć w ramach państwa pruskiego część naszych ziem „goniła
uciekający świat”. Na gospodarczej mapie Polski po dzień dzisiejszy widać
granice rozbiorów. Podjęta w latach 20. próba odzyskania miejsca wśród
narodów Europy skończyła się częściowym powodzeniem. Jej najbardziej
widocznymi świadectwami są Centralny Okręg Przemysłowy oraz miasto i port
Gdynia. Czas był zbyt krótki, zapóźnienie zbyt wielkie.

A po II wojnie światowej? W czasie jednej z wizyt w paryskiej siedzibie
OECD natknąłem się na raport poświęcony gospodarce Polski. Opublikowany
został w roku 1990 i stanowił próbę podsumowania okresu „gospodarki
centralnie planowanej”. Autorzy raportu odnotowali, że w roku 1950 gospodarka
nasza zajmowała miejsce w czołówce Europy. W ciągu niewielu lat odbudowali-
śmy się ze zniszczeń wojennych, poziom dochodu narodowego na głowę
mieszkańca sięgnął stanu sprzed 1 września 1939 roku. Stało się to w okresie
polityki „współistnienia trzech sektorów własności: państwowej, spółdzielczej
i prywatnej”. Niebawem wszedł w życie Plan 6-letni, a po nim kolejne
„pięciolatki”. Rozwijaliśmy się bardzo szybko, w tempie znacznie szybszym niż
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Europa Zachodnia i Stany Zjednoczone, kosztem ogromnych wyrzeczeń. Po 30
latach takiego rozwoju nastąpił dramatyczny kryzys naszej gospodarki i stwier-
dziliśmy, że by „dogonić ogon Europy”, trzeba 20 lat pościgu – rozwijania się
w tempie o 2 punkty procentowe wyższym niż kraje Unii Europejskiej. Nie ulega
wątpliwości: przez cały okres gospodarki realnego socjalizmu biegliśmy szybko
i z ogromnym wysiłkiem, tyle że w niewłaściwym kierunku. Wielkie zakłady
przemysłu ciężkiego nie są naszym atutem. Są źródłem naszych problemów
gospodarczo-społecznych.

Możemy wytłumaczyć się z błędów wyboru dokonanego pod koniec lat
czterdziestych poprzedniego stulecia. To nie my wybieraliśmy. PRL nie była ani
krajem demokratycznym, ani krajem niepodległym. Droga rozwoju została nam
brutalnie narzucona.

Mikołaj Kopernik i Maria Curie-Skłodowska

Dziś stoimy wobec bardzo poważnego problemu. Musimy dokonać wybo-
ru i musimy go dokonać na własny rachunek. Jesteśmy gospodarzami w na-
szym kraju i niewłaściwy wybór obciąży tylko nas. Cenę zapłacimy my
i następne pokolenia Polaków. Nie musi to oznaczać, że nie będzie mógł się
zdarzyć geniusz na miarę Mikołaja Kopernika czy Marii Skłodowskiej. Stare
łacińskie przysłowie mówi: „Duch święty lata kędy chce”. Warto jednak
pamiętać, że istnieje pewna bardzo istotna różnica między tymi tytanami
wiedzy.

Mikołaj Kopernik pochodził z niemieckiej rodziny, która osiedliła się
w Polsce. Mikołaj Kopernik niewątpliwie był uczonym polskim: tu znalazł
warunki dla pełnego rozwoju swego talentu, tu dokonał największych odkryć, tu
napisał swe największe dzieło i bezpiecznie dożył swych lat. W Polskę wrósł tak
dalece, że organizował obronę polskiego miasta przed niemieckim zakonem
rycerskim. Niemcy mogą się szczycić pochodzeniem tego tytana wiedzy, ale
tylko tyle.

Inaczej ma się rzecz z Marią Skłodowską, znaną na świecie pod nazwiskiem
Curie. „Curie-Skłodowska” to dość szczególny (sprzeczny z naszymi zwyczaja-
mi) pomysł na nazwisko panny Skłodowskiej, która poślubiła Piotra Curie. Swój
talent rozwinęła we Francji. Tam dokonała najważniejszych odkryć. Kim
byłaby, gdyby pozostała w Polsce? Zapewne tym, kim była przed wyjazdem do
Francji: nauczycielką matematyki w dworach szlacheckich, trochę dziwaczną ze
względu na zwyczaj rozwiązywania zadań stereometrycznych dla rozrywki.
Może wyszłaby za mąż za jakiegoś dziedzica... Francuzi uważają Marię Curie za
uczoną francuską polskiego pochodzenia. I trudno odmówić im racji.

Nasz dzisiejszy wybór okaże się prawidłowy, jeśli w jego wyniku to u nas
powstaną warunki dla rozwoju talentu naszych i obcych. Gdy Polska stanie się
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magnesem dla ludzi mądrych, utalentowanych, przedsiębiorczych, a nie krajem,
z którego tacy ludzie będą emigrować w poszukiwaniu lepszych warunków
spełnienia siebie.

Trudności sformułowania programu

Rząd PSL-SLD postanowił w II połowie lat 90. opracować wieloletni
program gospodarczo-społeczny, strategię. Obowiązkiem tym obciążono Cent-
ralny Urząd Planowania. Jego szef zarządził stosowne prace, doprowadził do
powstania projektu dokumentu i poddania go wstępnej dyskusji wewnątrz rządu,
po czym zrezygnował z przedłożenia go pod obrady Rady Ministrów1.

Po reformie administracji centralnej i likwidacji CUP zadaniem opracowa-
nia strategii obciążono Rządowe Centrum Studiów Strategicznych. Mój po-
przednik na tym urzędzie doprowadził do wyprodukowania imponującej księgi,
niemal 1000-stronicowej, poddał jej zawartość dyskusji na posiedzeniach komi-
tetów Rady Ministrów i zrezygnował z przedstawienia jej na forum Rady
Ministrów.

Przypominam to wszystko nie po to, by wynosić się ponad moich poprzed-
ników. Raczej po to, by wskazać, jak trudne było to zadanie. Wywiązanie się
z niego zajęło mi kolejne dwa i pół roku. Powstało jeszcze siedem wersji tego
dokumentu (w tym trzy próby całkowicie nowego podejścia do problemu),
kilkakrotnie reorganizowałem zespół redakcyjny, zmieniałem jego szefów, sam
byłem bliski zawału.

Podstawowy problem polegał na tym, że był to pierwszy dokument tego
rodzaju tworzony w Polsce po roku 1989. Nie było czegoś, co można byłoby
poprawiać, aktualizować. Również w innych krajach takie dokumenty dopiero

1 W tym czasie powstał i został z powodzeniem zrealizowany średniookresowy rządowy
program rozwoju społeczno-gospodarczego znany jako „Strategia dla Polski” (zob. Grzegorz W.
Kołodko, „Polska 2000. Strategia dla przyszłości”, Poltext, Warszawa 1996 oraz Grzegorz W.
Kołodko i Mario D. Nuti, „Polska alternatywa. Stare mity, twarde fakty, nowe strategie”, Poltext,
Warszawa 1997). Obejmował on swymi ramami lata 1994-1997 i – niezależnie od samej strategii
wzrostu gospodarczego i integracji z gospodarką światową – zawierał 14 programów węzłowych
dotyczących kluczowych spraw zrównoważonego rozwoju gospodarki i społeczeństwa. Swoim
horyzontem program sięgał roku 2000 (zwłaszcza uzupełnienie „Strategii...” pod nazwą „Pakiet
2000”, które koncentrowało swoją uwagę na fiskalnych aspektach utrzymania wysokiego tempa
wzrostu produkcji z lat 1994-1997), a na początku roku 1997 uzupełniony został o trzeci segment
zatytułowany „Euro-2006”, który wskazuje ścieżki dochodzenia do członkostwa Polski w Unii
Europejskiej oraz wprowadzenia do obiegu wspólnej waluty euro. Tak więc była to wieloletnia
strategia obejmująca swymi ramami (z różnym stopniem szczegółowości) okres aż 13 lat, tj.
1994-2006. Zmiany wszakże, jakie nastąpiły w polityce gospodarczej po roku 1997, wyraźnie
skomplikowały i utrudniły realizację tej linii strategicznej. Jednak wiele wątków „Strategii dla
Polski” zostało rozwiniętych później w omawianym tutaj dokumencie rządowym, sięgającym
swymi perspektywami roku 2025 (przyp. red.).
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powstawały. W OECD właśnie organizowano pracę nad większymi raportami
„futurystycznymi”. Raportu-programu wszechstronnego, obejmującego główne
dziedziny życia społecznego, jeszcze nie było.

Przeciw nam był wytrenowany sposób myślenia i działania zarówno
w administracji państwowej, jak i w środowiskach akademickich. Administracja
państwowa, prognozując przyszłość, koncentruje się na ekstrapolacji rozpozna-
nych trendów. Nie ulega wątpliwości, że każde myślenie o przyszłości jest
w znacznym stopniu determinowane przez aktualny stan rzeczy i obserwowane
trendy. Im jednak bardziej odległy horyzont czasu przyjmujemy w naszych
rozważaniach, tym większe znaczenie mają całkowicie nowe wyzwania. Ad-
ministracja państwowa nie jest szkolona, ani też nie ma żadnego doświadczenia
w identyfikacji takich wyzwań.

Ludzie nauki mają takie kwalifikacje, jednak nie są przyzwyczajeni ani do
łączenia hipotez w całościowe wizje, ani do przekształcania wizji w program.
Jedyni, do których mogłem się zwrócić o pomoc, byli już zaangażowani w prace
prowadzone pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk i oferowali swą pomoc
w charakterze recenzentów. To było niemało, ale za mało.

Kolejne wersje dokumentu były przeciążone diagnozą stanu aktualnego
i wyczerpały się niemal całkowicie w ekstrapolacji obserwowanych trendów.
Dopiero odwrócenie kolejności i rozpoczęcie pracy od wizji przyszłej Polski
pozwoliło na dokonanie przełomu w pracach nad strategią „Polska 2025”.
Horyzont strategii i zakres dokumentu (a także główny współautor – Minister-
stwo Środowiska) zostały ostatecznie określone wskutek zobowiązania nałożo-
nego uchwałą Sejmu.

Przedstawiona w nim strategia została oparta na koncepcji trwałego i zrów-
noważonego rozwoju. Zakłada ona spójność i integrację aspektów ekonomicz-
nych, społecznych i ekologicznych. Istotą trwałego i zrównoważonego rozwoju
jest powiązanie szybkiego wzrostu gospodarczego i wzrostu jakości życia
ludności z poprawą stanu środowiska przyrodniczego.

Do pojęcia trwałego i zrównoważonego rozwoju odwołuje się zarówno
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 5), jak i akty prawne Unii Europej-
skiej, a także umowy międzynarodowe ratyfikowane lub podpisane przez Polskę.

Struktura dokumentu

Strategia ma z natury rzeczy charakter ogólny i kierunkowy. Dokument2

składa się z trzech części:

2 Zob. Polska 2025. Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju, Rządowe
Centrum Studiów Strategicznych przy współpracy Ministerstwa Środowiska, Warszawa 2000.
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• część pierwsza została poświęcona prezentacji celów i wizji oraz wyzwań
zewnętrznych i wewnętrznych;

• w części drugiej zostały przedstawione kierunki działań, które powinny
doprowadzić do osiągnięcia wyznaczonych celów i realnych wizji;

• część trzecia koncentruje się na określeniu podmiotów odpowiedzialnych za
wdrożenie strategii i jej realizację oraz źródeł finansowania przyjętych
kierunków działań.

Trudne do przewidywania zmiany uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrz-
nych będą powodować, że realizacja celów i zadań określonych w strategii może
wymagać okresowych zmian metod i dróg ich osiągania. Z tego względu
dokument ma charakter otwarty. W polityce rządu powinien być traktowany jako
nadrzędny nad innymi strategiami, politykami i programami sektorowymi.

Cele polityki społeczno-gospodarczej

Cel nadrzędny został sformułowany w kategoriach społecznych. Mam
nadzieję, że dzięki temu zostanie rozstrzygnięte podstawowe pytanie programów
gospodarczo-społecznych: nos czy tabakiera. A zatem:

Podstawowym celem polityki społeczno-gospodarczej jest zapewnie-
nie wzrostu dobrobytu polskich rodzin, umocnienie ich samodzielności
oraz poczucia bezpieczeństwa.

Tak sformułowany cel nadrzędny zakłada paradygmat ładu społecznego
opartego na poszanowaniu praw człowieka, akceptacji wartości rodziny i solida-
rności wewnątrz– i międzypokoleniowej, realizacji zasady subsydiarności (po-
mocniczości) oraz dbałości państwa o wspólne dobro, o tożsamość narodową
i suwerenność. W dokumencie przyjęto założenie, że realizacja celu nadrzęd-
nego strategii wymaga zmniejszenia dystansu, jaki dzieli nas od średniego
poziomu rozwoju krajów Unii Europejskiej zarówno pod względem material-
nym, jak i jakości życia. To wymagało wyznaczenia celów współzależnych. Za
takie uznano:

• zmniejszenie dystansu wobec krajów wysoko rozwiniętych oraz rozwój
gospodarki opartej na wiedzy;

• zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego i zachowanie wartości środowi-
ska przyrodniczego dla przyszłych pokoleń;

• ochronę dziedzictwa kulturowego.

Realizacja celu nadrzędnego oraz celów współzależnych musi być oceniana
za pomocą różnych mierników. Dotyczyć one będą przede wszystkim:
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• dynamiki wzrostu gospodarczego. Podstawowym miernikiem będzie tu po-
ziom PKB na jednego mieszkańca;

• jakości życia. W analizach międzynarodowych używa się najczęściej wskaź-
nika HDI (Human Development Index). PKB nie uwzględnia wielu czyn-
ników decydujących o jakości życia, dlatego w opracowaniu przyjęto wskaź-
nik HDI oraz wiele różnorodnych mierników opisujących poszczególne
elementy jakości życia;

• jakości środowiska. W szczególności chodzi tu o wskaźniki określające
różnice między faktycznym a naukowo uzasadnionym zanieczyszczeniem
środowiska, ilość zużywanej wody, energii, surowców itp. oraz ilości wyemi-
towanych odpadów w przeliczeniu na jednostkę PKB;

• poziomu zatrudnienia. Najczęściej stosowanymi miarami są tu dynamika
zatrudnienia oraz stopa bezrobocia.

Wizja Polski 2025

Wizja społeczeństwa i gospodarki zawiera próbę uwzględnienia wpływu
zarówno procesów zachodzących w otoczeniu międzynarodowym, jak i zmian
dokonujących się w Polsce. Jest opisem stanu pożądanego, stanowiącego efekt
procesów globalizacji (integracji z gospodarką i społeczeństwem światowym)
oraz transformacji (wewnętrznych przekształceń dostosowujących). Przyjmuje-
my, że zasadniczy wpływ na kierunki społeczno-gospodarczego rozwoju Polski
wywierać będą trendy cywilizacji informatycznej.

Zakładamy, że społeczeństwo polskie będzie przekształcać się w społeczeń-
stwo wiedzy. Oznaczać to będzie konieczność stałego wzrostu poziomu kwalifi-
kacji oraz poszerzania wiedzy w postaci informacji.

Społeczeństwo polskie będzie musiało stać się społeczeństwem innowacyj-
nym, czyli zwiększyć umiejętności adaptacji do zmieniających się warunków
życia i pracy oraz będzie musiało osiągnąć wysoki poziom wykształcenia
i kultury. Zamożność społeczeństwa (poziom dochodów, dostępność mieszkań,
ich wyposażenie, stopień zabezpieczenia społecznego i stan zdrowia) nie
powinna odbiegać od średniej krajów Unii Europejskiej.

Podstawę społeczeństwa wiedzy stanowi gospodarka oparta na wiedzy,
w której ważną rolę odgrywają nowe technologie informacyjne oraz wysoka
jakość kapitału ludzkiego.

Gospodarka Polski 2025 roku musi być konkurencyjna. Wymaga to upo-
wszechnienia przodujących technologii, zwłaszcza z dziedziny informatyki
i telekomunikacji, zapewnienia wysokiego poziomu kwalifikacji oraz moder-
nizacji struktury gospodarczej i zbudowania nowoczesnej infrastruktury.

Efekty przeprowadzonego procesu modernizacji szczególnie widoczne
będą na wsi. Nie ulega wątpliwości, że w ciągu najbliższego ćwierćwiecza
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radykalnie zmniejszy się zatrudnienie w rolnictwie i zaniknie ukryte bezrobocie
na wsi.

Można z wysokim prawdopodobieństwem przyjmować, że nasza gospodar-
ka będzie częścią zintegrowanej w ramach Unii Europejskiej gospodarki
rynkowej, coraz silniej powiązanej wskutek procesów globalizacji z gospodarką
światową.

Do najważniejszych zadań strategii należy zapewnienie bezpieczeństwa
ekologicznego kraju, podniesienie jakości życia społeczeństwa poprzez za-
pewnienie dobrego stanu środowiska naturalnego oraz zagwarantowanie,
że polskie dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe zostanie przekazane na-
stępnym pokoleniom w stanie umożliwiającym realizację również ich aspi-
racji.

Polska pozostanie państwem demokratycznym. Będzie to państwo unitar-
ne, z podziałem ról między władzami centralnymi a regionalnymi i lokalnymi
oraz między administracją państwową i samorządową. Czynnikiem umacniają-
cym spójność państwa powinna być odpowiednia polityka regionalna przeciw-
działająca występowaniu nadmiernych różnic międzyregionalnych w poziomie
życia mieszkańców i poziomie rozwoju gospodarczego.

Osiągnięciu wysokiego poziomu bezpieczeństwa zewnętrznego sprzyjać
będzie poprawa jakości sił zbrojnych oraz nasza aktywna obecność w NATO.

Trendy rozwojowe świata

Polska gospodarka staje się gospodarką otwartą i coraz bardziej będzie
podlegać wpływom zachodzących na świecie procesów gospodarczych, tech-
nicznych, naukowych i demograficznych. Czynnikami, które będą wywierać
decydujący wpływ w perspektywie długookresowej, z wielkim prawdopodobień-
stwem będą:

• przechodzenie rozwiniętych społeczeństw do ery cywilizacji informacji,
• dynamiczny postęp naukowo-techniczny,
• globalizacja i integracja regionalna gospodarek,
• procesy demograficzne i migracyjne,
• wyzwania dotyczące jakości środowiska naturalnego.

Dominującym procesem globalnym jest przechodzenie rozwiniętych społe-
czeństw do ery cywilizacji informacyjnej. Jego głównymi wyznacznikami są:
wzrost roli nauki i edukacji, przekształcenie się wiedzy w zasób produkcyjny,
rozwój technologii informacyjnych, zasadnicze przeobrażenie działalności
wszystkich sektorów, kształtowanie się nowych zawodów wymagających umie-
jętności gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji. Brak aktyw-
nego udziału w tych procesach byłby równoznaczny z utrwaleniem dystansu
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cywilizacyjnego i zepchnięcia naszego kraju na marginesową pozycję na
świecie.

Czynnikiem zewnętrznym, który będzie wywierał decydujący wpływ na
sytuację Polski, jest proces globalizacji rynku światowego, który przejawia
się w zacieśnianiu związków gospodarczych w wyniku coraz większej swo-
body ruchu dóbr i usług, kapitału oraz technologii poprzez granice państw.
Integracja z Unią Europejską będzie miała decydujące znaczenie w kształ-
towaniu naszych szans rozwojowych oraz bezpieczeństwa gospodarczego
i politycznego.

Istotny wpływ na przebieg prognozowanych tendencji gospodarczych i spo-
łecznych mają procesy demograficzne. W wariancie średnim prognozy demo-
graficznej ONZ do roku 2002 zwraca się uwagę między innymi na wzrost
przeciętnego trwania życia oraz udziału ludzi w wieku produkcyjnym. Będzie to
powodowało coraz większe problemy (także w Polsce) w obszarze wydatków
socjalnych oraz nakładów na emerytury i ochronę zdrowia.

Istotnym problemem globalnym jest degradacja środowiska naturalnego.
Będziemy musieli w coraz większym stopniu uczestniczyć w rozwiązywaniu
globalnych problemów ekologicznych.

Gospodarka i społeczeństwo Polski u progu XXI wieku

Polska AD 2001 należy do liderów reform ustrojowych wśród krajów
Europy Środkowej, a jej gospodarkę ocenia się jako najbardziej dojrzałą
i najbliższą modelowi rynkowemu. W wyniku przemian został uruchomiony
olbrzymi potencjał przedsiębiorczości.

Struktura własnościowa gospodarki jest zbliżona do struktury krajów
o ukształtowanej gospodarce rynkowej. W roku 1999 sektor prywatny dawał
72 procent miejsc pracy, a jego udział w tworzeniu PKB wynosił niemal
74 procent.

Pozytywnym elementem zmian strukturalnych jest rozwój małych i śred-
nich przedsiębiorstw (MSP). Odgrywają one szczególnie istotną rolę w rozwoju
lokalnym. Na terenach nisko zurbanizowanych i uprzemysłowionych zatrudnie-
nie w MSP sięga 3/4 całego zatrudnienia. Firmy tego typu zatrudniają obecnie
niemal 63 procent ogółu pracujących w gospodarce narodowej i wytwarzają
około 50 procent PKB.

Jedną z najbardziej istotnych zmian strukturalnych jest rozwój usług.
W roku 1999 usługi tworzyły niemal 62 procent PKB.

Relatywnie wysoki jest poziom rozwoju społecznego mierzony wskaź-
nikiem HDI. Polska została sklasyfikowana na 44. pozycji wśród 45 krajów
relatywnie bardziej rozwiniętych.

Czynnikiem sprzyjającym przyśpieszonemu rozwojowi w najbliższych la-
tach jest struktura demograficzna ludności. W porównaniu z krajami Unii
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Europejskiej społeczeństwo polskie jest młode. Udział osób poniżej 15 lat
w całej populacji wynosi 21,5 procent (UE 17,3), a osób w wieku 65 lat
i powyżej 11,6 procent (UE 15,7).

Historyczną szansę przyspieszenia rozwoju kraju tworzy integracja z Unią
Europejską. Położenie geograficzne Polski powoduje, że kraj nasz może stać się
ważnym ogniwem integrującym przestrzeń europejską w tej części kontynentu.

Nie należy jednak pomijać niekorzystnych zjawisk i tendencji. Trzeba do
nich zaliczyć m.in. :

• zbyt niski poziom innowacyjności naszej gospodarki;
• niski (i nadal malejący) poziom zatrudnienia w dziale nauka i technika oraz

ograniczanie wydatków budżetowych na naukę (w 1996 r. 0,45 procent PKB
wobec 0,76 w 1991 roku),

• niekorzystną strukturę wytwarzania PKB w porównaniu z przeciętną strukturą
UE (wyższy udział rolnictwa i przemysłu, niższy usług);

• przestarzałą i niedostosowaną do potrzeb przyszłości strukturę przemysłu. Małe
znaczenie (około 15 procent zatrudnionych) w przemyśle (wobec 28-30 procent
w UE) mają dziedziny uznane obecnie za najbardziej dynamizujące gospodarkę;

• nieefektywne rolnictwo. Pracochłonne i przestarzałe technologie przesądzają
o niskiej konkurencyjności kosztowej, a w konsekwencji ograniczają moż-
liwości eksportowe;

• dekapitalizację majątku trwałego (w przemyśle 54 procent, w tym maszyn
i wyposażenia około 65 procent). Niski poziom techniczny i technologiczny
ogranicza zdolność konkurencyjną gospodarki;

• niedostateczny stan infrastruktury technicznej, o czym świadczy między
innymi niska jakość większości sieci kolejowych i drogowej, niedostateczna
liczba obwodnic, opóźniony rozwój telekomunikacji, zły stan sieci elektro-
energetycznej na wsi;

• niską konkurencyjność oferty eksportowej, która jest efektem przestarzałej,
tradycyjnej struktury produkcji (w eksporcie dominują wyroby przetwórstwa
surowcowego i wyroby pracochłonne). Negatywnie oddziałuje to na poziom
salda obrotów bieżących bilansu płatniczego;

• proces rozwarstwiania się społeczeństwa, a zwłaszcza powiększenie się strefy
ubóstwa (poniżej minimum egzystencji żyje w Polsce ponad 2 miliony osób);

• bezrobocie, które staje się poważnym problemem społecznym;
• stopień zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Około 1,5 miliona gospo-

darstw domowych nie posiada samodzielnego mieszkania, a w warunkach
substandardowych mieszka ponad 10 milionów osób;

• niższy od standardów europejskich przeciętny poziom wykształcenia. Tylko
niewielki odsetek studentów to młodzież pochodząca ze wsi i małych miast;

• narastanie międzyregionalnych zróżnicowań poziomu rozwoju i warunków
życia ludności;
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• niski poziom PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca. PKB liczony według
parytetu siły nabywczej walut stanowił w 1998 roku zaledwie 38 procent
przeciętnej w Unii Europejskiej, 48 procent w Hiszpanii oraz 55 procent
w Grecji.

Wszystko to wskazuje na konieczność podjęcia wielokierunkowych działań,
które pozwolą na zakończenie procesu transformacji i przyspieszenie rozwoju
gospodarczego, tak aby osiągnąć cel nadrzędny strategii.

Kierunki działań

Osiągnięcie celu nadrzędnego, czyli wzrostu dobrobytu polskich rodzin,
umocnienie ich samodzielności materialnej i poczucia bezpieczeństwa oraz
realizacji wizji Polski jako społeczeństwa wiedzy i gospodarki opartej na wiedzy,
zależy od realizacji wielu zadań. Ze względu na ich wszechstronność oraz
ograniczone możliwości konieczne jest przyjęcie priorytetów. Zostały one ujęte
w trzy bloki tematyczne, które odpowiadają podziałowi zastosowanemu w rozdzia-
le „Wizja”. W każdym z nich są przedstawione kierunki działań, które rząd będzie
podejmował w poszczególnych obszarach: społeczeństwo, gospodarka i państwo.

Obszar I: społeczeństwo

Inwestycje w człowieka. Realizacja zasad trwałego i zrównoważonego
rozwoju wymaga udziału w jego urzeczywistnianiu świadomego i dobrze
wyedukowanego społeczeństwa. Równocześnie w warunkach cywilizacji infor-
macyjnej oraz gospodarki opartej na wiedzy wiedza i informacja przekazywana
w procesie edukacji stają się najważniejszym zasobem gospodarki wpływającym
na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i poprawę jakości życia polskich
rodzin. Chodzi tu w szczególności o takie zadania, jak:

• dostosowanie systemu kreowania wiedzy oraz systemu edukacji do wymogów
powstającej cywilizacji informacyjnej. Jest to warunek umożliwiający wy-
kształcenie człowieka zdolnego do funkcjonowania w tej cywilizacji, posiada-
jącego umiejętność kreowania wiedzy i informacji oraz potrafiącego po-
sługiwać się nowoczesnymi technikami informacyjnymi i multimedialnymi;

• uznanie nauki za główny czynnik rozwoju kraju;
• stworzenie systemu innowacyjnego;
• poprawa statusu nauki w odbiorze społecznym oraz szersze włączanie się

w cywilizacyjny i kulturalny rozwój Europy.

Rozwój i zagospodarowanie zasobów ludzkich. Polska dysponuje znacz-
nym ilościowo potencjałem zasobów pracy (ponad 23 miliony osób w wieku
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produkcyjnym). Stosunkowo niski poziom wykształcenia ogranicza efektywne
jego wykorzystanie. Działania państwa powinny zmierzać przede wszystkim do:
• podniesienia jakości zasobów pracy;
• stymulowania tworzenia nowych miejsc pracy;
• stworzenia bezpiecznego środowiska pracy;
• tworzenia miejsc pracy w sektorach związanych z ochroną środowiska.

Bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo rozumiane jest w szerokim znaczeniu:
jako bezpieczeństwo systemowe, socjalne, zabezpieczenie emerytalne i rentowe,
z zakresu ochrony życia i zdrowia, a także bezpieczeństwo zewnętrzne i we-
wnętrzne. Sformułowano to w następujące zadania:

1. W zakresie ochrony zdrowia i życia:
• upowszechnienie stylu życia sprzyjającego zachowaniu zdrowia;
• zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;
• poprawa jakości i dostępności świadczeń medycznych;
• zwiększenie efektywności działań profilaktycznych i leczniczych.

2. W zakresie bezpieczeństwa materialnego:
• stworzenie warunków zwiększenia dochodów ludności;
• utrzymanie skali zróżnicowania płac i dochodów na poziomie motywują-

cym wzrost wydajności pracy i ograniczającym ryzyko popadania w biedę
osób pracujących;

• osłona socjalna osób ubogich oraz zmniejszenie liczby osób znajdujących
się poniżej minimum egzystencji.

3. W zakresie warunków mieszkaniowych:
• zwiększenie intensywności budownictwa mieszkaniowego;
• zrównanie liczby mieszkań z liczbą rodzin;
• zmniejszenie energochłonności, materiałochłonności i „przestrzeniochłon-

ności” budownictwa.

4. W zakresie ładu publicznego:
• wzmocnienie ładu prawnego;
• wzmocnienie instytucji służących poprawie bezpieczeństwa i porządku

publicznego oraz przeciwdziałania wzrostowi przestępczości;
• ochrona przed zagrożeniami i skutkami klęsk żywiołowych.

5. W zakresie bezpieczeństwa zewnętrznego:
• utrzymywanie systemu obronności państwa (zdolności do prowadzenia

działań stabilizacyjno-prewencyjnych w czasie pokoju oraz prowadzenia
działań wojennych w razie agresji na Polskę lub sojusznika);

• zapewnienie gotowości systemu obronności państwa do współdziałania
z NATO;
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• aktywne kształtowanie bezpieczeństwa narodowego oraz uczestnictwo
w działaniach organizacji międzynarodowych na rzecz pokoju;

• zapewnienie sprawnego systemu ochrony granicy państwowej, zarówno
politycznej jak i gospodarczej.

Kultura pełni ważną rolę w życiu społecznym, przekształcając zbiorowości
ludzkie w zwarte społeczności połączone poczuciem tożsamości kulturowej
i narodowej. Jest instrumentem komunikowania się, interpretowania otaczające-
go świata, kształtowania postaw oraz działań jednostek i społeczeństw. Do
ważniejszych zadań w zakresie kultury zaliczyć można między innymi:

• ochronę tożsamości narodowej;
• promocję polskiej kultury na arenie międzynarodowej;
• ograniczanie negatywnego wpływu kultury masowej na ład społeczny, moral-

ność, bezpieczeństwo publiczne;
• wspieranie kultury „niekomercyjnej’;
• wzmacnianie zdolności do uczestnictwa w kulturze narodowej;
• ochronę i promocję języka polskiego.

Obszar II: gospodarka

Struktura gospodarki. Podstawowe znaczenie dla procesu unowocześnie-
nia struktury będzie miała polityka zapewniająca między innymi:

• sprawne funkcjonowanie i rozwój systemu innowacyjnego;
• rozwój sektora usług;
• restrukturyzację tradycyjnych dziedzin produkcji;
• modernizację wsi i rolnictwa.

Handel zagraniczny. Celem jest wykorzystanie dla przyspieszenia rozwoju
gospodarczego uczestnictwa w światowych procesach, takich jak globalizacja,
liberalizacja wymiany produktami i czynnikami wytwórczymi oraz integracja
z Unią Europejską. Handel zagraniczny, zwłaszcza eksport, jest jednym z waż-
niejszych czynników dynamizacji wzrostu gospodarczego.
Małe i średnie przedsiębiorstwa są istotnym elementem dynamizującym
rozwój i przyspieszającym zmiany strukturalne zarówno pod względem branżo-
wym, jak i regionalno-przestrzennym. Do zadań w tym obszarze będą należały:

• stworzenie odpowiedniego otoczenia prawnego i instytucjonalnego sprzyjają-
cego powstawaniu i rozwojowi MSP;

• pobudzenie innowacyjności MSP i ułatwienie im dostępu do nowoczesnych
technologii;

• zwiększenie aktywności eksportowej;
• promowanie ekologicznych metod zarządzania i produkcji.
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Infrastruktura techniczna. Od jej sprawności zależy w dużym stopniu
długookresowe tempo rozwoju całej gospodarki i jakość życia ludności. Dlatego
też należy dążyć między innymi do:
• szybkiego rozwoju infrastruktury teleinformatycznej;
• zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju;
• zmniejszenia energochłonności gospodarki;
• zmniejszenia wielkości strat w procesie wytwarzania i przesyłania energii;
• zwiększenia udziału energii odnawialnej w krajowym bilansie energii;
• rozwoju i modernizacji sieci drogowej;
• modernizacji infrastruktury kolejowej na głównych szlakach transportowych;
• wzmocnienia lokalnych i regionalnych sieci transportowych;
• modernizacji głównych portów morskich i rozbudowy portów lotniczych.

Obszar III: państwo

Struktura przestrzenna i rozwój regionalny. Ład przestrzenny stanowi
jeden z czynników jakości życia oraz wpływa na zdolność regionów i kraju do
prowadzenia efektywnej polityki rozwoju. Do zadań polityki regionalnej roz-
woju należą między innymi:

• umacnianie spójności przestrzennej, społecznej i ekonomicznej kraju;
• kreowanie szans rozwoju poszczególnych regionów i umacnianie ich kon-

kurencyjności;
• zapobieganie nadmiernym przestrzennym zróżnicowaniom w poziomie roz-

woju i warunkach życia ludności;
• wykorzystanie szans, jakie stwarzać będzie uczestnictwo w polityce regional-

nej Unii Europejskiej i dostęp do funduszy strukturalnych.

Ochrona środowiska naturalnego. Warunki środowiskowe są ważnym
czynnikiem składającym się na jakość życia społeczeństwa. Z tego wynika
między innymi następujący zestaw zadań:

• ochrona jakości i zwiększenie zasobów wodnych Polski;
• racjonalizacja i ekonomizacja gospodarki odpadami;
• zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza;
• racjonalizacja zużycia energii i zasobów naturalnych;
• ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
• ochrona i rozwój zasobów leśnych;
• kształtowanie przestrzeni geograficznej kraju zgodnie z uwarunkowaniami

ekologicznymi i kulturowymi.

Integracja z Unią Europejską. Celem jest uzyskanie pełnego członkostwa
w Unii Europejskiej oraz udział we wszystkich dziedzinach i formach integracji
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na zasadach równych praw i obowiązków. Rząd dąży do zmniejszenia dystansu
społeczno-gospodarczego Polski wobec krajów członkowskich Unii Europej-
skiej i osiągnięcia ich średniego poziomu rozwoju.

Wdrożenie i monitorowanie strategii

Instytucje. Koncepcja trwałego i zrównoważonego rozwoju zawiera tezę
o konieczności i możliwości udziału wszystkich grup oraz struktur społecznych
i państwowych w procesie rozwoju. Warunkiem prowadzenia realizacji strategii
opartej na tej koncepcji staje się więc aktywność każdego Polaka. Obok
aktywności osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, społeczności lokalnych
i organizacji pozarządowych niezbędna jest aktywna rola rządu, zwłaszcza
w zakresie edukacji, nauki, infrastruktury, polityki strukturalnej, przemysłowej
oraz społecznej.

Źródła finansowania. Sukces projektowanych działań będzie wymagał
aktywności przedsiębiorstw, centralnych i samorządowych instytucji państwo-
wych, pracobiorców i pracodawców. Wysokie tempo wzrostu gospodarczego
założone w strategii jest uzależnione od odpowiednio dużych nakładów inwes-
tycyjnych. Będą one finansowane ze środków przedsiębiorstw, z zaciąganych
kredytów, a także ze środków publicznych, w tym ze środków pomocowych
z zagranicy.

Należy oczekiwać, że przystąpienie Polski do Unii Europejskiej przyniesie
zwiększenie pomocy zagranicznej. Jednak główny ciężar finansowania rozwoju
społeczno-gospodarczego będzie spoczywał na wewnętrznych źródłach akumu-
lacji. Wiele działań o charakterze ogólnospołecznym lub ogólnogospodarczym
będzie musiało być finansowane ze środków publicznych. Wymusi to zmianę
struktury wydatków na rzecz wydatków prorozwojowych, zwłaszcza na naukę,
edukację, innowacje, a także na ochronę zdrowia. W finansowaniu przedsię-
wzięć rozwojowych, oprócz środków publicznych, będą wykorzystywane środki
własne inwestorów, kredyty bankowe i inne instrumenty finansowe, kredyty
międzynarodowych instytucji finansowych, bezzwrotne pożyczki zagraniczne
oraz inwestycje bezpośrednie podmiotów zagranicznych.

Polska gospodarka, przy braku wystarczającej ilości kapitału własnego, nie
dokona skoku rozwojowego bez wykorzystania obcego kapitału. Przewiduje się
napływ kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, inwestycji
portfelowych, kredytów zaciąganych przez podmioty gospodarcze na między-
narodowych rynkach kapitałowych, kredytów międzynarodowych instytucji
finansowych oraz funduszy Unii Europejskiej.

Monitorowanie. W związku ze zmieniającymi się w czasie uwarunkowa-
niami rozwoju kraju, zarówno wewnętrznymi jak zewnętrznymi, konieczne jest
stworzenie systemu ciągłego monitorowania i diagnozowania tych procesów
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oraz analizowanie ich wpływu na kierunki rozwoju. Ważne jest dostrzeganie
w porę nowych szans, jak również możliwych zagrożeń dla realizacji celów
rozwoju społeczno-gospodarczego. Złożoność procesów będących przedmiotem
monitorowania oraz ich waga sprawiają, że muszą w nich uczestniczyć różne
instytucje społeczne, wyspecjalizowane placówki naukowo-badawcze i wybrane
agendy rządowe. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych musi inicjować,
organizować oraz koordynować ten proces.

Uwagi końcowe: nauka i edukacja jako bezpieczna inwestycja
narodowa

Nikt nie jest i nie może być do końca pewien słuszności wyborów
dokonanych w trakcie rewolucji naukowo-technicznej. Stoimy przecież na progu
nieznanego. Za naszej pamięci kilkakroć zmieniano określenie istoty przemian
dokonujących się w wieku XX. Nazywano go wiekiem elektryczności, potem
wiekiem atomu, wiekiem chemii syntetyków, wiekiem samochodu, wiekiem
elektroniki... Każde z tych określeń mówiło cząstkę prawdy. I tylko cząstkę.
Przyjęcie tej cząstki za całość grozi błędem o trudnych do przewidzenia
konsekwencjach. Japonia w wyniku podobnych błędów w ocenie utraciła szansę
na ugruntowanie swego przywództwa w dziedzinie elektroniki, a zwłaszcza
przemysłu komputerowego.

Polska nie ubiega się o przywództwo świata. Możemy zatem korzystać
z doświadczeń krajów bardziej zaawansowanych. Powstaje wówczas ryzyko, że
będziemy kopiować cudze błędy w ocenie. Mylić się wspólnie z silnymi – to nie
jest największe nieszczęście. Można bowiem takie ryzyko minimalizować.

Na progu nieznanego najbezpieczniejszą inwestycją narodową jest nauka
i edukacja. Naród wykształcony jest w stanie szybko adaptować się do nowej
sytuacji, do nowych warunków i przyswajać osiągnięcia innych. Dowiodła tego
Korea Południowa – kraj, który za naszego życia, w ciągu jednego pokolenia
dokonał imponującego skoku z pozycji outsidera uwikłanego w beznadziejną
pętlę ubóstwa do czołówki współczesnego świata. W bibliotekach Warszawy,
Paryża i Waszyngtonu nadal możemy znaleźć podręczniki akademickie z lat 60.,
w których Korei Południowej odmawia się wszelkich szans rozwojowych.
Przyczyn sukcesu nie wyjaśnia wielomiliardowa pomoc finansowa USA. Kraje
naftowe dysponowały wielokrotnie wyższymi sumami. Koreę wyróżnia zro-
zumienie prostego faktu, że nie wystarczy zakupić technologię czy nawet całą
fabrykę i zobowiązać sprzedawcę do przeszkolenia pracowników nabywcy. Nie
wystarczy nawet zobowiązanie sprzedawcy do uruchomienia produkcji i zapew-
nienia przez jakiś czas należytego nadzoru. Trzeba poziomu wiedzy pozwalają-
cego na rzeczywiste opanowanie nowej technologii. Niemal wiek wcześniej tę
samą prawdę zrozumiała Japonia.
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W każdym razie powinniśmy pamiętać dwie przestrogi. Pierwszą, że na
progu XXI wieku nieumiejętność posługiwania się komputerem i Internetem jest
nową formą analfabetyzmu, równą w skutkach nieumiejętności pisania, czytania
i liczenia. Szczyt lizboński państw Unii Europejskiej do tego wyzwania
zaadresował pięcioletni program „uzyskania kompetencji internetowej” przez
wszystkich obywateli Unii. Druga przestroga: tak czy inaczej żyć będziemy
w społeczeństwie wiedzy, w cywilizacji informacyjnej, na globalizującym się
rynku. Od nas w znacznej mierze zależy, kim będziemy: współtwórcami tej
cywilizacji czy jej pariasami?
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Rozdział IV

Juliusz Gardawski

Społeczeństwo polskie wobec groźby stagnacji i izolacji

Wstęp

Minęła pierwsza dekada zmian systemowych. Jest to dobry czas na za-
stanowienie się, ku jakiemu stanowi zmierza nasze społeczeństwo. Znaczenie
momentu potęguje również fakt, że wraz z końcem pierwszej dekady transfor-
macji ulegają istotnej zmianie pewne zjawiska strukturalne, tak społeczne jak
i ekonomiczne. Niniejszy tekst – bardziej o charakterze eseju niż systematycz-
nego opracowania – jest w części poświęcony próbie skróconego, syntetycznego
opisu niektórych dotychczasowych zjawisk społecznych (kulturowych i struk-
turalnych), a w części stanowi refleksję nad przyszłością.

O trudnościach prognozowania

Podczas gdy tworzenie generalizacji empirycznych i uogólnień wyższych
rzędów dotyczących przeszłości poddaje się w naukach społecznych rygorom
myślenia uporządkowanego, to wypowiadanie sądów o przyszłości jest dużo
bardziej ryzykowne i należy do innego typu dyskursu. Witold Morawski (1998)
przedstawił propozycję, by analizować proces transformacji przy wykorzystaniu
teorii analizy instytucjonalnej. Zgodnie z nią przekształcenia społeczne mają
charakter ewolucyjny i są wynikiem złożonych interakcji między różnorodnymi
systemami zinstytucjonalizowanych reguł i świadomych działań, których inten-
cją są zmiany społeczne. Ten heterogeniczny i wzajemnie uzależniony splot
powoduje, że wszelkie próby apriorycznego przewidzenia stanów przyszłych
odnośnie do kultury i struktury – zwłaszcza w okresach transformacji – są
spekulacjami.

Trudności z prognozowaniem może uświadomić przypomnienie tego, jak
bardzo nietrafne były przewidywania dotyczące struktury społecznej czy ładu
społeczno-ekonomicznego, które sporządzano na przykład w 1975 roku odnoś-
nie do roku 2000 lub – żeby użyć przykładu jeszcze bardziej jaskrawego



– w 1950 roku odnośnie do roku 19751. Ostatnimi z głośnych nietrafnych
przepowiedni były wizje formułowane na przełomie lat 80. i 90. o przyszłych
losach krajów dominium radzieckiego. Jak wiadomo, sowietolodzy przepowia-
dali, że cały obóz będzie zmierzał drogą, którą ostatecznie poszły tylko Chiny
i Wietnam – powolnego ewolucyjnego rozwoju stosunków rynkowych w obrę-
czy ustroju totalitarnego lub autorytarnego.

Dla nas jest ważne, że w przypadku prognoz społecznych dzień aktualny
wyznaczał horyzonty, dyktował paradygmaty, które po dwóch dekadach, a w okre-
sach przyspieszonego biegu historii nawet po kilku latach, stawały się anachro-
niczne. Mimo to wciąż odżywa wiara, że przyszłość podporządkuje się logice
aktualności. Wydaje się jednak, że obecnie – w czasach globalizacji, ale także
głębokich podziałów kulturowych – zmiany są jeszcze trudniejsze do przewidze-
nia. Oczywiście, istnieją sformalizowane dziedziny wiedzy o społeczeństwie,
zwłaszcza ekonomiczne, w ramach których tworzone są subtelne narzędzia
prognostyczne biorące pod uwagę coraz większą liczbę możliwych zakłóceń
trendów. Sądzę jednak, że w takich obszarach, jak struktura społeczna, przekształ-
cenia grup społeczno-zawodowych, świadomości społecznej i kultury metodolo-
giczne podstawy długookresowych prognoz są obecnie słabsze niż w przeszłości.

Uwagi o potrzebie prognozowania

Świadomość niemożliwości trafnego przewidzenia przyszłości nie oznacza
jednak, że intelektualny proces przewidywania jest zajęciem jałowym. Przeciw-
nie – prognozy są ważnymi ideami regulatywnymi, pomocnymi przy podej-
mowaniu działań praktycznych. Opracowywanie prognoz ma szczególne zna-
czenie, gdy pojawia się konieczność modyfikacji polityki ze względu na
nasilające się negatywne zjawiska. W sytuacjach gdy pojawiają się złe uregulo-
wania, które nie tylko nie zmniejszają niepewności, lecz przeciwnie, podwyż-
szają jej poziom, konieczne są działania zorientowane na przeciwdziałanie
niepożądanym tendencjom.

Narzucenie prognostyce programu minimalistycznego i redukcja jej do roli
utylitarnego narzędzia nie wyczerpuje jednak zagadnienia. Wydaje się bowiem,
że są takie dziedziny rzeczywistości społecznej, w odniesieniu do których można
się sensownie zastanawiać nad realnym kształtem przyszłości.

1 W ramach intelektualnego eksperymentu proponuję Czytelnikowi sięgnąć do znakomitego
przecież politologicznego, socjologicznego i psychospołecznego eseju Czesława Miłosza Zniewolo-
ny umysł, w którym dokonał on swego rodzaju ekstrapolacji stanu z wczesnych lat 50. na następne
dekady (Miłosz 1999). Nietrafność przewidywań Miłosza, wynikająca z naturalnego uwikłania
w ówczesny horyzont stalinowskiego totalitaryzmu, może być porównana tylko do nietrafności
orwellowskiego Roku 1984 (Orwell 1999).
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Optymizm prognostyczny, przeczący wskazanym powyżej wątpliwościom,
bierze się z następujących przesłanek. Podczas gdy zmiany podstawowych cech
struktury społeczno-ekonomicznej są w dłuższych okresach nieprzewidywalne
i przybierają postać zygzakowatą, to pewne aspekty świadomości, typy postaw,
wartości, stereotypów okazują się zadziwiająco stabilne. Można na przykład
wskazać wiele zjawisk o „długim trwaniu”, zwłaszcza w kulturze. Syntezy
socjologów poświęcone wpływom autorytarnego socjalizmu na dzisiejszą świa-
domość społeczną wskazują na to, że pewne wartości i dyspozycje do zachowań,
ukształtowane w pierwszych dekadach poprzedniego ustroju, okazały się żywo-
tne i trwają w mało zmienionej postaci do chwili obecnej. Skoro niektóre z nich
istnieją od dawna, to mogą również przetrwać dzień dzisiejszy.

Oczywiście można zarzucić temu rozumowaniu, że nie ma podstaw do
decydowania z góry, które wartości wytrzymają próbę następnych pokoleń,
a które niebawem zanikną. Można na to odpowiedzieć w następujący sposób:
podczas gdy przyszły kształt zjawisk strukturalnych, stratyfikacyjnych, a także
instytucjonalnych, jest w perspektywie 25 lat zasadniczo nieprzewidywalny,
a przynajmniej dotychczasowe doświadczenia każą przyszłość traktować w tym
kontekście jako nieprzewidywalną (pomijam optymizm pozytywistycznych
i liberalnych utopii), to pewne podstawowe, archetypowe systemy wartości zdają
się mieć zapewnione dużo dłuższe trwanie.

Mentalne dziedzictwo autorytarnego socjalizmu

Punktem wyjścia tej części referatu będzie dorobek kilku polskich so-
cjologów, którzy poddali analizie wpływ autorytarnego socjalizmu na świado-
mość Polaków. Warto w tym miejscu przypomnieć, że polska humanistyka
miała – jeżeli tak można powiedzieć – więcej szczęścia niż humanistyka
w innych krajach dominium radzieckiego (może z wyjątkiem Węgier). Za-
chowana u nas została w znacznym stopniu ciągłość nauki, w czym zresztą
pomogła przedwojenna lewicowość dużej części humanistów. Wprawdzie więk-
szość naukowców o przedwojennym rodowodzie została odsunięta w czasach
stalinowskiego totalitaryzmu do nauczania młodzieży, jednak nie represjonowa-
no ich, nie wyrzucono też z kraju (jak zrobiono to w Rosji radzieckiej w latach
20. z rosyjskimi intelektualistami z Pitirimem Sorokinem na czele). Po przeło-
mie październikowym polscy humaniści mogli wrócić na uniwersytety i objąć
katedry. Pozwoliło to na stworzenie silnego środowiska o stosunkowo dużej
niezależności intelektualnej, które – mimo wielu niesprzyjających okoliczności
(cenzura, antyinteligenckie kompleksy elity komunistycznej, wstrząs marcowy
itd.) – zgromadziło solidny dorobek teoretyczny i empiryczny.

Co więc wiemy o społeczeństwie ukształtowanym przez autorytarny soc-
jalizm? Jakie wpojone wówczas cechy okazały się trwałe? Stefan Nowak pisał
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w wyjątkowo ważnych tekstach z przełomu lat 70. i 80. (patrz Nowak 1979
i 1984) o tym, w jaki sposób okres stalinowskiego totalitaryzmu ukształtował
mentalność Polaków. Następujące wówczas głębokie przesunięcia i zmiany
w strukturze społecznej doprowadziły do jej tak głębokiego przemieszania, że
w dużym stopniu zostały zatarte różnice w postawach, wartościach, aspiracjach
między klasami i warstwami społecznymi. To pozwoliło na wypowiadanie
sądów o postawach całego społeczeństwa, bez relatywizowania opisu do
poszczególnych segmentów struktury.

Nowak wskazał na dwie istotne konsekwencje stalinizmu. Pierwszą nazwał
edukacyjnym sukcesem realnego socjalizmu, drugi jego edukacyjną klęską.
Edukacyjny sukces polegał na tym, że Polacy zaakceptowali pewne idee
o charakterze socjalistycznym.

Po pierwsze, przyjęli za swoją ideę równości społecznej i towarzyszącą jej
ideę sprawiedliwości (w rozumieniu socjalistycznym, egalitarnym). Oczywiście,
idee egalitarne były akceptowane w większości społeczeństw europejskich,
jednak popierały je raczej grupy społeczne o niskim statusie, a ponadto równość
traktowano raczej jako miłą sercu utopię społeczną niż jako rozwiązanie
możliwe do wprowadzenia tu i teraz. Osobliwością mentalności Polaków było
to, że nie tylko zaakceptowali stosunkowo powszechnie ideę równości, lecz
również uznali, iż można i należy faktycznie zbudować społeczeństwo egalitar-
ne. W badaniach z wczesnych lat 60. stwierdzono, że większość respondentów
zarówno uważa, iż materialne różnice między grupami społecznymi zacierają
się, jak i deklaruje, że mogą i powinny one nadal zanikać.

Drugą cechą mentalności była powszechna akceptacja etatystycznej zasady
socjalistycznego walfare state. Polegało to na przyjęciu zasady, że państwo
zaspokaja podstawowe potrzeby społeczne (zdrowie, mieszkanie, edukacja itd.).
Towarzyszyło temu pogodzenie się z etatyzacją wszelkich organizacyjnych form
życia społecznego. Narzekano wprawdzie stale na państwo, że źle wypełnia
swoje obowiązki, jednak przyzwyczajono się do myśli, że to „władza” jest
podmiotem odpowiedzialnym za zaspokojenie podstawowych potrzeb. Przywy-
kano także do tego, że podstawowe potrzeby człowieka powinny być zaspokaja-
ne niezależnie od indywidualnego wkładu pracy, od jej ilości i jakości, od
odpowiedzialności w miejscu pracy itd. Tak pojmowany etatyzm ubezwłas-
nowolniał ludzi, niszczył psychospołeczne przesłanki instytucjonalnej tkanki
społeczeństwa obywatelskiego.

Ks. prof. Józef Tischner (1992) określał te postawy jako ważny składnik
osobowości „ludzi sowieckich”. Znikła myśl, że społeczności lokalne powinny
i w sprzyjających warunkach mogą zaspokajać ważne potrzeby społeczne. Obok
tego „edukacyjnego sukcesu” propaganda władz komunistycznych poniosła
jednak w Polsce zasadniczą klęskę ideologiczną. Polacy silnie identyfikowali się
z katolicyzmem i żywe były w społeczeństwie nastroje patriotyczne i antyradzie-
ckie, stąd też nie zaakceptowali oni prymatu Moskwy i odrzucili ideologię
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„proletariackiego internacjonalizmu”. Poziom legitymizacji władzy był nie-
wielki (już w latach 70. w tym środowisku określano nielicznych aktywistów
PZPR mianem „czerwonych pająków”). Wśród robotników autorytarny soc-
jalizm wytworzył wręcz efekt bumerangowy. Przed wojną byli oni często
nastawieni antyklerykalnie i antyendecko, sympatyzowali z PPS, natomiast
komunizm istotnie wzmocnił więź między nimi a duchowieństwem.

Adam Podgórecki (1995) pisał o cechujących Polaków „metapostawach”,
które były przezeń definiowane jako ukryte siły działające poza sferą uświada-
mianych opinii i wartości, a więc nieuchwytne w badaniach kwestionariuszo-
wych. Wśród tych metapostaw wyróżnił „przyziemną postawę przetrwania”,
nakazującą wzmacniać więzi z grupami rodzinnymi i towarzyskimi, w których
człowiek znajdował oparcie.

Tę obserwację można odnieść do opisanej znacznie wcześniej przez Stefana
Nowaka (1979) specyfiki więzi społecznych w autorytarnym socjalizmie, które
były silne na poziomie grup rodzinnych i towarzyskich oraz słabe w sferze
oficjalnych instytucji (zakład pracy, organizacje polityczne, administracja państ-
wowa). Warto w tym miejscu zacytować głośną tezę tego autora, zgodnie z którą
struktura społeczna Polski przypominała „federację” rodzin i grup opartych na
przyjaźni, ...zjednoczonych w narodowej wspólnocie z bardzo słabymi innymi
typami więzi pomiędzy tymi dwoma poziomami. (...) Mamy organizacje politycz-
ne, związki zawodowe itp., lecz żadna z tych instytucji nie wydaje się wywoływać
na skalę masową tego rodzaju identyfikacji, która najlepiej ujawnia się w wywia-
dach, gdy respondent używa słowa <my> (Nowak 1979, s. 160–161).

W rezultacie reguły formalne były słabo zinstytucjonalizowane, miały
znacznie słabszą moc od „układów” nieformalnie wiążących ludzi siecią
wymiany dóbr i usług. Zjawiska tego typu były dostrzegane przez wielu
socjologów i charakteryzowane za pomocą różnych pojęć. Mirosława Marody
(1987) pisała o dwóch światach, w których jednocześnie tkwili Polacy. Jednym
był świat oficjalny, z cechującą go wyuczoną nieumiejętnością rozwiązywania
problemów, drugim natomiast świat prywatny, w którym przejawiano zaradność,
„kombinowano” itd.

Specyficzny splot uwarunkowań doprowadził do tego, że to właśnie w Polsce
powstała na wielką skalę w latach 70. „turystyka handlowa”, setki tysięcy ludzi
uczyło się nie tylko łamania polskiego prawa celnego, ale także łamania przepisów
obowiązujących w krajach Europy Zachodniej. To w tym okresie powstał
i utrwalił się stereotyp handlującego i często nieuczciwego Polaka, który przynosi
nam do teraz ujmę w Europie. Pokusa była jednak trudna do przezwyciężenia,
gdyż można było uzyskać paszport na Zachód (co było nieomal nieosiągalne dla
Rosjanina czy Czecha), a drobny, pokątny i nielegalny „handelek turystyczny”
dawał niekiedy niebotyczne zyski. W ciągu jednej wycieczki do Austrii i Turcji
można było kilkudziesięciokrotnie pomnożyć zainwestowane pieniądze. O takich
„przebiciach” dziś mogą mówić tylko ludzie mafii przemycający narkotyki.
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Jadwiga Koralewicz (1979) pisała o specyficznym, szeroko rozpowszech-
nionym wzorze wartości pragmatycznych i instrumentalnych, które dominowały
nad wartościami autotelicznymi, wyższymi („odświętnymi”). Nastąpiła ...po-
wszechna akceptacja układów i tzw. załatwiania spraw, czyli wykorzystywania
powiązań nieformalnych w celu osiągnięcia pewnych dóbr lub przywilejów
funkcjonujących w systemach sformalizowanych. Podgórecki, kontynuując wą-
tek Nowaka, pisał o zjawisku „brudnej wspólnoty”, wyrastającej ze zgodnego
dążenia do nielegalnych celów, świadczenia drobnych wzajemnych usług
i prywatnych transakcji (transakcje te zapewniają możliwość wzajemnego
szantażu w przypadku pogwałcenia obopólnie obowiązującego kodeksu współ-
pracy). Pochodną przyziemnej postawy przetrwania była, jak pisał, metapostawa
instrumentalna, która ...akceptowała normy odpowiednie do osiągnięcia pożąda-
nych celów, a wszystkie inne odrzucała.

Bardzo ważną cechą była skłonność do dychotomizacji obrazu społeczeń-
stwa na segment „nasz”, czyli społeczeństwa i segment „ich”, czyli władzy.
Zauważali to socjologowie, a opisał systematycznie Stefan Nowak, między
innymi w cytowanym tekście z 1979 roku. W trakcie tzw. dekady gierkowskiej
– 1970–1980 – wyraźnie wzrosła dyspozycja do takiego właśnie postrzegania
struktury społecznej. Podział ten wiązał się ze skłonnością do demoralizującej
społeczeństwo relatywizacji norm moralnych. Przywłaszczanie nie swojej włas-
ności niekoniecznie musiało być uznane za kradzież, a mówienie nieprawdy – za
kłamstwo. W tej dychotomii instytucja państwa i prawa lokowały się w obszarze
„onych”, a łamanie norm nakazywanych przez państwo było w stosunkowo
szerokim zakresie społecznie usprawiedliwiane. Stefan Nowak pisał, że można
być <porządnym człowiekiem> będąc zarazem bezwartościowym pracownikiem
czy zgoła łamiąc normy prawne w sferze działań instytucjonalnych. Potoczny
język polski odróżnia tego, który kradnie od tego, który bierze. Złodziej to ten,
co wyciąga innemu z kieszeni – pracownik instytucji najwyżej bierze to, co mu
jest potrzebne i może on mimo to w pełni odpowiadać naszym koncepcjom
porządnego człowieka (Nowak 1979, s. 169).

Wśród wielostronnych konsekwencji podziału świata społecznego na „nas”
i na „nich” na uwagę zasługuje wpływ tej dychotomizacji na stosunek do elity
politycznej i szerzej – do klasy władzy. Jacek Kurczewski wyraził pogląd, że
realny socjalizm doprowadził do zredukowania podstawowych segmentów
struktury społecznej do dwóch. Z jednej strony istniała klasa władzy, z drugiej
wielomilionowa grupa społeczna, którą określił mianem „nowej socjalistycznej
klasy średniej”. Ta specyficzna klasa miała łączyć robotnika wykwalifikowa-
nego, profesora wyższej uczelni, rzemieślnika i cechowała się głównie (chociaż
nie wyłącznie) niechęcią do klasy władzy. Koncepcja ta, często krytykowana,
trafnie uwypuklała brak społecznej legitymizacji aparatu „partii-państwa”,
wskazywała na rozpowszechnioną niechęć do uczestniczenia we władzy, czemu
towarzyszyło szersze zjawisko niechęci do zajmowania stanowisk kierow-
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niczych, robienia kariery urzędniczej itd. Badania wskazują na słabą dążność do
awansu na kierownicze stanowiska, pisała Jadwiga Koralewicz-Zębik (1979).

Ostatnią z cech autorytarnego socjalizmu, którą chcę wymienić w tym
skrótowym podsumowaniu, była demoralizacja pracy. Gospodarka planowa
w wersji nadanej jej przez ówczesny ustrój zniszczyła solidną robotę; nacisk
na realizację planów produkcji doprowadzał do tego, że ilość wygrywała
z jakością. Można powołać się zarówno na badania socjologiczne, jak i opisy
dziennikarskie oraz literackie poświęcone stresowi przeżywanemu przez sta-
rych, nauczonych przed wojną rzetelnego wykonywania rzemiosła robotników,
którzy produkowali i zarabiali mniej niż nowi robotnicy, pracujący byle jak,
lecz znacznie przekraczający normy ilościowe. Wartości prakseologiczne ustę-
powały wartościom afiliacyjnym; ważniejsze było, aby być bezkonfliktowym
członkiem zespołu niż wydajnym i rzetelnym pracownikiem. Specyficzny styl
zarządzania „przez zgodę”, a nie „przez konflikt” prowadził do zanikania
dyscypliny w miejscu pracy, pojawiło się zaś na masową skalę zjawisko fuch
i patologii.

Przedstawione powyżej wybrane cechy „realsocjalistycznego wzoru warto-
ści” nie wyczerpują ówczesnego systemu aksjologicznego, a przy tym są też
ujęte w postaci bardzo szkicowej. Ważne dla mnie jest to, że niektóre z nich
okazały się stosunkowo trwałe i to one między innymi modyfikująco wpłynęły
na praktyczny kształt nowego ustroju, nadając mu pewne specyficzne cechy. Jak
sądzę, będą one nadal towarzyszyły życiu zbiorowemu polskiego społeczeństwa.

Wybrane segmenty struktury społecznej
między dniem dzisiejszym a przyszłością

Zmiana ustroju to w pierwszym rzędzie kolejne w dwudziestym wieku
głębokie przekształcenie struktury społecznej. Na arenę powróciły niektóre
klasy, inne uległy istotnym zmianom. Ostatnia dekada XX wieku to również
czas pogłębiającego się różnicowania społecznego. Wszystko wskazuje, że
zgodnie z koncepcją powrotu Polski na miejsce zajmowane przez nią w Europie
przed wojną – czyli na peryferie (lub półperyferie) – będzie następował dalszy
podział naszego społeczeństwa na beneficjentów, przystosowanych i przegra-
nych.

Do beneficjentów można zaliczyć klasę wyższą (burżuazję, „top manage-
ment” wielkich przedsiębiorstw, elity polityczne) i górne kręgi klasy średniej
(pracodawców – właścicieli średnich i większych przedsiębiorstw, wolne zawo-
dy, zarządy przedsiębiorstw, samorządową władzę lokalną itp.).

Do przystosowanych można zaliczyć klasę średnią (pracodawców – właś-
cicieli mikroprzedsiębiorstw, profesjonalistów, średnie kadry kierownicze, far-
merów itp.) oraz górne kręgi klasy pracowniczej (robotników wykwalifikowa-
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nych zatrudnionych w dobrze prosperujących przedsiębiorstwach, drobnych
rzemieślników i samozatrudniających się kontraktorów, techników, urzędników
itp.).

Przegranymi (w różnym stopniu) są niższe kręgi klasy pracowniczej
(robotnicy niewykwalifikowani i właściciele nietowarowych gospodarstw rol-
nych itp.) oraz podklasa społeczna (bezrobotni, pracownicy sezonowi, osoby
zatrudnione wyłącznie w szarej strefie itp.).

Poza tą szkicową klasyfikacją należy wskazać jeszcze jeden stosunkowo
rozległy segment struktury społecznej, a mianowicie świat przestępczy.

Wyniki badań społecznych dowodzą, że proces różnicowania prowadzi do
znacznej proletaryzacji społeczeństwa, powoduje wzrost odsetka przegranych
kosztem przystosowanych. Klasa średnia, zamiast się rozrastać, kurczy się. Ten
trend może być zatrzymany albo przez szybki wzrost gospodarczy, albo
w drodze przejęcia nadwyżek siły roboczej przez państwa zachodnie. Zarówno
pierwszy, jak i drugi warunek stanowi wielkie wyzwanie, które może przerastać
nasze elity gospodarcze i polityczne.

Biorąc pod uwagę rosnącą lukę technologiczną, która dzieli nas od Zachodu,
oraz głębokie uzależnienie naszej gospodarki od gospodarki krajów zachodnich,
polityka zwiększania krajowej produktywności może być zadaniem niezwykle
trudnym. Z kolei nadzieja, że nadwyżki „siły roboczej” będzie można ekspor-
tować za kilkanaście lat na Zachód, ma dość wątłe podstawy, biorąc pod uwagę
niezwykle szybki wzrost wydajności pracy. Chciałoby się zapytać, do jakich to
„prac ręcznych” będą potrzebne masy nisko wykwalifikowanych Polaków za
dziesięć czy więcej lat? W rachubę może wchodzić migracja większych grup
pracowników dobrze wykształconych i znających języki. Czy będziemy w stanie
ich przygotować?

Przyjrzyjmy się obecnie dwóm segmentom struktury społecznej – klasie
prywatnych przedsiębiorców i klasie pracowniczej. Empiryczną podstawą poniż-
szych uwag będą dwa badania. Pierwsze przeprowadzono w dużych fabrykach
przemysłowych w 1998 roku, a drugie zostało zrealizowane w latach 1999–2000
w małych i średnich firmach prywatnych.

Jak wiadomo z licznych wypowiedzi analityków transformacji, odziedziczo-
na po autorytarnym socjalizmie stosunkowo liczna grupa rolników indywidual-
nych i ówczesnej prywatnej inicjatywy sprawiła zawód. Okazało się, że
poprzedni ustrój nauczył przedstawicieli tych grup zaradności, umiejętności
przystosowania się, mimikry, ostrożności itd., natomiast nie doprowadził do
rozwinięcia u nich takich cech, jak przedsiębiorczość, innowacyjność, umiejęt-
ność podejmowania ryzyka. Sektor nowej prywatnej przedsiębiorczości był
tworzony w większości przez wychodźców z sektora państwowego, podczas gdy
dawna prywatna inicjatywa pozostała w swoich dotychczasowych niszach
rynkowych. Kto więc stworzył około 130 tysięcy przedsiębiorstw o zatrudnieniu
ponad 5 pracowników, które działały pod koniec lat 90.? Kim byli właściciele
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około 50 tysięcy przedsiębiorstw zatrudniających 15 i więcej osób? Jakie są
postawy przedstawicieli tej grupy i jaka jest sytuacja ekonomiczna ich firm?

Z badań z 1999 roku wynikało, że przedsiębiorstwa prywatne o zatrudnieniu
powyżej 15 pracowników były w większości tworzone przez osoby starsze
(w 1998 roku mieli oni przeciętnie 46 lat) o wykształceniu akademickim (64%),
które w przeszłości pracowały w przedsiębiorstwach państwowych (80%),
często pełniły tam funkcje kierownicze (62%). Dominowali w tej grupie
inżynierowie (52%). „Złotym” okresem dla zakładania przedsiębiorstw prywat-
nych były lata 1990–1994. Wtedy to dokonywał się masowy transfer z sektora
państwowego ludzi, maszyn i urządzeń, a także software’u – klientów, kontak-
tów handlowych itd. Prywatna przedsiębiorczość rozwijała się niezwykle eks-
pansywnie, ponieważ istniał duży i niezaspokojony popyt wewnętrzny, a także
otworzyły się chłonne rynki wschodnie. Z Rosji, Białorusi, Ukrainy przyjeżdżały
setki tysięcy „turystów” – drobnych handlarzy, którzy wykupywali polskie
towary, przede wszystkim odzież, buty, meble i artykuły spożywcze. Ten
masowy odbiorca nie wymagał towarów wysokiej jakości.

Specyficzna sytuacja panująca w pierwszej połowie lat 90. spowodowała, że
prywatne przedsiębiorstwa przez wiele lat mogły korzystać z przestarzałej
technologii przejętej z upadającego sektora państwowego lub wykorzystywały
sprowadzane do Polski z Zachodu tanie, używane maszyny i urządzenia.
W sektorze tym było i nadal jest niewiele przedsiębiorstw o zaawansowanej,
a nawet nowoczesnej technologii, dzięki której mogłyby stać się podwykonaw-
cami dużych przedsiębiorstw.

Względne zacofanie sektora ma swoje źródło nie tyle w braku wykształco-
nych właścicieli i pracowników, ile w uwarunkowaniach zewnętrznych. Gdy
w 1999 roku pytaliśmy właścicieli, jakie napotykają utrudnienia, okazało się, że
źródłem największych kłopotów były istniejące rozwiązania, które można
określić jako systemowe. Wśród kwestii wymienionych na pierwszych pięciu
miejscach cztery miały charakter systemowy, a tylko jedna rynkowy. Przemys-
łowcom ciążyło przede wszystkim opodatkowanie pracy, podatek dochodowy,
brak stabilnego prawa i brak sprzyjającej polityki kredytowej. W tym ostatnim
przypadku nie chodziło o samą możliwość otrzymania kredytu (wymienioną na
dalszym miejscu), lecz o dostępność specjalnych kredytów na jakościowy
rozwój przedsiębiorstw. Jedyną pozasystemową trudnością wśród pięciu pierw-
szych spraw było ubożenie społeczeństwa i w rezultacie obniżający się popyt na
towary i usługi wytwarzane przez sektor małych i średnich przedsiębiorstw.

Dodajmy, że kolejne utrudnienie związane z rynkiem, mianowicie koniecz-
ność sprostania konkurencji, zajmowało dopiero dziesiąte miejsce, a utrudnienia
związane z kodeksem pracy czternaste. Jeden z rozmówców mówił o tym
następująco: Na Zachodzie biznesmen ma wszystko od strony państwa i banku
ułatwione, musi walczyć na rynku, w konkurencji musi pokazać, że jest lepszy od
innych, a tu połowa wysiłku idzie już na samym początku w podatki, przepisy.
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Różnorodne rządowe działania – zwłaszcza związane z koniecznością
niedopuszczenia do inflacji, a jednocześnie utrzymania dotychczasowego po-
ziomu wpływów budżetowych – powoli, lecz systematycznie ograniczają dzia-
łalność sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Właściciele firm traktują
informacje o kolejnym „zielonym świetle” dla przedsiębiorczości jako hipo-
kryzję. Nie tylko nie widzą poparcia, lecz wręcz czują się wyzyskiwani, co
między innymi daje efekt w postaci braku lojalności wobec państwa, po-
wszechnego oszukiwania na podatkach i lokowania sporej części produkcji lub
usług w ramach „ukrytej gospodarki”. Na podstawie rozmów doszliśmy do
wniosku, że istnieją mocne podstawy, by zjawisko łamania prawa podat-
kowego interpretować w kategoriach anomii, a więc zaniku kontrolnej funkcji
pewnych norm społecznych, a nie tylko „zwyczajnej” patologii społecznej. Do
opisu aktualnych form łamania prawa przez przedsiębiorców nie wystarcza
zatem samo pojęcie „przestępczości gospodarczej”.

Jak wiadomo, sytuacja w demokratycznych społeczeństwach o stabilnej
gospodarce rynkowej jest pod tym względem zróżnicowana. Inaczej dzieje się
w Niemczech, inaczej w Stanach Zjednoczonych czy we Włoszech. Różna jest
siła kontroli społecznej, różny margines przyzwolenia na omijanie prawa czy
poziom korupcji. W Europie wzorcem pod tym względem są kraje skandynaw-
skie i Niemcy, natomiast Włochom przypada rola kraju o stosunkowo słabszej
odgórnej instytucjonalizacji. Ogólnie jednak podkreśla się powstawanie w kra-
jach zachodnich wysokiej identyfikacji z prawem, wytwarzanie przez tamtejszą
kulturę barier etycznych, akceptowanych przez ogół. Bariery te nie tylko
powstrzymują przed łamaniem prawa, ale także wspomagają proces nadawania
prawu roli kluczowego symbolu ładu społecznego.

W polskim przypadku niepokoi skala rozluźnienia barier etycznych i stopień
słabości kontrolnej roli normy. Bolączką jest nie tylko i nie tyle samo łamanie
prawa fiskalnego przez właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, ile
powszechne przyzwolenie na pewne formy tego zjawiska, nietraktowanie
omijania i przekraczania prawa jako czynów nagannych moralnie. Dziewięciu
na dziesięciu (sic!) przedsiębiorców stwierdzało w 1999 roku, że „gdyby
właściciel firm prywatnych chciał przestrzegać wszystkich przepisów prawa, to
nie byłby w stanie prowadzić działalności gospodarczej”. Nie będzie chyba
przesadą stwierdzenie, że w większości krajów o stabilnej gospodarce rynkowej
znaczna część osób zajmujących się małym i średnim biznesem przyjmuje
postawy konformistyczne – przestrzega norm, stara się rzetelnie płacić podatki,
nie „kombinuje” przeciwko władzom fiskalnym, mimo że wszędzie podatki są
uznawane za zbyt wysokie, a władze posądzane są o marnotrawstwo. W Polsce
zakres tak rozumianych postaw konformistycznych w prywatnym sektorze
gospodarki jest niewielki.

Zjawisko anomii nie może być traktowane wyłącznie jako efekt edukacji
przedsiębiorców przez nowy ustrój rynkowy. Zgodnie z tym, co przedstawiono
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w poprzedniej części rozdziału, nie można pomijać demoralizującego wpływu
autorytarnego socjalizmu, który doprowadził do relatywizacji wielu norm
moralnych. Przed zmianą systemu istniały już „struktury przeciwetyczne”
(określenie Tadeusza Borkowskiego) stworzone w czasach autorytarnego soc-
jalizmu, które okazały się trwałe i przeżyły dawny ustrój. Dodam na marginesie,
że w czasach autorytarnego socjalizmu pisano, iż źródeł demoralizacji społe-
czeństwa, a szczególnie przyczyn lekceważenia prawa, należy szukać w czasach
okupacji (Wyka 1984). Być może, mamy więc do czynienia z efektem
wzmacnianym w kolejnych okresach naszej historii. W każdym razie przy-
zwyczajenia z lat PRL znalazły dla siebie nowy i żyzny grunt po wprowadzeniu
gospodarki rynkowej. W rezultacie pojawiły się nowe, rynkowo-kapitalistyczne
„struktury przeciwetyczne”.

Zwraca uwagę zakorzenione przyzwyczajenie do instrumentalnego tra-
ktowania prawa. To ta wyuczona w ramach poprzedniego systemu postawa
miała duży udział w kształtowaniu atmosfery sprzyjającej rozwojowi dzisiejszej
anomii. Z drugiej strony sama polityka państwa po 1989 roku, niestabilność
elit politycznych, sprzeczne sygnały płynące z kręgów rządowych, zwiększanie,
a nie zmniejszanie przez nie zakresu niepewności tworzyły i nadal tworzą
solidny grunt rozszerzania się anomii. Rodzi to, w drodze sprzężenia zwrotnego,
poważne problemy legitymizacji elit politycznych. Zaryzykuję stwierdzenie,
że pojawia się swego rodzaju nowy etos przedsiębiorców, którego cechą
wyróżniającą jest poczucie, iż to dzięki łamaniu norm prawa gospodarczego
stwarza się nowe miejsca pracy, kreuje się popyt. Inaczej mówiąc, łamanie
prawa gospodarczego jest „racjonalizowane” przez niektórych przedsiębiorców
w ten sposób, że przedstawiają je jako środek zapewniający krajowi rozwój
gospodarczy!

Powstaje pytanie o skalę anomii. Wypowiadanie w tym względzie sądów
kategorycznych wymagałoby dobrze zweryfikowanego punktu odniesienia, któ-
ry pozwoliłby stwierdzić głębokość anomii w Polsce. Może nim być jedynie
sytuacja w innych krajach. Z badań prowadzonych w stabilnych gospodarkach
rynkowych wynika przecież, że łamanie prawa przez właścicieli i menedżerów
przedsiębiorstw jest zjawiskiem spotykanym prawie wszędzie, brak jednak
danych porównawczych, by dokonać rzetelnych zestawień na przykład sytuacji
społeczeństwa polskiego ze społeczeństwem fińskim, włoskim czy rosyjskim.
Można domniemywać, że lokujemy się mniej więcej w środku skali, podobnie
jak w środku skali umieszczają nas badacze zjawisk korupcji.

Chciałbym uniknąć katastroficznych stwierdzeń, że oto przychodzi nam żyć
w kraju o wyjątkowo zdemoralizowanym biznesie. Pomimo niewątpliwie
dużego zakresu anomii, nie wydaje się, byśmy bardzo daleko odbiegali nie tylko
od standardów innych europejskich krajów byłego dominium radzieckiego, lecz
być może także Włoch czy Grecji. Niepokojące jednak jest zauważane przez nas
podczas badań wyraźne podnoszenie się poziomu anomii. Otóż zakres łamania
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prawa nie zmniejsza się, lecz zwiększa. Z wywiadów prowadzonych wśród
osób zajmujących się finansową obsługą firm prywatnych wynika, że mali
i średni przedsiębiorcy powszechnie oszukują (deklarują „lewe koszty”) i skala
zjawiska – mimo wysiłków Ministerstwa Finansów – w ostatnich latach jest
coraz większa.

Ważnym komponentem anomii jest rosnący brak legitymizacji władzy.
O kryzysie legitymizacyjnym można mówić wtedy, gdy – używając określeń
zaczerpniętych z teorii dysonansu poznawczego – redukcja sprzeczności między
obowiązującą normą a własnym zachowaniem łamiącym tę normę jest dokony-
wana przez odjęcie wiarygodności podmiotowi stanowienia prawa.

Powtórzmy stwierdzaną przez nas wielokrotnie sytuację: wielu badanych
przez nas przedsiębiorców uważało, że są eksploatowani przez państwo, a przy
tym władze państwowe są postrzegane przez nich jako nierzetelne i niekom-
petentne. Mówiąc najkrócej, instytucje państwowe zajmujące się gospodarką
były traktowane raczej jako przeciwnik niż sprzymierzeniec polskiej przedsię-
biorczości. Uważano je często za nieuczciwe, gdyż – zdaniem rozmówców
– były skorumpowane przez grupy interesu reprezentujące wielki biznes i kapitał
zagraniczny. Twierdzono, że były przy tym niekompetentne, gdyż – jak sądzono
– nie umiały rozwiązywać prawdziwych problemów gospodarczych, a zwłaszcza
nie były w stanie chronić polskiego rynku przed nieuczciwą konkurencją. Nasi
respondenci uważali, że można być znanym politykiem, a jednocześnie ignoran-
tem, i lubili cytować pewnych posłów, którzy wypowiadali niepoważne poglądy
ekonomiczne, „majsterkowali” przy gospodarce, z przesadną troską „pochylali
się nad ludźmi pracy” obiektywnie im szkodząc, a jednocześnie „mieszali zupę
w lewą stronę”.

Skłonność do łamania prawa – dobrze opisana przez socjologów analizują-
cych autorytarny socjalizm – prowadziła do ważnego efektu, również zakorze-
nionego w poprzednim systemie. Pojawia się (czy raczej wciąż się utrzymuje)
dyspozycja do dychotomicznego dzielenia struktury społecznej i instytucji na
segment „nasz” i „ich”. Nowi „oni” nie są tak klarownie zdefiniowani, jak klasa
władzy w czasach autorytarnego socjalizmu, lecz łatwo dają się wskazać. To
przede wszystkim ta część elity politycznej, która wysysa pieniądze z polskiego
biznesu, uchwala restrykcyjne podatki i zmusza do „kombinowania”. „Oni” to
biurokracja państwowa i samorządowa. W tej kategorii wyróżnione miejsce
zajmuje Ministerstwo Finansów oraz pracownicy urzędów skarbowych. Przed-
siębiorcy oczywiście nie identyfikują się z „onymi”, nie poczuwają się do
lojalności wobec nich.

W opozycji do nowych „onych” kształtuje się obszar grupowej identyfikacji.
„My” to przedsiębiorcy kierujący małymi i średnimi firmami, profesjonaliści,
menedżerowie. Można by tę obszerną kategorię, stanowiącą oś identyfikacji
naszych respondentów, określić za Saint-Simonem mianem współczesnych
„industrialistów”. Tak zdefiniowani industrialiści przeciwstawiają się nowemu
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światu elit politycznych, władz państwowych, Ministerstwa Finansów, silnych
politycznie związków zawodowych, głosicieli lewicowych haseł egalitaryzmu,
a nawet zwolenników solidaryzmu społecznego, których z punktu widzenia
„industrialistów” można łącznie określić mianem współczesnej „klasy pasożyt-
niczej”. Przedsiębiorcy mają potrzebę dzielenia się z potrzebującymi (a przynaj-
mniej deklarują taką gotowość), lecz sami chcieliby decydować, komu i na co
będą przeznaczali swoje pieniądze, gdyż nie mają zaufania do dzisiejszych
dysponentów kasy państwowej.

Nowy sposób dychotomizacji obrazu społeczeństwa przypomina pod jed-
nym względem postrzeganie rzeczywistości społecznej znane z badań klasy
robotniczej. I w jednym, i w drugim przypadku pojawiało się bowiem poczucie
społecznego porzucenia i wykorzystania przez inne grupy społeczne.

Zajmijmy się teraz drugim ważnym segmentem struktury społecznej – klasą
pracowniczą (zwłaszcza klasą robotniczą). Przechodzi ona proces głębokich
wewnętrznych podziałów i fragmentaryzacji, który odbywa się w warunkach
szybkiego obniżania się poziomu życia i rosnącego bezrobocia. Z areny
społecznej zeszła dawna bojowa polska klasa robotnicza, która w 1980 i 1981
roku była w stanie podjąć kolektywny atak na ówczesną władzę i doprowadzić
do powstania „Solidarności”. W ciągu ostatniego dwudziestolecia nastąpiło
wiele procesów strukturalnych, a także przekształceń mentalności społecznej,
które zasadniczo zmieniły oblicze tej klasy.

Klasa robotnicza (przez którą będziemy tu rozumieli wielką grupę osób
wykonujących fizyczną pracę wykonawczą) pozostaje nadal bardzo liczna, a jej
udział w strukturze społecznej zmniejsza się wolniej niż oczekiwano. Nastąpiły
natomiast głębokie przekształcenia polegające na znacznym zawężaniu się
wielkoprzemysłowego odłamu klasy robotniczej na rzecz grupy robotników
zatrudnionych w małych i średnich przedsiębiorstwach. Ponadto zmniejszyła się
liczebność robotników zatrudnionych w sektorze państwowym na rzecz zatrud-
nionych w sektorze prywatnym. Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na
restrukturyzację klasy było opuszczenie jej przez najbardziej ekspansywne
grupy, które przeszły do sektora prywatnego. Około 30% właścicieli małych
przedsiębiorstw prywatnych to robotnicy wykwalifikowani, którzy wyszli
z przedsiębiorstw państwowych.

Podczas prowadzonych przez zespół katedry socjologii SGH badań w du-
żych przedsiębiorstwach przemysłowych skarżono się wielokrotnie, że najlepsi
fachowcy odeszli z fabryk i otwierali własne małe firmy usługowe i handlowe.
W ten sposób środowisko robotnicze traciło swoją elitę – grupę, która była
najbardziej aktywna w czasach pierwszej „Solidarności”, z której wywodził się
krąg liderów symbolizowany nazwiskami Bujaka czy Frasyniuka. Na przeciw-
ległym biegunie, na marginesie klasy robotniczej, zanotowano proces powstawa-
nia różnorodnych „podklas”, na które składają się liczne grupy bezrobotnych,
a także robotników, którzy pracują wyłącznie w szarej strefie.
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Obok tych ogólnych zjawisk należy wskazać na procesy kształtowania się
odrębnych odłamów klasy robotniczej. Niektórzy badacze skłonni są mówić
o pojawianiu się przynajmniej dwóch klas robotniczych: jednej zatrudnionej
w sektorze państwowym i drugiej w sektorze prywatnym.

W przedsiębiorstwach państwowych działają silne związki zawodowe,
a w części firm także samorządy pracownicze. To między innymi spowodowało,
że w trakcie licznych redukcji zatrudnienia pozostali tam przede wszystkim
pracownicy starsi (w badaniach z 1998 roku średnia wieku pracownika przedsię-
biorstw państwowych wynosiła 43 lata), o dłuższym stażu w danym przedsię-
biorstwie, należący do związków zawodowych. Ponadto płace w tych firmach
były stosunkowo wysokie (w 1998 roku przeciętnie 1048 zł) i miały spłaszczoną
strukturę (wysokość płac zależy w pewnym stopniu od stażu pracy, co powodo-
wało, że nawet robotnicy o niskich kwalifikacjach mieli stosunkowo wyższe
płace niż w innych sektorach gospodarki). Przejawiły się więc tu dobrze znane
z literatury konsekwencje działalności tradycyjnych związków zawodowych.

Z kolei w sektorze prywatnym (mam na uwadze nowo zakładane firmy
prywatne, a nie przedsiębiorstwa sprywatyzowane) załogi były przeciętnie
o kilka lat młodsze (w badaniach z 1999 roku średnio 37 lat), średnie płace były
wyraźnie niższe (871 zł), a ich rozpiętość była znacznie większa niż w sektorze
państwowym. Pracownicy o najwyższych kwalifikacjach byli opłacani tak samo
dobrze, jak w firmach państwowych, lecz ci o niskich kwalifikacjach otrzymy-
wali wynagrodzenia niższe. Podczas gdy w przedsiębiorstwach państwowych
robotnicy niewykwalifikowani zarabiali 924 zł, to w prywatnych jedynie 747 zł.

Robotnicy w obydwu sektorach gospodarki w równym i stosunkowo wysokim
stopniu odczuwali efekt społecznego „porzucenia”, a wielu z nich miało poczucie,
że nie istnieje żadna instytucja dobrze reprezentująca ich interesy. Zarazem przez
całą dekadę lat 90. utrzymywał się pogląd, że pracodawca państwowy jest bardziej
przyjazny wobec robotników niż prywatny (tylko co piąty zatrudniony w firmie
prywatnej deklarował w 1999 roku, że chętnie pracuje w sektorze prywatnym).

Gdy badaliśmy wpływ sektora własnościowego na poglądy robotników,
okazywało się, że pojawia się korelacja, która miała następujący charakter: praca
w sektorze prywatnym w odróżnieniu od pracy w sektorze państwowym
powodowała wzrost poziomu racjonalnego myślenia o gospodarce (na przykład
stosunkowo wysoka akceptacja zasady likwidacji nierentownych przedsię-
biorstw), jednak wywoływała także wyraźny wzrost poparcia dla równości
społecznej (zwłaszcza dla zasady ustawowego ograniczania poziomu zarobków).

Robotnicy zatrudnieni w małych i średnich przedsiębiorstwach prywatnych
mieli poczucie, że są w coraz większym stopniu wyzyskiwani przez swoich
patronów. Podczas badań w latach 1999-2000 mówili nam, że płace mają niskie
i nie awansują finansowo, i jakoby zmuszani są coraz częściej kredytować
pracodawców (płace otrzymują ze znacznymi opóźnieniami), a równocześnie
dostrzegali rosnący materialny poziom życia swoich szefów. Na marginesie
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warto dodać, że pracodawcy starali się ukrywać przed pracownikami rosnący
standard życia.

Bardzo ważnym zjawiskiem, istniejącym przez całą dekadę lat 90., był niski
poziom solidarności klasowej robotników, tak charakterystyczny w latach
1980-1981. W naszych badaniach stwierdziliśmy związany z tym efekt „dyso-
nansu prywatyzacyjnego”, szczególnie silny w latach 1990-1995. Polegał on na
tym, że wraz z upływem czasu rosło przyzwolenie na pewne formy prywatyzacji
majątku państwowego (jednak wyłącznie przez kapitał polski) przy jednoczes-
nym obniżaniu poziomu zgody, by przedsiębiorstwo zatrudniające danego
respondenta zostało zdenacjonalizowane.

Mówiono: „prywatyzacja jest nieunikniona, niech jednak dotknie ona
sąsiada, a nie mnie”. Między innymi takie właśnie nastawienie spowodowało, że
po 1989 roku nie udało się związkom zawodowym zorganizować żadnego
autentycznego strajku solidarnościowego. Robotnicy stracili poczucie, że mają
jednego przeciwnika, iż „jadą na jednym wózku” i mają jeden wspólny cel, nie
mówiąc już o tym, że stracili poczucie własnej kolektywnej siły (świadczyły
o tym porównawcze badania z końca lat 70. i z początków lat 90.).

Pod koniec lat 90. zjawisko zaniku solidaryzmu klasowego przybrało nieco
inną postać, zwłaszcza w środowisku robotników z firm prywatnych. Rzadko
traktowali oni firmy prywatne jako dobre miejsca pracy, jednak równolegle
wielu z nich przestało uznawać państwo za najlepszego pracodawcę. Pozytyw-
nym układem odniesienia stawała się dla nich praca na własny rachunek.
W 1999 roku przeszło 40% z nich wyrażało chęć założenia własnego mikro-
przedsiębiorstwa. Można więc mówić o swoistej drobnomieszczańskości sporej
części klasy robotniczej. Zarazem jednak sytuacja gospodarcza zaczyna ograni-
czać tę alternatywę, a malejący popyt odbija się negatywnie na sytuacji
mikrofirm, ponieważ nie tylko nie zwiększa się ich liczba, lecz rośnie odsetek
tych, które są zmuszone zamknąć lub zawiesić swoją działalność.

Perspektywa – między pesymizmem a gorzkim optymizmem

Zastanawiając się nad rozpoczynającą się dekadą, przyjmuję na wstępie dwa
pesymistyczne założenia. Po pierwsze, w ciągu dekady pozostaniemy poza Unią
Europejską. Nawet jeśli formalnie zostaniemy do niej dopuszczeni, to wy-
znaczone zostaną długie okresy przystosowawcze, niezbyt duże europejskie
dotacje nie zostaną przeznaczone na rzeczywistą restrukturyzację społeczeństwa
i gospodarki. Po drugie, nie nastąpi ani zdecydowane przyspieszenie tempa
rozwoju gospodarczego, ani też głęboki kryzys typu rosyjskiego, lecz utkniemy
w pułapce stagnacyjnego wzrostu o wysokości około 2% PKB rocznie. Przyj-
muję więc założenie, że czekają nas chude lata izolacji i stagnacji. Spełnienie się
tych założeń oznacza, że polska sytuacja będzie się kształtować stosunkowo
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autonomicznie, tzn. nasza przyszłość będzie w większym stopniu zależna od
czynników endogennych niż od czynników zewnętrznych. Jakie to pociągnie
konsekwencje?

Obniżanie się poziomu kulturalnego i polaryzacja społeczeństwa

W kraju, w którym zamyka się setki szkół, nauczycieli opłaca się źle, a całe
segmenty społeczne wpadają w biedę, musi wzrastać margines społeczny.
Kwestią kluczową stanie się zakres tego marginesu. W ciągu kilku lat nastąpią
w tym względzie zmiany jakościowe, mianowicie margines przeobrazi się
w istotny liczebnie dolny segment polskiego społeczeństwa. Po przekroczeniu
pewnego poziomu segment ten stanie się symbolem Polski, który będzie
jaskrawo rzucał się w oczy Europie. Symbolem Polaka nie będzie już drobny
handlarz, lecz tępy osiłek, przed którym będą przestrzegały bedekery i będą
wiedzieli wszyscy odwiedzający nasz kraj (tak jak dzisiaj wiedzą o tym, że
w Polsce jest niezdrowa woda wodociągowa).

Wprowadzona właśnie reforma szkolnictwa już obecnie wywołała efekt
w postaci nie tylko wtórnego, lecz pierwotnego analfabetyzmu. Przypominam
sobie wypowiedzi przedstawicieli polskiej mniejszości cygańskiej, którzy zwra-
cali uwagę na konsekwencje faktycznej (chociaż nie oficjalnej) likwidacji
obowiązku szkolnego. Okazało się, że spory odsetek młodzieży cygańskiej
w Polsce przestał w ogóle uczęszczać do szkół. Słychać już o tym, że młodzież
ze środowisk wiejskiej biedoty ogranicza swoje wykształcenie do skróconej,
sześcioletniej szkoły podstawowej. W ciągu następnej dekady pojawi się
– zwłaszcza na wsiach – analfabetyzm rdzennej ludności.

Używając metafory przestrzennej, można powiedzieć, że oddalającemu się
od klasy średniej i rosnącemu liczebnie segmentowi marginesu i ciemnoty
będzie towarzyszył proces przeciwny, polegający na kształtowaniu się społecz-
nej elity. Kręgi klasy wyższej i nowej klasy średniej będą tworzyły coraz
bardziej zamkniętą enklawę społeczną, która będzie obsługiwana przez własną
służbę zdrowia i własne szkolnictwo wszystkich szczebli. Kręgi, o których
mowa, zamkną się także w najbardziej dosłownym znaczeniu: zamieszkają
w zamkniętych osiedlach, chronionych przez prywatne policje.

Brak solidaryzmu społecznego

Wśród wielu mitów, jakie żywimy w odniesieniu do samych siebie,
szczególnie fałszywe są dwa: przeświadczenie, że jesteśmy narodem tolerancyj-
nym oraz że jesteśmy solidarni w biedzie. Niewątpliwie możemy czerpać
satysfakcję z okresu po sierpniu 1980 roku, gdy duch autentycznej solidarności
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przeniknął zbiorową świadomość Polaków, lecz nie pozostało po nim prawie
nic. Obecnie zresztą już nie tylko elita pieniądza i władzy okazała się wyzuta
z elementarnej solidarności z innymi, niżej ulokowanymi grupami społecznymi,
lecz także powszechnie zanika pierwiastek chrześcijańskiego współczucia z bliź-
nimi.

Gdy przeżywaliśmy kryzys w latach 80., otrzymywaliśmy wielkie ilości
darów z innych krajów. Obecnie jesteśmy w stanie zebrać najwyżej garść rzeczy,
by pomóc potrzebującym na Kaukazie lub dać parę złotych Owsiakowi,
natomiast nie stać na przykład względnie dostatnich społeczności miejskich, by
objąć systematyczną opieką dzieci w zbankrutowanych PGR-ach. Nie są w stanie
zorganizować tego zabiegani politycy, nieliczni społecznicy (jak bardzo samo to
pojęcie stało się obecnie w Polsce anachroniczne!), harcerze czy duchowni.

Nie chcę, by spostrzeżenie to zabrzmiało przesadnie. Sukces i trwałość
wspomnianej akcji Owsiaka świadczy o istnieniu w naszym społeczeństwie
pewnych rezydualnych dyspozycji do dzielenia się groszem z bliźnimi. Zanik
solidarności z potrzebującymi jest w znacznym stopniu rezultatem niskiej
moralnej jakości elit oraz braku elementarnej instytucjonalnej siatki społeczeń-
stwa obywatelskiego. Niezmiernie słaba jest tkanka dobrowolnych zrzeszeń,
które umożliwiałyby jednostkom udział w życiu zbiorowym, świadczenie innym
pomocy itd. W warunkach stagnacji i izolacji nasze społeczeństwo będzie
oddalało się, a nie zbliżało do modelu społeczeństwa obywatelskiego.

Kształtowanie się nowego proletariatu

Klasa pracownicza będzie ulegała dalszemu podziałowi na upośledzoną
społecznie większość i względnie przystosowaną mniejszość. Przywrócona
zostanie na dużą skalę instytucja „bandosa” – pracownika podejmującego się
każdej pracy. Będzie on miał niewiele wspólnego z robotnikiem „nomadycz-
nym”, który wędrował w czasach socjalistycznej industrializacji od jednej do
drugiej „wielkiej budowy socjalizmu”, od jednego hotelu robotniczego do
drugiego. „Bandos” to marnie opłacany wyrobnik sezonowy zatrudniony przy
pracach prostych, zwłaszcza w budownictwie, który nie ma pracy, jest otoczony
minimalną ochroną socjalną lub nie ma żadnej ochrony. Pojawienie się na
większą skalę „bandosów” będzie także jednym z efektów zwycięstwa zwolen-
ników ograniczenia praw pracowniczych, którym uda się w ciągu najbliższych
lat zlikwidować przepisy gwarantujące trwałość stosunku pracy oraz faktycznie
znieść instytucję płacy minimalnej.

Wbrew oczekiwaniom, posunięcia te nie poprawią sytuacji na rynku pracy,
ani też wyraźnie nie zmniejszą bezrobocia, lecz pociągną za sobą pogorszenie
materialnego płożenia pewnych grup pracowniczych i w jeszcze większym
stopniu pogłębią dystans między właścicielami firm (zwłaszcza większych) a ich
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pracownikami. Oś klasycznego konfliktu klasowego, już obecnie zaznaczająca
się wyraźnie, ulegnie zaostrzeniu. To prawda, że w sektorze firm nowoczesnych,
o względnie dobrej sytuacji rynkowej, będą zatrudnieni pracownicy fachowi,
którzy będą mieli poczucie stabilności zatrudnienia. Ta nowa „arystokracja
robotnicza” będzie jednak stanowiła niezbyt duży odsetek całej klasy robotniczej
i będzie się oddalała od masy pracowników przeciętnych, zatrudnianych na
kilkumiesięczne czy roczne kontrakty, a zwłaszcza od „bandosów”.

Klasa przedsiębiorców podlegać będzie również wewnętrznej dywersyfikacji.
Z jednej strony wyklaruje się grupa przedsiębiorstw nowoczesnych, które będą
podwykonawcami wielkich przedsiębiorstw, zarówno krajowych jak i zagranicz-
nych. Właściciele ci będą inwestować w nowoczesne, elastyczne maszyny i ciągi
technologiczne. Jednak większa część polskich małych i średnich przedsiębiorstw
będzie miała wielkie trudności z wytrzymaniem konkurencji i stanie przed
alternatywą bankructwa lub zejścia do gospodarczego podziemia. Wybiorą to
drugie, co pociągnie za sobą efekt swoistej proletaryzacji drobnomieszczaństwa.

Ku dnu społecznemu zaczną także opadać te grupy pracowników zalicza-
nych nominalnie do warstwy średniej lub przedstawicieli zawodów profesjonal-
nych, które nie będą obsługiwały wyższych grup społecznych. Mam na myśli na
przykład lekarzy czy nauczycieli, którzy z konieczności będą musieli obsługiwać
niższe kręgi społeczne, trafią do publicznych szkół czy szpitali i będą zarabiali
kilkakrotnie mniej niż ich koledzy obsługujący wyższe segmenty społeczne.

Słabnąca władza państwowa
i postępująca deregulacja życia społecznego

Polska klasa polityczna wytworzyła już własne wzory wartości i ukształtowa-
ła specyficzny etos, który będzie ulegał dalszej nieformalnej kodyfikacji.
Przedstawiciele szeroko rozumianej elity politycznej nauczyli się, że sprawowanie
władzy jest źródłem wysokich dochodów, i przywykli do myśli, iż tak właśnie być
powinno. Układem odniesienia nie jest dla nich przeciętny pracujący wyborca,
lecz prywatny przedsiębiorca. Pojawił się stereotyp, że człowiek pełniący
z wyboru rolę we władzach szczebla lokalnego czy centralnego powinien zarabiać
tyle samo, ile zarabia przedsiębiorca odpowiedniego szczebla podejmujący ryzyko
gospodarcze lub członek „top managementu” dużego przedsiębiorstwa.

Jednakże taka ideologia „politycznego pieniądza” zawiera fałszywe założe-
nie, że osoba, która podejmuje decyzje, powinna mieć wysokie zarobki, co ma ją
uchronić przed pokusą korupcji. Taka jednoczynnikowa zależność zawiera tyle
prawdy, ile teza głoszona na początku lat 70. przez ekipę Edwarda Gierka, że
podniesienie płac automatycznie zwiększy wydajność pracy. Sytuacja jest
bardziej skomplikowana. Otóż zachowania są wyznaczane przez złożone sploty
zinternalizowanych norm kulturowych obowiązujących w danym środowisku,

122 Juliusz Gardawski



przez mechanizmy kontroli społecznej i konformizmy grupowe, różnorodne
układy odniesienia itd.

Obecnie można natomiast odnieść wrażenie, że elita polityczna uwolniła się
od brzemienia normatywnej kontroli i jej przedstawiciele mają jeden główny cel
– zdobycie pieniędzy. Społeczną miarą sukcesu osoby z obecnej elity władzy
coraz rzadziej jest realizacja jakiejś misji, coraz częściej natomiast uzyskany
status materialny. Nie można tego zjawiska traktować w kategoriach indywidu-
alnej patologii, lecz grupowej anomii.

Ponadto nauczono się, że osoby sprawujące w Polsce władzę (a nawet
profesjonalni urzędnicy administracji) są delegatami partii politycznych i to wobec
nich mają zachowywać lojalność. Dowiedziano się także w praktyce, że poza
najmniejszymi ośrodkami gminnymi ludzie władzy nie odpowiadają przed swoimi
wyborcami, bo ci są pozbawieni instrumentów nacisku, zatomizowani. Krótko
mówiąc, elita polityczna wie – i to się nie zmieni – że w Polsce nie powstaje
społeczeństwo obywatelskie i nie kształtują się lokalne instytucje, które mogłyby
tworzyć realny mechanizm społecznej kontroli nad demokratycznie wybraną
władzą. Dodam, że jedyne narzędzie społeczeństwa obywatelskiego, które
w Polsce funkcjonuje, to prasa. Wiele jednak wskazuje, że grozi jej w przyszłości
polityczna wasalizacja (może poza kilkoma tytułami o zasięgu ogólnopolskim).

Opisana z grubsza sytuacja powoduje rewitalizację opisanej poprzednio
dyspozycji do postrzegania społeczeństwa w kategoriach „my-oni”. Linia
podziału pozostaje taka sama, jak w czasach autorytarnego socjalizmu: „oni” to
władza, my to (zależnie od tego, kto wypowiada sąd) „społeczeństwo”, „ciężko
pracujący przedsiębiorcy prywatni” czy inni.

Okazuje się także, że dyspozycja do dychotomizacji znajduje swój wyraz
w postawach przedstawicieli klasy politycznej oraz tych warstw, które reprezentu-
ją państwo. Dzieje się tak dlatego, że państwo nie tylko nie wprowadza skutecznie
odgórnej instytucjonalizacji, postulowanej od lat przez Grzegorza W. Kołodkę
(1999), nie narzuca więc umiejętnie życiu społecznemu w sposób skuteczny reguł,
lecz nie jest w stanie doprowadzić do tego, by warstwa urzędników państwowych
i przedstawicieli aparatu kontroli społecznej identyfikowała się z interesami
państwa. Swego rodzaju schizofrenia cechować będzie w coraz większym stopniu
urzędnika czy policjanta, który jednocześnie jest oficjalnym reprezentantem
państwa, a z drugiej strony jednostką, której głównym celem jest indywidualne
zawłaszczenie jak największej ilości środków należnych państwu.

Wszystkie opisane powyżej bardzo niepokojące procesy mogą być określo-
ne mianem „latynizacji” Polski (przez analogię do chorób społecznych trapią-
cych wiele krajów Ameryki Łacińskiej)2. Latynizacja nie wywoła raczej, wbrew

2 O zagrożeniu takim już na początku dekady lat 90. pisał między innymi Grzegorz W. Kołodko.
Zob. Transformacja polskiej gospodarki. Sukces czy porażka?, Warszawa, Polska Oficyna Wydaw-
nicza BGW, 1992.
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obawom, wybuchu społecznego, gdyż nowi przegrani, w odróżnieniu od zbun-
towanej klasy robotniczej z roku 1980, są i nadal będą pozbawieni własnych elit
autorytetu, będą rozproszeni, trapieni poczuciem bezsilności i bezalternatywno-
ści (Kołodko 2001, Nieciuński 2001). Tego typu zbiorowości mogą pogrążać się
w patologii, służyć jako środowisko rekrutacyjne dla zorganizowanej przestęp-
czości, nie będą natomiast w stanie realnie zagrozić porządkowi społecznemu.
„Latynizacja” będzie także efektem wspomnianego zaniku solidarności społecz-
nej z grupami zmarginalizowanymi.

Gorzki optymizm

Nieco pretensjonalny tytuł podrozdziału wziął się stąd, że polski wariant
„latynizacji” będzie miał cechy innowacyjnej adaptacji, która w sensie pozytyw-
nym będzie różniła nasz kraj od niektórych przynajmniej krajów Ameryki
Łacińskiej. Zakładając, że w warunkach stagnacji i izolacji nastąpią opisane
powyżej negatywne zjawiska, chcę się obecnie odwołać do przytoczonych
w pierwszej części tekstu rekapitulacji socjologicznych analiz więzi społecz-
nych, postaw i wzorów zachowań cechujących społeczeństwo polskie w okresie
autorytarnego socjalizmu.

Polski wariant „latynizacji” będzie polegał na zawężeniu się grup benefic-
jentów, zwłaszcza rodzimej burżuazji. Do grupy przystosowanych, czyli tych,
którzy utrzymają wcześniejszy poziom życia, lecz nie będą mieli szans na jego
podnoszenie, przesunie się część dotychczasowych beneficjentów (zwłaszcza
przedsiębiorców, właścicieli małych i średnich firm). W rezultacie graficznym
symbolem społeczeństwa stanie się piramida o bardzo szerokiej podstawie
i szybko zwężających się wyższych piętrach.

Zarazem jednak nastąpią ważne procesy adaptacyjne, w wyniku których
ukształtuje się w Polsce „alternatywne społeczeństwo” przystosowane do izo-
lacji i stagnacji, dzięki któremu analogia z niektórymi „stygmatyzowanymi”
krajami Ameryki Łacińskiej okaże się nietrafna. Nastąpi mianowicie w Polsce
„korpuskulizacja struktury”, która będzie nową wersją wspominanej już „federa-
cji” grup rodzinnych i towarzyskich z okresu autorytarnego socjalizmu. W naj-
bliższej dekadzie w dużym stopniu wzmocni się szara gospodarka, która będzie
społecznie akceptowaną odpowiedzią na zastój gospodarki „jawnej”. Ukształtuje
się i utrwali na dużą skalę nowa „brudna wspólnota”. Stanie się tak właśnie za
sprawą tradycyjnych wzorów wartości, które zostały ukształtowane w okresie
autorytarnego socjalizmu.

Przez „korpuskulizację” struktury rozumiem kształtowanie na pograniczu
gospodarki oficjalnej oraz w ramach gospodarki szarej wielu stosunkowo
drobnych grup, powiązanych wewnętrznie wspólnymi interesami, zajmujących
się importem i eksportem, produkcją, handlem, ale także wytwarzaniem wszel-
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kiego rodzaju niematerialnych usług. Grupy te, funkcjonując na pograniczu
legalności, będą łamały oficjalne reguły, omijały podatki, cła, krótko mówiąc
– będą wymykały się oficjalnej ewidencji. Wewnątrz grup będzie panował
stosunkowo wysoki poziom wzajemnego zaufania, jednak w relacjach między-
grupowych trwać będzie ostra konkurencja, brak zaufania, lojalności. Taka
korpuskularna faktura będzie w mniejszym stopniu niż na przykład w Rosji
podatna na wasalizację przez rozległe układy mafijne (poszczególne grupy
będą starały się zachowywać samodzielność i będą „kombinowały na własną
rękę”).

Tak więc zamiast oczekiwanego przez niektórych obserwatorów buntu
społecznego nastąpi specyficzna adaptacja w ramach alternatywnego „ukrytego”
ładu społeczno-gospodarczego. Będzie się on rozwijał dzięki powszechnemu
społecznemu przyzwoleniu, takiemu samemu, jakie społeczeństwo dało w cza-
sach okupacji powszechnemu oszukiwaniu Niemców (zjawisko tak sugestywnie
opisane przez Kazimierza Wykę) czy lekceważeniu instytucji państwa i prawa
w epoce autorytarnego socjalizmu.

Paradoksalnie te wszystkie cechy tradycyjnego wzoru – utrwalone w prze-
szłości dyspozycje do lekceważenia tych instytucji, dyspozycja do postrzegania
świata społecznego pod kątem dychotomii „nas” i „nich” oraz skłonności do
odejmowania legitymizacji „im”, do indywidualnego przystosowywania się,
manifestowania zaradności i sprytu, tworzenie silnych więzi rodzinnych, towa-
rzyskich, „układowych” oraz zawiązywanie „brudnych wspólnot” – będą pol-
skim kapitałem kulturowym na lata izolacji i stagnacji. Piszę o paradoksie,
ponieważ to, co miało zostać wyrugowane dzięki demokracji i gospodarce
rynkowej, co było definiowane (i słusznie) jako balast w tworzeniu przejrzystych
procedur demokratycznych, gospodarki liberalnej i społeczeństwa obywatel-
skiego, okaże się cennym zasobem na nadciągające lata „chude”.

Miejsce ładu odpowiadającego wysokiemu ideałowi społeczeństwa obywa-
telskiego zajmie ukryta gospodarka. Powstanie na większą niż obecnie skalę
pokątna wytwórczość, nielegalny, nie oclony import surowców dla podziemnych
fabryczek, kierowanych przez lokalnych „bossów” (być może, powstaną impor-
towo-produkcyjne drobne mafie polsko-wietnamskie, polsko-indyjskie itd.).
Sądzę natomiast, wbrew pewnym przesłankom, że nasze społeczeństwo nie
będzie przypominać „klasycznego” społeczeństwa sycylijskiego, w którym
stosunkowo scentralizowana i hierarchicznie zbudowana mafia była akceptowa-
ną społecznie instytucją sprawującą faktyczną władzę. Nasze społeczeństwo
będzie cechowało się znacznie większym pluralizmem, silne będą tendencje
odśrodkowe.

Rozwój tak zdefiniowanego „społeczeństwa alternatywnego” będzie cieszył
się cichym przyzwoleniem klas wyższych i, być może, elity politycznej.
Z punktu widzenia beneficjentów ukształtowanie się i umocnienie tej korpus-
kularnej nieformalnej struktury zmniejszy ryzyko rozwoju niekontrolowanego
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bandytyzmu przegranych, w jakimś wymiarze zaangażuje „ludzi zbędnych”,
uchroni grupy zamożne przed bezmyślną agresją, chociaż oczywiście będzie
także oznaczało uszczuplenie dochodów klas wyższych.

Trzeba jednak na zakończenie stwierdzić, że wejście części polskiego
społeczeństwa na drogę takiej „alternatywy” (co jest, moim zdaniem, prawie
pewne przy spełnieniu założenia o stagnacji i izolacji kraju) będzie oznaczało,
iż ukształtuje się „polska droga do kapitalizmu”, której efektem okaże się
struktura społeczna nie tylko patologiczna z punktu widzenia wymogów nowo-
czesnej gospodarki rynkowej, ale także bardzo trudna do ewentualnego później-
szego przekształcenia. Jeżeli więc spełniłaby się zawarta w tym tekście pro-
gnoza, to nasze społeczeństwo utknęłoby na długi czas w układzie peryferyjnym,
z którego droga powrotna byłaby ciężka. Można mieć jedynie nadzieję, że uda
nam się wrócić na ścieżkę szybkiego wzrostu, co uchroniłoby nasze społeczeń-
stwo przed koniecznością tworzenia struktury korpuskularnej i ładu alternatyw-
nego.
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Rozdział V

Tadeusz Kowalik

Sprawiedliwość dystrybutywna
jako wyzwanie transformacyjne

Nasze badania nie potwierdzają szeroko
podzielanego poglądu, że rządy stają przed
alternatywą: równość czy wzrost. Najefektyw-
niejsza wydaje się taka polityka, która równo-
cześnie promuje obie te rzeczy.

Michael Bruno i Lyn Squire 1996
At the level of people, the system isn’t working.

James Wolfsensohn, 1999
Obecnie wiemy, że nie wystarczy cel powięk-
szania bochenka. Sposób jego podziału jest
równie ważny jak dynamika rozwoju.

Michel Camdessus, 13 lutego 2001,
na zgromadzeniu UNCTAD w Bangkoku

Wstęp

Mój obraz stanu nauki ekonomicznej, wyobraźni społeczno-ekonomicznej
ekonomistów i polityków polskich nie pozwala mi od razu przystąpić do
problemów składających się na społeczne konsekwencje ekonomicznych prze-
mian w naszym kraju. Powyższe motta dają wyraz mojemu przekonaniu, że
polska ekonomia i nauki społeczne są opóźnione w stosunku do tego, co się
ostatnio dokonało w cywilizowanym świecie. Niech to zilustruje jeden przykład.
W „Financial Times” ukazała się cała seria artykułów windykujących Keynesa
i keynesizm. A w numerze z 1 maja opublikowano czołowy komentarz
obwieszczający, że Keynes powrócił w całej krasie (Baker 2001). W Polsce zaś
nadal obowiązuje coś w rodzaju anatemy na autora Ogólnej teorii, a pozytywne
odwołanie się do jego głównych tez jest traktowane niemal tak, jak wspieranie



się na wypowiedziach Lenina. W recenzjach często dokonuje się operacji
przemilczania tych fragmentów autorów obcych, które wyłamują się z owej
anatemy1.

Alokacja czy podział –
uporczywy, lecz fałszywy dylemat ekonomii

Nie tylko Michel Camdessus przeprowadza rachunek sumienia w imieniu
Międzynarodowego Funduszu Walutowego. I nie tylko szefowie Banku Świato-
wego rewidują swoje dotychczasowe stanowisko, co miało doprowadzić, w wy-
konaniu Josepha Stiglitza, do „Post-Washington Consensus”. Podobną, lecz
znacznie bardziej rozwiniętą i zasadniczą „samokrytykę” w imieniu profesji
ekonomistów i politologów akademickich przeprowadził wiele lat temu Charles
Lindblom. Ekonomistom zawodowym, zajętym problemami alokacji zasobów,
akumulacji kapitału, podziału dochodu i dążącym do wykazania, że rynkowa
alokacja wszystkim przynosi dobroczynne skutki, przeciwstawia on stanowisko
alternatywne, zachęcające do zajęcia się konfliktami wokół podziału.

Wynika ono z poglądu, że ...rzeczywistą funkcją i celem gospodarowania jest
umożliwienie pewnej niewielkiej części ludności kierowania produkcyjną działal-
nością mniej wykształconych mas. Albowiem we wszystkich systemach ekonomicz-
nych elity żyją lepiej niż masy, do małych grup należy władza kierowania
i organizowania ich zachowań. Osoby przyzwyczajone do pierwszej koncepcji
będą gwałtownie bronić poglądu, że system gospodarczy spełnia funkcje korzystne
dla całej ludności. Dowodzić, że dysydenckie postawy służą tylko mniejszości. Ale
pogląd taki nie wytrzymuje krytyki. Oczywiście, w każdym systemie z części
beneficjów korzystają wszyscy. Wzrost produkcji w jakiejś mierze służy podnosze-
niu stopy życiowej wszystkich. Wszelako, w każdym systemie konflikty dzielą grupy
społeczne wokół podziału wytworzonego bochenka; co jedni dostają, omija innych.
Trwa walka pomiędzy jednostkami i grupami o to, kto skorzysta kosztem innych.
Jeśli chcemy zrozumieć gospodarkę, musimy badać nie tylko alokację zasobów,
lecz również konflikty wokół podziału. Ekonomiści dokonują z reguły wyboru:
zajmują się pierwszym albo drugim zestawem problemów (...) Niewielu ekonomi-
stów podjęło zadanie integracji obu grup problemów (Lindblom 1993, s. 202).

1 Najnowszy przykład. Ukazała się właśnie książka amerykańskiego „mavericka”, Paula Krug-
mana (2001), który tłumaczy ostatnie zawieruchy finansowe i objawy depresji za pomocą klucza
klasycznie keynesowskiego. Polska recepcja? Witold Gadomski (2001) z „Gazety Wyborczej”
ukrył ten przykry fakt w twierdzeniu, że „Krugman jest przeciwnikiem wszelkich doktryn”, co dla
akademickich ekonomistów ma być „dość niezwykłe”. Podobnie się dzieje z problematyką
nierówności, czy też, jak się to ostatnio określa – dystrybutywnej sprawiedliwości, co, mam
nadzieję, stanie się jasne w toku dalszych wywodów.
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Ekonomistom dostało się najwięcej, ponieważ fascynacja rynkiem, wysub-
limowanym instrumentarium służącym do badania rynku, najbardziej obniża ich
zdolność myślenia o sprawach społecznych. Znów Lindblom: ...dążenie wielu
młodych umysłów do zrozumienia koncepcji systemu rynkowego zdominowało
ich rozwój intelektualny. Przyswajając sobie idee systemu rynkowego, młodzi
starają się zrozumieć intrygującą zagadkę organizacji społecznej, ładu po-
wstałego w sposób spontaniczny, potencjalną precyzję bezplanowej alokacji
zasobów, ideę równowagi ogólnej oraz możliwość śledzenia nieskończonego
łańcucha przyczynowego (...) Wszelako iluminacja ta, jak silny strumień światła,
rozjaśnia jedne, a pozostawia w cieniu inne zjawiska czy procesy. Pomija się
je lub dostrzega tylko wyrywkowo. Zdobyta w czasie studiów wiedza – po-
chodząca z lektur, wykładów, kontaktów z kolegami – nie zostaje poddana
konfrontacji z życiem, gdyż niemal wszyscy podzielają te same poglądy (...)
Ekonomiści mogą więc płacić – płacą zbyt wiele – za ich wyuczoną wiedzę
zubożeniem ich zdolności rozumienia realnego świata, niemal genetycznie
zakodowaną, jednostronnością postawy oraz abstrakcyjnością spojrzenia (tam-
że, s. 199)2.

We wszystkich cytowanych tu przypadkach mamy do czynienia z radykalną
zmianą poglądów, z czymś w rodzaju iluminacji. Czasem jest to wynik nasilenia
się protestów społecznych, a czasem – ostatnio coraz częściej – wynik nowych
badań. Przypomnijmy: Michel Camdessus aplikował licznym społeczeństwom
bezduszne programy dostosowawcze, lekceważące problemy dystrybutywnej
sprawiedliwości. Natomiast cytowane wyżej słowa wypowiedział niemal
w przeddzień udania się do Watykanu, gdzie poświęcił się czemuś w rodzaju
działalności pokutniczej.

Podobnie główny ekonomista Banku Światowego, Michael Bruno, zanim
przeprowadził badania podważające jeden z dogmatów obu instytucji, uczest-
niczył wcześniej w grupie ekspertów Funduszu aplikujących Polsce końską
kurację stabilizacyjną á la IMF, nie mówiąc już o jego szefie. Dziwił się tylko,
że nowi władcy (rząd in corpore) tak bezrefleksyjnie wybrali z trzech przed-
stawionych im wariantów najostrzejszy (Bruno 1992). A i autor najobszerniej-
szej z cytowanych wypowiedzi – Charles Lindblom – to wychowanek chicagow-
skiej szkoły ekonomicznej, który na początku lat pięćdziesiątych opublikował
wespół z Robertem Dahlem (wówczas obaj urzeczeni liberalną demokracją

2 Sam przeszedłem – pisze Lindblom – ten proces, początkowo całkowicie tym owładnięty.
Później starałem się widzieć zarówno mechanizm rynkowy, jak i sprawy pozostające w cieniu.
Wszelako wpływ moich wczesnych studiów był tak urzekający, że nigdy nie zdołałem się z niego
wyzwolić całkowicie (s. 199). Pisząc to swoiste, jakże gorzkie, podsumowanie półwiecze trwającej
aktywności naukowej, Lindblom wyznaje, że klasyczny dziewiętnastowieczny liberalizm jest jego
więzieniem. A wysiłek w jego przebudowę, ale i zachowanie był tak wielki, że ani on, ani jego
„współwięźniowie” nie zdołali się z niego wyrwać (s. X).
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i wolnym rynkiem) swoistą biblię polityki doskonalenia mechanizmów funk-
cjonowania gospodarki krok po kroku. W wyniku logiki własnych badań
i obserwacji współczesnego kapitalizmu przeobraził się najpierw z ekonomisty
w politologa (jeśli nie „polihistora”), a potem w socjalliberalnego dysydenta.

Opinie powyższe, zwłaszcza Lindbloma, odnoszone są głównie do krajów
o mniej lub bardziej ustalonej gospodarce rynkowo-kapitalistycznej. Czyż trzeba
dowodzić, że waga tego fałszywego dylematu – wzrost czy dystrybucja? – ciężar
jego szkodliwości jest po stokroć większy w krajach w ekspresowym tempie
zmieniających swój ustrój, w tym system społeczno-ekonomiczny? Zwłaszcza
w Polsce, która już u progu wielkiej zmiany doświadczyła wskutek na poły
zaprogramowanej, na poły żywiołowej „prawdziwej rewolucji w dochodach”
wytykanych nam przez specjalistów zachodnich jeszcze w 1992 roku zaniedbań
(Atkinson i Micklewright 1992); powstałe stąd szkody są niewymierzalne
i niewybaczalnie duże.

Efektywność czy równość – dylemat równie fałszywy

Nie dostrzegam oznak podobnych iluminacji wśród ekonomistów polskich3.
Próbuję więc wytłumaczyć sobie i innym, skąd ta niechęć do podejmowania
problematyki podziału się bierze. Wydaje mi się, że działają tu trzy czynniki.

Po pierwsze, żadna sfera ekonomii nie dysponuje tak urzekająco roz-
budowanym instrumentarium, jak rynkowa alokacja zasobów. Zwraca na to
uwagę, jak widzieliśmy, C. Lindblom. „Formalistyczna rewolucja” doprowadzi-
ła do tego, że w ocenie teorii ekonomiści przyjęli poprawnościowe kryteria
matematyków. Doprowadziło to do zaniedbania problemów nie dających się
ująć w sposób rygorystyczny. Zdaniem Langego prowadziło to do samolik-
widacji ekonomii jako nauki społecznej.

Po drugie, analiza problemów podziału i konfliktów z tym związanych
narzuca niejako konieczność wyboru, po której stronie badacz staje. Wygodniej
(bardziej oportunistycznie) jest wznosić się „ponad podziałami”, co stało się
ostatnio modną formą kamuflażu dominacji kapitału nad pracą.

Po trzecie, konflikty, problematyka podziału, były dotąd domeną zaintereso-
wania marksizmu, a wszystko, co choćby pośrednio go przypomina, jest
w krajach pokomunistycznych objęte intelektualnym embargo.

3 Z satysfakcją odnotowuję, że organizatora tej konferencji – profesora Grzegorza W. Kołodki
– zarzut powyższy dotyczy w najmniejszym stopniu.
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Elitaryści polscy

W środowisku znacznej części ekonomistów, za swego rodzaju communis
opinio uchodzi pogląd, że w czasie formowania nowego systemu wzrost
nierówności jest konieczny i, co gorsza, polityka ekonomiczna musi temu
procesowi sprzyjać.

Dawny działacz związkowy, były minister pracy, a obecnie szef doradców
tego urzędu4, Michał Boni (1997) jako barierę postrzega wyniesione z realnego
socjalizmu „przeświadczenie o niezbędności egalitarnego wynagrodzenia”. Op-
tymistycznie stwierdzając, że ludzie rozumieją, iż od wyższych (nieraz 10- czy
15-krotnie) dochodów zależy ich pomyślność, wysuwa postulat „wielkiej opera-
cji elitaryzacji wynagrodzeń”. Ma to bowiem być konieczne, jeśli chcemy
myśleć o rozwoju gospodarczym. Można się zastanawiać, czy głosząc tak
radykalne hasło, Boni wiedział, że rozpiętości dochodowe i płacowe były,
u schyłku PRL, nie mniejsze niż we wszystkich krajach skandynawskich,
a podobne do niemieckich czy holenderskich5.

4 „Obecnie” oznacza w tym przypadku lata rządów koalicji AWS-UW, tj. 1997–2001 (przyp. red.).
5 Zdaje się, że także niektórzy autorzy związani z SLD, były premier W. Cimoszewicz i B.

Góralczyk (2001) nie wiedzą tego. Inaczej nie napisaliby chyba, co następuje: Wielu chciałoby, by
program socjalny zawierał dużo elementów po stronie <dać>. Nas na taki program nie stać. Trzeba
stosować osłony dla najbiedniejszych i najsłabszych, ale realne rozwiązanie nasuwa się tylko jedno:
nie ma lepszej osłony socjalnej niż szybki wzrost! Po kilku latach wzrostu niemal wszyscy odczują
poprawę. A że nie będzie po równo? Po równo już było – z wiadomym skutkiem. Dalej autorzy piszą
w tym samym duchu, powiedzmy wprost, wyrzeczeń dla wzrostu oraz integracji. Trzeba będzie
podejmować trudne decyzje, wyciągać kraj z cywilizacyjnego zapóźnienia. Pięknymi słowami zrobić
się tego nie da. Nie będzie w Polsce dobrobytu, większego zatrudnienia, poprawy nastrojów
społecznych, jeśli nasza klasa polityczna nie ograniczy retoryki i nie przejdzie do działań
organicznych. Okazuje się, że Solidarni dzisiaj to ludzie rozumiejący, że rynek nie promuje
wszystkich, a wolność miewa czasami okrutne lub ohydne oblicze. Do czego należy dziś
nawiązywać? Nie do nowej trzeciej drogi Giddensa, Blaira i Schroedera, lecz do Ralpha
Dahrendorfa, który miał tak przenikliwie pisać u progu transformacji o „dolinie łez”. Wydaje mi
się, że perspektywa jest tu jasna. W imię wyższego wzrostu i integracji musimy się pogodzić z tym,
że po pierwsze, niski stopień nierówności nie tylko krajów skandynawskich, ale i Niemiec, to nie
dla nas; po drugie, szybki wzrost wyklucza dbałość o reformowanie, ale i zachowanie państwa
opiekuńczego. Jedyne, co możemy robić, to osłaniać najsłabszych i najuboższych. Autorzy
wykluczają możliwość przyspieszenia wzrostu zatrudnienia i PKB korzystnego dla wszystkich
w zasadzie grup. Nie zdają sobie sprawy, że o wzroście, jako jedynej drodze stwarzania osłony,
piszą tylko ci, którzy wierzą w trickle down theory, w kaskadowe spadanie owoców wzrostu na
wszystkie grupy. Czyżby autorzy nie wiedzieli, że w Brazylii w ciągu 40 lat PKB wzrósł
szesnastokrotnie, a zakres ubóstwa się rozszerzył? To wiara, którą odrzucili dzisiaj tacy „lewicow-
cy”, jak były szef MFW, Camdessus, obecny szef Banku Światowego, Wolfenhsohn (a zwłaszcza
dwaj jego przedostatni zastępcy). Przedstawicielom partii z lewicowym logo dedykuję stwierdzenie
tego ostatniego: ten system nie działa na poziomie (zwykłych) ludzi. Na państwo opiekuńcze ma nie
pozwalać nasza pusta „kiesa”. Tymczasem „kiesą” są ...liczni bezrobotni, niewykorzystane
zdolności aparatu produkcyjnego. Łatwo się tu odwołać do Roosevelta, który, przy pustej kiesie,
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Do ekonomistów domagających się dalszego wzrostu rozpiętości zarobków
należy także Bohdan Wyżnikiewicz, chociaż jego własne badania ujawniły
znacznie większą ich rozpiętość niż ta, o której wspomina Boni. Badania
Wyżnikiewicza (1997), pozbawione zresztą danych odnoszących się do pierw-
szej setki przedsiębiorstw (te bowiem z reguły odmawiają informacji), wska-
zywały, że już w 1996 roku deklarowane zarobki brutto prezesów, wiceprezesów
i dyrektorów dużych przedsiębiorstw wahały się od 190 tysięcy do pół miliona
złotych. Wielokrotność średniej płacy krajowej mieściła się więc w przedziale
od blisko dwudziestu do blisko pięćdziesięciu6.

Jeśli przyjąć za podstawę porównania prawnie ustaloną płacę najniższą, to
owe wielokrotności przekraczają liczbę stu. Powtórzmy: wynagrodzenia najwyż-
sze były więc w Polsce już kilka lat temu mocno ponad stukrotnie wyższe od
prawnie ustalonej płacy najniższej, nie mówiąc już o egzotycznych, jak na
polskie realia, gażach, przekraczających milion dolarów. Wyżnikiewicz infor-
mował też, że wynagrodzenia menedżerów z roku na rok wzrastały znacznie
szybciej niż produkcja i przeciętne płace. Powstaje więc pytanie: jakaż to
wielokrotność zadowoliłaby Michała Boniego, by nie postulował swej „wielkiej
operacji elitaryzacji wynagrodzeń” jako warunku wysokiej dynamiki wzrostu?
A przecież Państwowa Inspekcja Pracy odnotowuje częste – zwłaszcza na
terenach wysokiego bezrobocia – zjawisko nielegalnego wypłacania wyna-
grodzeń niższych niż prawnie ustalone. Ponadto dysponujemy informacjami
o zarobkach menedżerów z ich własnych ankiet, a więc są one z pewnością
zaniżone.7

wykonał zadanie znacznie trudniejsze: nie utrzymał, lecz stworzył od podstaw państwo opiekuńcze.
Znacznie trudniej się odwołać do Hitlera. Ale uważam to za konieczne. Gdyż pójście po drodze
dalszych wyrzeczeń może nam sprawić niespodziankę. Kandydatów już widzę. A przecież i on,
Hitler, w warunkach znacznie gorszej depresji i pustej kiesy, dając wszystkim pracę i chleb
z margaryną, przekształcił Niemcy w potęgę militarną. Znane są także błędy zaniechania
socjaldemokratów, a nawet wolnorynkowego neofityzmu. To socjaldemokraci rządzili Nową
Zelandią, gdy dokonał się skok nierówności dochodowych i majątkowych. To za rządów
socjalistów hiszpańskich (i to po wejściu do Unii Europejskiej) bezrobocie wrosło do ponad
dwudziestu procent. A Felipe Gonzales, jak papuga, powtarzał przez kilkanaście lat: Najpierw
muszę robić to, co muszę, by potem robić to, co chcę.

6 Praktykujemy więc czysto amerykański model niezwykle wysokich wynagrodzeń dla mene-
dżerów. Dla porównania, wynagrodzenie Iacocci (szefa Chryslera) było kilkaset razy większe niż
zwykłego robotnika w jego firmie. Zaś wynagrodzenie prezesa Toyoty i Nissana wyrażało się
w niezbyt wysokiej wielokrotności dwucyfrowej. W japońskiej firmie zatrudniającej więcej niż
1000 pracowników rozpiętość wynagrodzeń wynosiła w roku 1980 2,7, a w 1990 była jeszcze
mniejsza (Aoki i Dore 1992). Mimo to wydajność pracowników przemysłu samochodowego i kilku
innych ważnych gałęzi była jeszcze na początku lat 90. wyższa w Japonii niż w USA. Bliżej
japońskich znalazłyby się dane dotyczące krajów skandynawskich i niemieckojęzycznych, a gdzieś
pośrodku ulokowałyby się dane dotyczące Francji.

7 Wyżnikiewicz informuje także: Rok 1996 przyniósł znaczące zmiany w dość stabilnej
w poprzednich latach kolejności średnich wynagrodzeń menedżerów w zależności od form
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Boni podkreśla tylko motywacyjne walory postulowanego wzrostu rozpię-
tości zarobków. Natomiast Leszek Zienkowski (1996) celowość dalszego zróżni-
cowania wynagrodzeń uzasadnia nie tylko względami motywacyjnymi, lecz
także (czy nawet przede wszystkim) potrzebą stworzenia „warstwy bogatych
inwestorów”. Pisze on: Warunkiem szybkiego rozwoju gospodarczego i istotnego
podniesienia absolutnego poziomu życia społeczeństwa jest powstanie elit
finansowych, intelektualnych i zawodowych, które poprzez akumulację środków
i wiedzy zapewnić będą mogły siły napędowe dla rozwoju gospodarki (inwestyc-
je, know-how, nauka)8.

Wywód Zienkowskiego jest ważny dlatego, że artykułuje on, niejako
w imieniu całej grupy zwolenników dalszego zróżnicowania dochodów (czego
nie dopowiedział Boni), iż wzrost efektywności łączyć się musi ze wzrostem
środków kierowanych na inwestycje, a więc i wzrostem zróżnicowania do-
chodów. Autor ten ustala następującą sekwencję zależności: wzrost zróż-

własności. Ukształtowana w początkach transformacji kolejność: własność zagraniczna, prywatna
krajowa, spółki Skarbu Państwa, państwowa, spółdzielcza – w roku 1996 istotnie przetasowała się.
Własność państwowa ulokowała się tuż za zagraniczną i przed spółkami Skarbu Państwa, a spółki
Skarbu Państwa awansowały przed własność prywatną. Wzrost średniego dochodu dyrektorów
przedsiębiorstw państwowych wyniósł 72%, prezesów spółek SP 49%, a prezesów firm prywatnych
36%. Nasuwają się tu dwa wytłumaczenia. Pierwsze, że menedżerowie prywatni zaczęli (jeszcze)
bardziej ukrywać swe dochody. Tak nagła zmiana jest jednak mało prawdopodobna. Druga hipoteza
wiązałaby się z zadbaniem rządu o „swoich” dyrektorów i prezesów w obliczu zbliżających się
wyborów parlamentarnych. Dodajmy, że mimo otrzymanych wyników badań Wyżnikiewicz jest
zwolennikiem dalszej elitaryzacji wynagrodzeń (2000). Ostatnio zaś „pochwalił” centrowo-lewico-
wą koalicję SLD-PSL za to, że wbrew swemu programowi w pierwszym roku sprawowania władzy
doprowadziła do bezprecedensowego rozwarstwienia wynagrodzeń w gospodarce. Dowód? Wyli-
cza on, że tzw. wskaźnik Robin Hooda wzrósł w tym roku, nie jak w poprzednich latach o 0,5
punktu procentowego, lecz o 2,1, co oznaczało wykonanie w ciągu jednego roku normy naturalnego
trendu: przewidzianego na cztery lata. Co więcej, w pierwszym roku sprawowania władzy
następnej koalicji, ów wskaźnik miał obniżyć się o 0,7 punktu, co oznaczało powrót na ścieżkę
wzrostu sprzed koalicji centrowo-lewicowej. Autor nie podaje, niestety, podstawy obliczeń, nie
można więc jego tez sprawdzić. Ale jeśli nawet owe wyliczenia nie budziłyby wątpliwości, to nie
można pominąć następującego, w moim przekonaniu rozstrzygającego, faktu. Pierwszy rok
sprawowania władzy opiera się na budżecie przygotowanym przez poprzedników. Można byłoby
więc co najwyżej utrzymywać, że w obu przypadkach koalicje podrzucały przeciwnikom politykę
(budżet), jakiej sami nie mogli lub nie chcieli uprawiać. Trzeba jednak zauważyć, że przeciwna teza
głosząca, iż koalicji SLD-PSL udawało się wytwarzać zarazem coraz efektywniej i dzielić coraz
sprawiedliwiej (Kołodko 2001) wymaga uzasadnienia. Znane mi badania (Górecki i Wiśniewski
1998, Golinowska 1999, Deniszczuk 2001, Kabaj 2001) tego poglądu nie potwierdzają.

8 Należy jednak zauważyć, że Zienkowskiego niepokoi ubóstwo. Jego ideałem byłoby zmniej-
szenie odsetka osób o poziomie dochodów poniżej mediany, z jednej strony, i znaczne podniesienie
dochodów „w grupach o wysokich dochodach” – z drugiej. Zgodnie ze słynną krzywą Laffera,
zapewnia, że obniżenie dla nich podatków nie miałoby istotnego wpływu na dochody budżetu, bo
w konsekwencji prowadziłoby do większej efektywności, wyrażającej się ostatecznie w zwiększo-
nych dochodach do opodatkowania.
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nicowania prowadzi do wzrostu oszczędności, a te jakoś automatycznie (!)
przekształcają się w inwestycje prowadzące do wzrostu gospodarczego i no-
wych miejsc pracy. To z kolei prowadzi do ograniczenia bezrobocia i ostatecz-
nie podniesienia ogólnego poziomu dochodów realnych.

Prawdopodobnie właśnie powyższe stanowisko Zienkowskiego zadecydo-
wało o umieszczeniu w Strategii rozwoju Polski do roku 2000, Synteza
[2000, s. 69], w kategorycznej formie sformułowanego, postulatu dalszego
radykalnego zwiększenia nierówności dochodów: Bez zdecydowanego wzrostu
poziomu dochodów elit zawodowych we wszystkich dziedzinach działalności
grozić może natężenie zjawiska tzw. drenażu mózgów i emigracji z Polski
wysokiej klasy specjalistów. Negatywne konsekwencje takiego zjawiska są
oczywiste9. Barierę stawia się tylko przeciw nielegalnie osiąganym „drastycz-
nie wysokim dochodom”10. Biorąc pod uwagę obecny poziom nierówności
i wyraźne tendencje do dalszego jej pogłębiania, stanowisko powyższe po
prostu zdumiewa.

Najbardziej elitarny model podziału

Przypomnijmy najważniejsze fakty i tendencje określające obecną sytuację.

1. Już w pierwszych latach transformacji (1989–1993) dokonała się w Polsce
„prawdziwa rewolucja w dochodach”. O jedną trzecią skurczyły się dochody
płacobiorców, o połowę spadły dochody rolników indywidualnych, nie
mówiąc już o barbarzyńskiej wręcz formie likwidacji PGR-ów. Pojawiło się
masowe i – jak to miało się okazać – permanentne bezrobocie. Ponad
dwukrotnie wzrosła liczba osób żyjących poniżej linii ubóstwa, radykalnie

9 Nie wiem, skąd ten niepokój o ucieczkę „mózgów”. Ani jeszcze, ani już nic nie wskazuje, że
zjawisko się nasila. Przeciwnie, w prasie pisano sporo o częstych ostatnio powrotach do kraju.
A jeśli tracimy specjalistów, to nie tyle ze względu na niskie zarobki elit zawodowych, lecz na
masowe bezrobocie i związane z tym patologie, na brak ofert ciekawej pracy, małe możliwości
awansu, zagrożenie dla bezpieczeństwa osobistego. Szwecja, z jej obecnym sukcesem w naj-
nowocześniejszych dziedzinach (zwłaszcza w informatyce), jest dobrym przykładem na to, że
przyjazne środowisko społeczne, a zwłaszcza stosunki pracy, ma dla specjalistów nie mniejsze
znaczenie niż wysokość wynagrodzenia.

10 Tę samą ideę dalszej deegalitaryzacji społeczeństwa polskiego rozwijał wielokrotnie również
Leszek Balcerowicz. W swojej koncepcji „dynamicznego egalitaryzmu” w nieuprawniony sposób
powoływał się na autorytet (implicite jego najkonsekwentniejszego przeciwnika) Johna Rawlsa.
Pisałem o tym obszernie w (Kowalik 1997). Wszyscy ci autorzy polscy – a ich liczbę można by
mnożyć – dalszy wzrost nierówności pojmują jako nieodzowny warunek wzrostu gospodarczego,
który w nieokreślonej przyszłości ma doprowadzić do powszechnego wzrostu stopy życiowej
i zmniejszenia nierówności.
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wyprzedzając inne kraje Europy Centralnej11. Jeszcze szybciej natomiast
wzrosły dochody „zyskobiorców”, czyli osób pracujących na własny rachu-
nek (Bywalec 1995).

2. Na tle krajów Europy Środkowej Polska realizuje najbardziej elitarny model
podziału, ponieważ ma najbardziej nierównomierny podział ze względu na
niezmiernie niską koncentrację niskich dochodów przy wysokiej (...) koncent-
racji dochodów wysokich. Tak pisała jeszcze parę lat temu ekonomistka
i socjolog w jednej osobie, Lidia Beskid, korzystająca z własnych i wiedeńs-
kich badań porównawczych (Beskid 1998a). Stanisława Golinowska (1999)
zaś utrzymuje, że pod względem rozpiętości wynagrodzeń Polska dorównała
już najbardziej nieegalitarnym krajom Zachodu – Włochom w Europie
i Stanom Zjednoczonym (dodała nawet z pewną przesadą, że przed nami
znajduje się już tylko Rosja i Albania).

3. Dodajmy do tego niechlubne miejsce Polski w dochodowej i płacowej
dyskryminacji kobiet. Międzynarodowe badanie porównawcze przyniosło
porażające wręcz informacje. Okazało się, że suma miesięcznych zarobków
(praca główna i dodatkowe) pracującej kobiety wynosi w Polsce tylko niecałe
57% takich zarobków mężczyzny. Jest to wskaźnik najgorszy pośród sześciu
porównywanych krajów, gorszy nie tylko niż dla Węgier i Czech, co byłoby
może zrozumiałe, lecz także niż dla Słowacji, Bułgarii, a nawet... Rosji (choć
oczywiście ścisłość danych statystycznych z tego kraju pozostawia wiele do
życzenia). Nie wygląda w tym porównaniu o wiele lepiej podobna relacja
odnosząca się do wynagrodzeń za pracę główną (tu wyprzedzamy przynaj-
mniej Rosję) (Domański 1996).

Oczywiście, można i należy dostrzegać antybodźcowy charakter wielu
realno-socjalistycznych rozwiązań płacowych. Zmieniać je trzeba jako nie
odpowiadające zasadzie merytokratycznej i dowodzić niezbędności innego
ustrukturyzowania rozpiętości, tak aby bardziej odpowiadały wymogom efek-
tywności. Ponieważ zaś procesy te są trudno kontrolowalne, zmiana drabiny
wynagrodzeń z nomenklaturowej na rynkowo-merytokratyczną mogłaby
w pierwszym okresie przynieść p e w i e n wzrost nierówności.

Czy jednak, generalnie, nowa struktura musiałaby się wyrażać w zdecydo-
wanie większych rozpiętościach dochodowych? Trudno o uzasadnienie takiego

11 Beskid (1998a, s. 118) informuje, że w połowie lat 90. mniej niż połowę dochodu (na
jednostkę ekwiwalentną) otrzymywało:
w Polsce 18,3% gospodarstw domowych
na Węgrzech 9,3% „
w Słowacji 6,7% „
w Czechach 6,1% „
w b. NRD 6,6% „
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poglądu. Pożądany stopień merytokratyzacji wynagrodzeń mogłby bowiem iść
w parze z likwidowaniem niesprawiedliwości, a więc i nierówności, które
równocześnie sprzyjałyby wzrostowi efektywności. O przykłady nie jest trudno:
problem niskich płac nauczycieli i lekarzy, od których jakości pracy zależy
jakość kapitału ludzkiego, jest tak krzyczący i powszechnie znany, że nie muszę
tego rozwijać. Odnosi się to, oczywiście, do wyrównania szans kobiet.

Postulaty Boniego i Zienkowskiego uważam za zdumiewające dlatego, że
one są w ciągu całej dekady wyjątkowo szybko i konsekwentnie realizowane.
Można więc je rozumieć tylko jako wyraz niezadowolenia, że ich zdaniem
proces ten przebiega ciągle jeszcze zbyt wolno. A tymczasem liczne badania
wskazują, że cały układ społeczny jest nastawiony na dalszy wzrost nierówności
dochodowych, majątkowych i, oczywiście, szans.

Pozwalam sobie w związku z tym odwołać się do mego doświadczenia jako
odpowiedzialnego za zespołowy program badawczy realizowany pod auspicjami
Komitetu Badań Naukowych pt. „Zmiany systemowe a sprawiedliwość dys-
trybutywna”. Przytoczę konkluzje paru przyczynków z przygotowywanej do
druku książki.

Ryszard Bugaj (kilkuletni przewodniczący i długoletni członek parlamentar-
nej Komisji Budżetu i Finansów) podejmuje krytyczną analizę polityki budżeto-
wo-podatkowej państwa jako narzędzia kształtowania struktury dochodowej
społeczeństwa. Zasadnicza teza studium brzmi: polityka państwa, zarówno ta
kształtująca nowy ład społeczno-ekonomiczny, jak i bieżąca, systematycznie,
najczęściej w sposób świadomy, ale nierzadko bezwiedny, uprzywilejowuje
grupy zasobniejsze kosztem uboższych. Sankcjonuje lub sama dokonuje przesu-
nięć dochodów (majątku) od grup uboższych do bogatszych. Pod tym względem
niewielkie były różnice w polityce gospodarczej rządów określających się jako
prawicowe i rządów koalicji z centrowo-lewicowym logo.

Lucyna Deniszczuk przedstawia analizę, równie systematycznie, choć w róż-
nych latach w różnym tempie rosnącego rozwarstwienia dochodów i wynagrodzeń
oraz wydatków (konsumpcji) gospodarstw domowych w czasie ubiegłej dekady.

Podobną konsekwencją, jeśli chodzi o ogólny kierunek ewolucji, odznaczają
się, wprowadzone w 1999 roku, trzy wielkie reformy sektora usług publicznych
– emerytur, zdrowia i edukacji. Pierwsze dwie manifestacyjnie wymierzone są
w zasadę równości szans. Na podstawie badań ankietowych własnych i Centrum
Badania Opinii Społecznej J. Halik dowodzi, że reforma służby zdrowia
prowadzi do dalszego wzrostu zróżnicowania dostępu w zależności od stopnia
zamożności pacjentów. Zwiększa też zróżnicowanie geograficzne tej dostępno-
ści na niekorzyść regionów biedniejszych.

Może największe skutki społeczne przyniesie reforma emerytalna. W prze-
konaniu eksperta Kancelarii Senatu Marka Rymszy bezprecedensowy, bo przez
prywatne fundusze zarządzany, lecz obowiązkowy filar kapitałowy został
przyjęty bez normalnej debaty publicznej, bez rozważenia argumentów propozy-
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cji alternatywnych. Dzięki umiejętnemu wykorzystaniu czwartej władzy ukryto
przed opinią publiczną właściwy cel reformy – radykalne zmniejszenie stopy
zastępowalności wynagrodzeń przez emerytury, a także antyegalitarny i anty-
solidarnościowy charakter nowego systemu. Rymsza konkluduje: O ile w trady-
cyjnym systemie ubezpieczeń społecznych rozłożenie ryzyka socjalnego podyk-
towane było interesem słabszych, to w nowym systemie jest odwrotnie (...), co
rodzi wątpliwości natury konstytucyjnej ze względu na przymus uczestnictwa
(w drugim filarze). Reforma edukacji, najmniej w tej chwili skonkretyzowana,
co najmniej utrwala już i tak powstały rozziew w dostępności dzieci z rodzin
biednych i rodzin bogatych do szkół średnich, a zwłaszcza wyższych.

Odrzucenie prawa Kuznetsa

Przytoczone poglądy polskich elitarystów nie znajdują już teraz poparcia
w tym, co się określa jako main stream economics, a nawet w środowisku do
niedawna optującym na rzecz tzw. Washington Consensus czy też głoszącym
postulat market friendly policy. Instytucją, która się najwyraźniej wyłamała
z tego konsensu, jest obecnie właśnie Bank Światowy, chociaż do niedawna
podobne poglądy stanowiły jeden z kanonów „Waszyngtonu”, w tym także
ideowe credo, jeśli nie wytyczną działania Banku.

Cytowałem wyżej jako motto przesłanie Michaela Bruno i Lyn Squire’a,
wyraźnie kierowane do polityków państw znajdujących się w procesie transfor-
macji systemowej. Znamienny jest już sam tytuł enuncjacji: Im większe nierów-
ności zasobów, tym wolniejszy wzrost. W formie bardziej rozwiniętej uzasadnili
tę tezę dwaj pracownicy Banku – K. Denninger i L. Squire (1996 i 1997). Na
podstawie rozległych badań obejmujących dane statystyczne odnoszące się do
rozpiętości zarówno dochodów, jak i zasobów (głównie ziemi) z ponad 90
krajów, doszli oni do trzech następujących ważnych dla Polski konkluzji.

1. Badania nie potwierdzają hipotezy (prawa lub krzywej) S. Kuznetsa,
według której wzrostowi gospodarczemu miałby początkowo nieuchron-
nie towarzyszyć wzrost nierówności, a dopiero na wysokim poziomie
rozwoju następowałby ich spadek. W badanym okresie trzydziestu lat
przypadki pozytywnej korelacji wzrostu PKB i nierówności były niemal
dokładnie równie częste (43), jak przypadki korelacji negatywnej (41).

2. Jeśli na początku uprzemysłowienia występuje wysoki stopień nierówno-
ści – bardziej majątkowych niż dochodowych – to mają one wyraźnie
negatywny wpływ na tempo wzrostu gospodarczego.

3. Jednakże podejmowanie polityki redystrybucyjnej sprzyja wzrostowi
gospodarczemu oraz wzrostowi poziomu życiowego ubogich tylko wów-
czas, gdy zmierza do zwiększenia ich możliwości oraz bodźców do
inwestowania przede wszystkim w ich edukację.
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Podobnymi konkluzjami kończą swe studium trzej autorzy referujący
rezultaty badań porównawczych ponad trzydziestu krajów (Birdsdal et. al.
1996). Według tego badania tzw. tygrysy wschodnioazjatyckie zawdzięczają
wyjątkowo wysoką stopę wzrostu PKB polityce małych nierówności, ściśle
związanej z powszechną edukacją. Jednak również oni podkreślają, że polityka
egalitaryzująca nie powinna polegać po prostu na transferach dochodów na rzecz
biednych, lecz na sprzyjaniu wzrostowi ich produktywności.

W tym samym duchu wielokrotnie wypowiadał się następca Bruno w chara-
kterze głównego ekonomisty i wiceprezesa Banku, J. Stiglitz. Jego zdaniem,
kraje wschodnioazjatyckie unieważniły zarówno wspomniane prawo Kuznetsa,
jak podobny pogląd innego noblisty, Artura Lewisa, głoszący, że nierówności są
podstawą akumulacji kapitału, a zatem i warunkiem rozwoju, gdyż bogaci
więcej oszczędzają. Tymczasem gospodarki Wschodniej Azji pokazały, że
wysoki stopień oszczędności może być zapewniony w egalitarnym otoczeniu,
a akumulacja kapitału ludzkiego jest równie ważna – jeśli nie jeszcze ważniejsza
– niż wzrost kapitału fizycznego (Stiglitz 1997, s. 13). Właśnie to doświadczenie
stało się dla Stiglitza głównym bodźcem do rewizji „waszyngtońskiego konsen-
su” i pracy nad „post-Washington consensus”12.

Mit szwedzkiej sklerozy

Wbrew dość powszechnym panującym w Polsce opiniom okazuje się, że
również przypadek Szwecji, cechującej się do niedawna szczególnie rozdętym
państwem opiekuńczym, da się bronić jako system nie mniej efektywny niż
większość krajów OECD. Szwecja jest ciągle krajem o najwyższym w świecie
udziale wydatków państwa (w 1996 roku około 65%) w PKB i ciągle małych
nierównościach płacowych, zwłaszcza dochodowych, a także o bardzo silnej
pozycji związków zawodowych. Nawet wysokie bezrobocie pierwszej połowy
ubiegłej dekady nie wpłynęło na znaczniejszy wzrost nierówności i ubóstwa
(Korpi i Palme 1997). Czy Szwecja płaci za to niższym wzrostem gospodar-
czym? Mniejszą efektywnością?

Debatę ożywił fakt, że Szwecja nie dość, iż łatwo wyszła z kryzysu, to
zaskoczyła światową opinię publiczną nie tylko szybkim powrotem socjaldemo-
kratów do władzy, lecz także (a może jeszcze bardziej) silną ekspansją
gospodarczą, zwłaszcza w dziedzinach najnowocześniejszych technik i branż.
A już chęć wykupienia giełdy londyńskiej – symbolu brytyjskiego kapitalizmu
– wywołała falę komentarzy.

12 W jego wypracowywaniu miał okazję uczestniczyć także profesor Grzegorz W. Kołodko.
Zob. szerzej Kołodko (1999).

140 Tadeusz Kowalik



Na temat sprawności wzrostowej szwedzkiej gospodarki toczy się jedna
z najciekawszych i najbardziej udokumentowanych debat zarówno w Szwecji,
jak i poza jej granicami. Warto się z nią zapoznać, zwłaszcza w Polsce, gdzie
bodajże żaden inny system społeczno-ekonomiczny nie obrósł w tak wiele
mitów. Przodują w tym polskie mass media. Kryzys początku lat 90. dość
powszechnie przyjęto jako ostateczny upadek modelu szwedzkiego. Któż nie
czytał w „Gazecie Wyborczej” wielu korespondencji Piotra Cegielskiego, który
powtarzał, że model szwedzki bezpowrotnie wylądował w lamusie historii, iż
państwo opiekuńcze, zwłaszcza tak „rozbuchane” jak w Szwecji, spowalnia
wzrost gospodarczy. W najbardziej programowej książce Leszka Balcerowicza
(1998) tę konwencjonalną mądrość pokwitowano jak wyrok brzmiącym tytułem:
Szwecja raj zbankrutowany.

Otóż parę lat temu ukazało się obszerne studium Assara Lindbecka na temat
doświadczenia szwedzkiego (1997). Uważany za najwybitniejszego z żyjących
ekonomistę skandynawskiego, członek, a w przeszłości nawet przewodniczący
Komitetu Noblowskiego zdobył sobie opinię niezmordowanego krytyka roz-
pasania szwedzkiej opiekuńczości. Wspomniane studium jest podsumowaniem
zarówno jego własnej krytyki państwa dobrobytu, jak i prac parlamentarnej
komisji, powołanej jeszcze za rządów Karla Bildta, której przewodniczył.
Zasadnicza teza studium, określana często mianem Swedosclerosis albo lagging
behind thesis, jest kategoryczna: do około roku 1970 zakres redystrybucji
w gospodarce szwedzkiej był umiarkowany, nic więc dziwnego, że wówczas
rozwijała się ona w tempie zbliżonym do gospodarek OECD. Natomiast po roku
1970 pozostawała wyraźnie w ogonie reszty OECD. Na wykresie krzywa
obrazująca tempo wzrostu PKB gospodarki szwedzkiej przebiega znacznie
poniżej krzywej ilustrującej wzrost PKB krajów OECD. Różnica w tempie
wynosi 0,3–0,4% rocznie, a skumulowany rezultat daje przyrost PKB Szwecji
o kilkanaście punktów procentowych mniejszy niż krajów OECD. Osąd powyż-
szy wydawał się wielu ostatecznym wyrokiem na szwedzki system społeczno-
-ekonomiczny jako zdecydowanie mniej efektywny13.

Tymczasem w roku ubiegłym ukazało się równie dobrze udokumentowane
studium, kwestionujące zasadniczą tezę Lindbecka. Dyrektor Instytutu Badań
Społecznych Walter Korpi (2000) wniósł do rozumowania Lindbecka następują-
cą poprawkę. Wyłączył z grupy osiemnastki OECD te gospodarki (Grecja,

13 Na tym przykładzie widać potęgę błędnych teorii, jeśli zostają wsparte przez czwartą władzę
– środki masowego przekazu. Korpi (2000) informuje, że w czołowych środkach masowego
przekazu owa „prawda” o wzrostowej słabości gospodarki szwedzkiej funkcjonuje jako oczywis-
tość i koronny argument na rzecz zmian w polityce społecznej i ekonomicznej. Nie tylko
konserwatywny premier Karl Bildt atakował za to socjaldemokratów, lecz także oni sami
przyjmowali tę tezę za prawdziwą. Znalazła ona odbicie nawet w wypowiedziach premiera Ingvara
Karlssona oraz w oficjalnych dokumentach budżetowych z czasów ich rządów.
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Hiszpania i Portugalia), które korzystają z catch-up effect, co sprawia, że mają
z reguły wyższą stopę wzrostu14. I wówczas dynamika gospodarki szwedzkiej
dobrze wytrzymuje porównanie z najbogatszymi krajami Zachodu. A co może
teoretycznie najciekawsze, w długim okresie lat 1950–1990 gospodarka ta
wzrastała dość dokładnie w tym samym tempie, co gospodarka Stanów Zjed-
noczonych15. Oznacza to, że w tak długim okresie gospodarka zarówno o najniż-
szym pośród klubu krajów najbogatszych, jak i o najwyższym zakresie
redystrybucji PKB (w połowie lat 90. udział redystrybucji tych krajów wynosił
odpowiednio 33 i 64% proc. PKB) miały niemal identyczne stopy wzrostu!

Mocno to podważa przekonanie o silnym związku stopnia redystrybucji
dochodu narodowego ze stopą jego wzrostu. Ani egalitaryści, ani ich przeciw-
nicy nie mogą uważać zakresu redystrybucji za czynnik decydujący (hamujący
lub przyspieszający) o wzroście gospodarczym. Jedni i drudzy zobowiązani są
do bardziej kompleksowej analizy. Elitaryści są jednak o tyle w trudniejszej
sytuacji, że obrona rynku jako niemal wyłącznego mechanizmu merytokratycz-
no-dystrybucyjnego dochodów i bogactwa musiałaby opierać się na rzadko
akceptowanych społecznie argumentach pozaekonomicznych.

Natomiast egalitaryści mogą z uniesionym czołem twierdzić, że wybierają
gospodarki o wyższych wskaźnikach jakości życia, skoro nie płaci się za to
niższą efektywnością. Warto tu bowiem przypomnieć, że owe wskaźniki były
dla Szwecji, jeszcze na początku lat 90., znacznie lepsze niż dla Stanów
Zjednoczonych, chociaż w wyniku kryzysu zajmowała ona pod względem
wielkości dochodu narodowego per capita odległe miejsce. Rzekome więc
„dzielenie biedy”, które miałoby być rezultatem zbyt wysokiej redystrybucji, jest
zatem – przynajmniej w odniesieniu do krajów o niepaństwowej gospodarce
rynkowej – częścią mitologii. Należy do niej zarówno teza o nieuchronnej
szkodliwości bliskiej współpracy rządu z silnymi związkami zawodowymi, jak
i koncepcji państwa neokorporacyjnego.

W latach obu ostatnich załamań gospodarki szwedzkiej – tego z drugiej
połowy lat 70., a zwłaszcza kryzysu z początku dekady lat 90. – rządziły

14 Łatwo to zilustrować na przykładzie nam najbliższym. Od trzech lat polska gospodarka
wzrasta w tempie zbliżonym do tempa Stanów Zjednoczonych. My martwimy się spowolnionym
wzrostem powodującym wiele kłopotów, a koniunkturę amerykańską określa się jako drugi cud
gospodarczy.
Od red.: Ta uwaga Autora odnosiła się do lat 1998–2000, podczas których tempo wzrostu PKB
w Polsce wynosiło kolejno 4,8; 4,1 i 4,0 procent, a więc mniej niż w USA. W roku 2001 gospodarka
USA także weszła w fazę spowolnionego wzrostu i na przykład „The Economist” latem 2001
prognozował dla niej wzrost PKB o ledwie 1,6 proc., a więc na poziomie niewiele mniejszym niż
w Polsce.

15 Por. Human Development Report 1994, UNDP, Oxford 1994. Porównanie stóp wzrostu PKB
z Wielką Brytanią byłoby dla Szwecji jeszcze korzystniejsze. Z kolei prawdopodobnie mniej
korzystnie Szwecja wypadałaby w porównaniu z zachodnimi Niemcami.
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Szwecją partie liberalno-konserwatywne (socjaldemokraci byli wówczas w opo-
zycji). Partii tych nie można obwiniać za spowodowanie recesji, gdyż w obu
przypadkach tracili oni władzę ze względu na narastające objawy kryzysowe.
Uprawnione wydaje się jednak pytanie, czy głębokość obu wspomnianych recesji
nie była związana z tym, że partie te były przez całe dziesięciolecia odwykłe od
sprawowania władzy, źle sobie więc radziły w warunkach kryzysowych16.

Czy obecnie te nowe argumenty zmienią opinię kół rządowych i środków
masowego przekazu? To wcale nie jest pewne, gdyż zbyt wielkie interesy
zostały już zaangażowane w dążenie do deregulacji i liberalizacji gospodarki
szwedzkiej, co może sprzyjać kultywowaniu tej „fałszywej świadomości”.
Jeszcze mniej nadziei można mieć w odniesieniu do polskiej opinii publicznej.

Nie ma powszechnej tendencji do wzrostu nierówności

Joseph Schumpeter, szybko zamerykanizowany przybysz z Europy, definio-
wał kapitalizm jako cywilizację nierówności i wielkich fortun rodzinnych. Jednak
jego prognoza wielkich fortun, a wraz z nimi i zmierzchu kapitalizmu, oparta na
korporacjach postrzeganych jako wyraz zaniku indywidualnej przedsiębiorczości,
okazała się w obu przypadkach mylna. Korporacje nie zagroziły egzystencji
kapitalizmu ani też wielkim fortunom. Co więcej, od prawie ćwierćwiecza
obserwujemy w obu czołowych krajach anglosaskich pełne wigoru odradzanie się
schumpeterowskiej cywilizacji nierówności łącznie z wielkimi fortunami rodzin

16 Dla pełniejszego obrazu nad ostatnim załamaniem gospodarki szwedzkiej warto się za-
trzymać. Pisałem wyżej, że Lindbeck od dwudziestu lat krytykuje szwedzkie państwo opiekuńcze
jako czynnik sprawczy spadającej efektywności gospodarki. Gdy jednak przyszło do opracowania
Raportu wspomnianej wyżej Komisji, Lindbeck i jego zespół wymienili wśród zasadniczych
przyczyn załamania: przegrzanie gospodarki, poprzedzający załamanie spekulacyjny wzrost cen
nieruchomości i boom budowlany będący w dużym stopniu rezultatem nagłej (abrupt) deregulacji
rynku finansowego, nacisk na płace (w warunkach ponad pełnego zatrudnienia) wzrastające
szybciej niż produkcyjność. Wszystko to ma jednak mały związek z podstawowymi cechami
systemu skandynawskiego, a zwłaszcza ze zbyt wielkim zakresem redystrybucji czy państwem
opiekuńczym. Na przykład spekulacyjne zawirowania miały miejsce w wielu krajach o różnych
systemach, podobnie z naciskiem na płace mieliśmy do czynienia w końcu lat 70. w Stanach
Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. Podobnie „ponadsystemowy” charakter ma niesprawność
rynku finansowego, która na początku lat 90. ujawniła się w Szwecji ze szczególną siłą. Lindbeck
pisze, że instytucje kredytowe nie były w stanie poradzić sobie w odpowiedni sposób z ich własną
wolnością i swobodą angażowania się w ryzykowne przedsięwzięcia, prawdopodobnie ze względu
na fakt, iż działały w rygorystycznie regulowanym systemie przez poprzednie 50 lat (Lindbeck et al.
1993, s. 222). Z niewielką przesadą można by więc powiedzieć, że ta ostatnia ułomność,
przyczyniająca się do kryzysu, była raczej skutkiem odchodzenia od systemu szwedzkiego niż
prostym rezultatem tego właśnie systemu. Albo że był to pierwszy z serii nowych kryzysów
finansowych, które wstrząsały wieloma gospodarkami w drugiej połowie dekady.
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lub jednostek. Dane statystyczne ilustrujące procesy narastania nierówności,
nowego ubóstwa itp. są dobrze znane, nie będę więc ich tu przytaczał.

Może mniej znany jest inny fakt. Mianowicie, wbrew dość powszechnemu
przekonaniu, przodująca rola w procesie wzrostu nierówności przypadła nie
Stanom Zjednoczonym, lecz Wielkiej Brytanii. W Raporcie HM Treasury
(1999) czytamy: Nierówność dochodów znacznie się zwiększyła w ostatnich
dwudziestu latach. Dochody najwyższego decyla wzrastały znacznie szybciej niż
decylów o niskich dochodach (...). Dokonał się znaczny wzrost liczby osób
żyjących z relatywnie niskich dochodów. Dwanaście milionów osób, czyli prawie
jedna czwarta gospodarstw domowych, utrzymuje się z dochodów poniżej
połowy średniej krajowej. Takich gospodarstw jest prawie trzy razy więcej niż
w 1979 roku17. (...) Szybki wzrost nierówności między późnymi latami 70. a 90.
znacznie wykroczył poza tendencje światowe. Doświadczenia Anglii są niemal
całkowicie unikatowe pośród krajów wysoko rozwiniętych. Jedynym krajem,
który doświadczył rosnących nierówności w podobnym tempie, jest Nowa
Zelandia. Nierówności w Wielkiej Brytanii rosły szybciej niż w Stanach Zjed-
noczonych i Australii.

Decydująca rola polityki gospodarczej i (anty) socjalnej rządu Margaret
Thatcher nie wymaga, jak sądzę, komentarza. Może poza jednym. Wyprzedzenie
pod tym względem Stanów Zjednoczonych wynika między innymi z tego, że
polityka M. Thatcher była znacznie bardziej ortodoksyjnie monetarystyczna niż
pragmatyczna polityka Reagana. W Wielkiej Brytanii deficyt budżetowy na
skalę Reagana dla pobudzania koniunktury wykraczał poza repertuar dopusz-
czalnych środków. Dlatego też politykę Reagana określano jako „keynesizm dla
bogatych”, zaś politykę Żelaznej Damy jako „monataryzm dla bogatych”.

Wzrost nierówności jest często interpretowany nie jako skutek określonej
polityki, lecz nieuchronny rezultat zmian technologicznych i globalizacji.
Przedstawia się ową tendencję do wzrostu rozpiętości dochodowych i mająt-
kowych jako ogólnoświatową, wszechobejmującą. Fakty temu przeczą. Chyba
najwybitniejszy, obok Sena, specjalista w tej dziedzinie, A. B. Atkinson (1999)
przeciwstawia się temu poglądowi określanemu przezeń jako „Transatlantycki
Konsens”.

Wymienia on cztery grupy krajów. Do pierwszej należą, obok już wymie-
nionych, Nowa Zelandia, Holandia i Norwegia, w których w okresie ponad
dziesięciu lat – od połowy lat 80. do połowy lat 90. – współczynnik Giniego
szybko wzrastał, choć we wszystkich tych małych krajach ze znacznie niższego
poziomu.

Trzecią grupę reprezentują Kanada i Niemcy (do chwili zjednoczenia)
z mniej więcej stałym współczynnikiem Giniego. Kształt krzywej dla Niemiec

17 Rok objęcia władzy przez Margaret Thatcher.
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wydaje się zresztą wskazywać, że wyraźniejszy wzrost nierówności przypada na
okres po zjednoczeniu Niemiec, a więc i pewnego „przeniesienia” nierówności
z części zachodniej do wschodniej. We Francji natomiast współczynnik Giniego
wyraźnie spadał – przynajmniej w latach 80. Również inne badania wskazują, że
spadek nierówności dochodowych nie był zjawiskiem unikatowym. Dlatego
można mówić o (czwartej) grupie krajów, w których nierówności dochodowe
spadały18.

Bezspornie natomiast wzrasta rozpiętość dochodowa pomiędzy krajami
zamożnymi i biednymi (pomiędzy tzw. Pierwszym i Trzecim Światem)19. Ale
już wewnątrz tych ostatnich obserwuje się mozaikę różnokierunkowych tenden-
cji. Stewart i Berry (2000) przytaczają dane odnoszące się do dwóch grup
krajów, do pięciu krajów afrykańskich oraz pięciu azjatyckich. W Afryce
występują dość symetrycznie przypadki wzrostu i spadku nierówności, a w Azji
raczej wyjątkiem jest wzrost nierówności. Autorzy nie robią zestawienia dla
krajów Ameryki Łacińskiej, dostarczają natomiast wiele różnorodnych infor-
macji odnoszących się raz do krajów, innym razem do stolic. Oto parę
wyrywkowych danych.

W Wielkim Santiago kwintylowe dane dotyczące wydatków konsumpcyj-
nych w latach 1969 – 1988 wskazują na radykalny wzrost nierówności. Udział
dochodów kwintyla najbogatszych gospodarstw domowych wzrósł z 44,5 do
54,9%, zaś udział wydatków konsumpcyjnych najniższego kwintyla spadł z 7,6
do 4,4%, a drugiego kwintyla z 11,8 do 8,2%. W Meksyku płacowy współczyn-
nik Giniego wzrósł w latach 1984–1992 z 42,0 do 52,0%. Parę różnych danych
wskazuje na drastyczny wzrost nierówności w Ekwadorze. Mniej jasne tenden-
cje wystąpiły w Kolumbii i Dominikanie. Ogólnie jednak wzrost nierówności
dochodowych i płacowych jest wyraźnie procesem dominującym na tym
kontynencie. Na ogół był on związany z liberalizacją gospodarek dokonywanych
według recept Międzynarodowego Funduszu Walutowego, ale nie bez wyjąt-
ków. Na przykład w Paragwaju nie przeprowadzono tego typu liberalizacji,
a mimo to nierówności poważnie wzrosły.

Natomiast przeciwstawnego przykładu dostarcza przypadek Kostaryki. Cy-
towani autorzy piszą: ...jest to jedyny kraj Ameryki Łacińskiej, w którym
przeprowadzono daleko idące, przyjazne rynkowi reformy bez spowodowania

18 Według cytowanego wyżej Raportu brytyjskiego Treasury, do krajów podlegających proceso-
wi egalitaryzacji dochodów (w grupach decylowych) trzeba także zaliczyć Irlandię, Włochy
i Portugalię.

19 Według badań Angusa Madisona, na początku XIX wieku różnice dochodowe per capita
krajów zamożnych i biednych nieco tylko przekraczały relację 3:1. Przez cały wiek XIX (do roku
1913) różnice te wzrastały, ale prawdziwe przyspieszenie nastąpiło dopiero w ciągu ostatniego
czterdziestolecia. W okresie 1960–1990 stosunek PNB per capita jednej piątej ludności świata
zamożnego do takiej samej liczby ludności krajów słabo rozwiniętych wzrósł (w cenach stałych
z 1987 roku ) z 30 do 60, a w ciągu ostatniej dekady aż do 74.

Rozdział V – Sprawiedliwość dystrybutywna jako wyzwanie transformacyjne 145



znaczącego zróżnicowania dochodów. Rząd podejmował bowiem działania
dwukierunkowe, także osłaniające, na przykład podwyższył podatki, ale za-
chował indeksację płac. Ich konkluzja brzmi: Możliwe więc, że gdy zmiany
wprowadzane są stopniowo, nie wpływają tak znacząco na podział (dochodów)
jak zmiany o tej samej skali, ale szybciej wprowadzane (Steward i Berry,
s. 71–72).

Podkreślając decydującą rolę polityki ekonomicznej, trzeba tu zwrócić
uwagę, że kształt i kierunki tej polityki zależą nie tylko od często fałszywych,
jak podkreślał Keynes, wyobrażeń elit rządzących, lecz także od nacisku
różnych grup społecznych. To one przełamują dość naturalną tendencję do
oportunizmu i imposybilizmu władz. Koncepcja globalizacji świetnie się nadaje
do tego, by passywizm władz usprawiedliwiać.

Arcysłusznie zwraca na to uwagę B. Schultz (2000), pisząc: Ponieważ
obecnie siły globalizacji zwiększyły siłę kapitału (...) rządy uwypuklają swoje
ograniczone możliwości zaspokajania potrzeb ludności, a w szczególności grup
najbardziej zagrożonych: bezrobotnych, ubogich, chorych, kobiet i dzieci.
Podobnie też związki zawodowe straciły wielu członków, siłę oraz wpływy
w obliczu obojętności rządów wobec świata pracy20.

Konstytucyjna hipokryzja

Wszystkie te reformy i zmiany społeczne sprawiły, że już w tej chwili w wielu
sferach sprywatyzowaliśmy lub skomercjalizowaliśmy naszą gospodarkę i sektor
usług publicznych bardziej niż wiele krajów zachodnioeuropejskich. Jesteśmy plus
catolique que le pape meme. Na przykład za pomocą reform zdrowia, emerytalno-
-rentowej, a nawet edukacji już obecnie „urynkowiliśmy się” w sferze usług
publicznych znacznie bardziej niż większość krajów Europy Zachodniej, nie
mówiąc nawet o zakresie dopuszczonego kapitału obcego, zwłaszcza w bankowo-
ści. A niedługo mamy szansę „doścignąć” Niemcy, a może i „prześcignąć” Austrię
we względnej wielkości sektora państwowego w gospodarce. Wzorem jest dla nas
raczej Ameryka niż Europa. W rezultacie powstała więc paradoksalna sytuacja:
uparcie zmierzamy do Europy Zachodniej, chcemy jak najszybciej wejść do Unii
Europejskiej, ale do Berlina, Paryża, Sztokholmu „jedziemy” przez Waszyngton.

A przecież w Konstytucji RP deklarujemy oparcie naszego ustroju społecz-
no-gospodarczego na zasadach „społecznej gospodarki rynkowej”. Konstytucja
stanowi także wiele uprawnień pracowniczych i socjalnych opartych na tych
podstawach (patrz ramka nr 1).

20 Zdaniem tej autorki, jesteśmy bliscy spełnienia się dictum Johna Locke’a, że rząd nie ma
żadnego innego celu, jak tylko strzec własności.
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Ramka nr 1

SPOŁECZNA GOSPODARKA RYNKOWA I PRAWA
SOCJALNE W KONSTYTUCJI RP

Art. 20.
Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własno-
ści prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi
podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 65.
1. Każdemu zapewnia się wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca

pracy (...)
2. Obowiązek pracy może być nałożony tylko przez ustawę.
3. Stałe zatrudnianie dzieci do lat 16 jest zakazane (...).
4. Minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę lub sposób ustalania tej wysokości

określa ustawa.
5. Władze publiczne prowadzą politykę zmierzającą do pełnego, produktywnego zatrud-

nienia poprzez realizowanie programów zwalczania bezrobocia, w tym organizowa-
nie i wspieranie poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz robót publicznych i prac
interwencyjnych.

Art. 67.
1. Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze

względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego.
2. Obywatel pozostający bez pracy nie z własnej woli i nie mający innych środków

utrzymania ma prawo do zabezpieczenia społecznego.
Art. 68.
1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają

równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
Art. 70.
1. Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa.
2. Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Ustawa może dopuścić świadczenie

niektórych usług edukacyjnych przez publiczne szkoły wyższe za odpłatnością.
3. Rodzice mają wolność wyboru dla swoich dzieci szkół innych niż publiczne.

Obywatele i instytucje mają prawo zakładania szkół podstawowych, ponadpod-
stawowych i wyższych oraz zakładów wychowawczych. Warunki zakładania i działal-
ności szkół niepublicznych oraz udziału władz publicznych w ich finansowaniu,
a także zasady nadzoru pedagogicznego nad szkołami i zakładami wychowawczymi,
określa ustawa.

4. Władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształ-
cenia. W tym celu tworzą i wspierają systemy indywidualnej pomocy finansowej
i organizacyjnej dla uczniów i studentów.

(pominięto odesłania do ustaw szczegółowych – TK)
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Jak więc rozumieć stosunek świata polityki i nauki wobec tego najważniej-
szego dokumentu ustrojowego? Czy można stworzyć państwo prawa, ignorując
równocześnie świeżo uchwaloną ustawę podstawową?21 Czy można wykładać
zasady etyki w gospodarowaniu, nie odnosząc się do tej rażącej sprzeczności
pomiędzy konstytucyjnym słowem i politycznym czynem?

W obronie Konstytucji

Wyżej przedstawiłem rezultaty badań nad nierównościami w świecie autor-
stwa A. B. Atkinsona. Wnioski, jakie formułuje ten socjalliberał brytyjski,
można by z powodzeniem przyjąć za kierunkowe wskazania zmierzające do
polityki kształtowania naszego ustroju społeczno-ekonomicznego, który byłby
zgodny z Konstytucją. Oto dwa najważniejsze:

• Decydujące znaczenie w kształtowaniu nierówności mają normy społecz-
ne. Wszelako polityka może wpływać na normy społeczne, co oznacza, że
wzrost nierówności nie jest nieuchronny.

• Progresywne podatki i transfery mogą skutecznie przeciwdziałać wzros-
towi nierówności.

Spróbujmy więc najpierw odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób polityka
naszego państwa może wpływać na normy społeczne kształtujące nierówności.

Stwierdźmy przede wszystkim, że w Polsce zadanie to jest o tyle ułatwione,
iż w szerokich kręgach społecznych zachował się egalitarny etos. U jednych
źródłem nastawienia egalitarnego były hasła socjalistyczne lub komunistyczne,
u innych ruch „Solidarności”, którego program „Samorządnej Rzeczpospolitej”
odpowiadał ówczesnym dążeniom społecznym. „Elitarny system podziału”
powstał niejako wbrew woli większości społeczeństwa. Stąd częste wśród

21 Jest rzeczą zastanawiającą, że prezydent, Trybunał Konstytucyjny oraz kolejni rzecznicy praw
obywatelskich, partie opozycyjne, stowarzyszenia często odwołują się do Konstytucji, konfrontując
ją w sprawach tak konkretnych, jak podatki, reprywatyzacja, opłaty w szkołach wyższych itp.
Prawie nikt i nigdy jednak nie podnosi sprawy niezgodności z Konstytucją naszego ustroju
społeczno-ekonomicznego. Wyjątkiem jest były rzecznik praw obywatelskich, profesor Tadeusz
Zieliński, który jako specjalista od prawa pracy nie mógł nie zauważyć rozziewu pomiędzy
podstawowymi postulatami Konstytucji i praktyką w dziedzinie praw socjalnych i pracowniczych.
Omawiając informacje GUS dotyczące wzrostu ubóstwa i bezrobocia, pisał on: W świetle tych
ponurych statystyk nie ma już wątpliwości, że Trzecia Rzeczpospolita nie jest państwem sprawied-
liwości społecznej. Jest to stan niezgodny z ustrojową zasadą wyrażoną w art. 2 konstytucji.
W Polsce współczesnej nie jest realizowana idea wolności <od lęku i niedostatku>, do której ponad
pół wieku temu (...) odwołało się Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, uchwalając
Powszechną Deklarację Praw Człowieka (Zieliński 2000). Na sprzeczność naszego systemu
społeczno-ekonomicznego z Konstytucją zwracał wielokrotnie uwagę również Mieczysław Kabaj
(2001).
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neoliberałów i biznesmenów narzekania na społeczeństwo polskie, że jest ono
mocno podatne na uczucie zawiści. Tym też się często tłumaczy ukrywanie
majątku, zwłaszcza ze strony nowobogackich. Normy społeczne niechętne
hasłom egalitarnym panują raczej w kręgach najlepiej sytuowanych, „wygra-
nych” w procesie transformacji, która stanowi mniejszość społeczeństwa. Oczy-
wiście, rząd musi pokonać opór części tych „wygranych” czy wygrywających
i bardziej energicznie niż dotąd egzekwować ustawę o tzw. kominach płaco-
wych.

Czynnikiem ułatwiającym zmianę nastawienia wobec postulatów zmierzają-
cych do złagodzenia nierówności jest nadzwyczajna elastyczność elit politycz-
nych, często wyśmiewana, a ujawniona po obu stronach politycznego spectrum.
Karol Modzelewski (1993) wyrażał zdziwienie z powodu łatwości, z jaką byli
działacze „Solidarności” zmienili po dojściu do władzy swoje poglądy „o 180
stopni”. Ale czyż dotyczyło to tylko ludzi dawnej opozycji? Czyż w środowisku
dawnej nomenklatury nie objawiło się nagle mnóstwo wolnorynkowych neofi-
tów? Gdyby więc państwo i sprawujące władzę główne siły polityczne publicz-
nie zadeklarowały silną wolę stawienia czoła „brzydkiej” twarzy polskiego
sukcesu, zdecydowanej walki przeciw masowemu bezrobociu, pauperyzacji wsi,
katastrofie mieszkaniowej, wyrażając jednocześnie determinację w dopasowaniu
ustroju społeczno-ekonomicznego do ratyfikowanych przecież przez społeczeń-
stwo założeń konstytucyjnych, to z pewnością zyskałyby znaczne poparcie, a na
pewno nie napotkałyby na zasadniczy opór. Założenia te mogłyby współkształ-
tować normy społeczne jako ich pochodne.

Gdyby jednak przyszłe władze nawet postanowiły iść utartymi szlakami
dwunastolecia, to wtedy perspektywa wejścia na drogę przemian konstytucyj-
nych nie musi być beznadziejna. W takiej sytuacji należałoby tworzyć coś
w rodzaju „Społecznego Ruchu Obrony Konstytucji”. Ruch taki mógłby znaleźć
licznych zwolenników nie tylko po lewej stronie. Pamiętajmy, że niemiecki
pierwowzór „społecznej gospodarki rynkowej” był dziełem chrześcijańskich
demokratów. I że u schyłku systemu komunistycznego do komunistycznych
obietnic jako żądań rewindykacyjnych odwoływali się także ludzie o poglądach
dalekich od lewicy. W sytuacji otwartego kryzysu ruch taki mógłby więc
zapewnić kolejnej ekipie rządzącej mocne oparcie programowe.

Obecnie jednak ta perspektywa może się wydawać księżycowa. Ale przecież
nikt nie może przewidzieć, co przyniesie tzw. nowa trzecia droga, głoszona
i w pewnym zakresie realizowana przez wiele rządzących i współrządzących
zachodnich partii socjaldemokratycznych. Jak ta koncepcja wpłynie na we-
wnętrzne przemiany Unii Europejskiej, do której zdążamy, to się dopiero okaże.
W Unii Europejskiej toczy się walka pomiędzy kapitalizmem kontynentalnym
i anglosaskim, a jej rezultat jest ciągle trudny do przewidzenia.

Znacznie trudniej byłoby wpłynąć na zmianę „norm społecznych” Kościoła
w sprawie rzeczywistego równouprawnienia kobiet. Konserwatywny charakter
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filozofii społecznej polskiej hierarchii kościelnej nie ulega wątpliwości. Jej
ideałem pozostaje nie równouprawnienie małżonków i rodziców, lecz matka
pozostająca w domu i zajmująca się wychowaniem dzieci. W Polsce Kościół
jest bezsprzecznie najsilniejszy pośród wymienionych wyżej krajów. I właśnie
w tym należy szukać wyjaśnienia palmy pierwszeństwa Polski w odnotowa-
nych wyżej krajowych różnicach dochodowych kobiet w stosunku do męż-
czyzn. Działania polepszające sytuację kobiet nie wymagają jednak walki
z Kościołem, ani nawet z jego hierarchią. Jestem przekonany, że jeszcze
bardziej niż w sprawach aborcji z przyczyn społecznych, pragmatyczne działa-
nia zmierzające do poprawy dochodowej i zawodowej kondycji kobiet znalaz-
łaby poparcie większości społeczeństwa i byłyby wręcz uznane za akt sprawie-
dliwości społecznej.

Na pograniczu kwestii norm społecznych i charakteru bieżącej polityki
ekonomicznej znajduje się problem takiego ukształtowania struktury produkcji,
by w większym stopniu sprzyjała równouprawnieniu kobiet. W Polsce długo
jeszcze nie tylko opieka nad dziećmi, lecz także takie czynności, jak pranie,
sprzątanie czy gotowanie będą obciążały głównie kobiety. Tymczasem na
strukturę konsumpcji ma ogromny wpływ potężne lobby samochodowe. Należy
mu przeciwstawić kulturę mieszkania i wszystkiego, co oszczędza czas i ułatwia
życie gospodarstwom domowym. Działania władz idące w tym kierunku
wpłynęłyby na zmianę preferencji konsumentów. Taka zmiana priorytetów
i preferencji znajduje się na linii wzrostu dynamiki gospodarczej. Specjaliści
(Schultz 1994, Dreze i Sen 1989) uważają, że inwestycje w wykształcenie
kobiet, czy ogólniej w rozszerzanie ich zawodowych zdolności (a więc nie tylko
poprzez kształcenie i rozwój usług medycznych, lecz także usługi, na przykład
żłobki, przedszkola itp.), są bardziej produktywne niż „inwestycje w mężczyzn”.
Jestem przekonany, że dotyczy to w dużym stopniu warunków polskich.

Kształtowanie norm społecznych wymaga jednak czasu. Tymczasem obecna
sytuacja narzuca konieczność podjęcia energicznych kroków dla zaradzenia
klęsce bezrobocia, a tym samym zmniejszenia skali ubóstwa i rozpiętości
dochodowych. Ponowna inkluzja wykluczonych i zmarginalizowanych powinna
być na najbliższe lata najważniejszym zadaniem władz22.

22 Takie rozumienie równości propaguje guru brytyjskiej Labour Party, Anthony Giddens (2000),
który słusznie zwraca uwagę, że wykluczenie (ekskluzja) dotyczy obu biegunów społecznych,
także bogaczy, izolujących się od (większości) społeczeństwa wysokimi ogrodzeniami, prywatną
policją, klubami. Grupy te decydują się na odseparowanie od reszty społeczeństwa. Żyją we
wspólnotach zamienionych w fortece i wycofują się z publicznego systemu edukacji i służby zdrowia
(tamże, s. 92). Obie ekskluzje mają tendencję do dziedzicznej samoreprodukcji. Obie nie są
obojętne dla mechanizmu ekskluzji, nie powinniśmy więc rezygnować z ich redukcji. Sprzeciwia się
redukowaniu państwa opiekuńczego do „siatki zabezpieczenia” dla najuboższych. Tylko system
zabezpieczenia, z którego korzysta większość ludności, zrodzi wspólny obywatelski etos (tamże,
s. 96).
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Punktem wyjścia musi być uznanie, że bardzo wysokie i szybko rosnące
bezrobocie jest społeczną katastrofą i wielkim oskarżeniem zarówno systemu
społeczno-ekonomicznego, jaki się w ciągu ostatnich dwunastu lat ukształtował,
jak i polityki kolejnych ekip rządowych. Już ponad dziesięć lat społeczeństwo
doświadcza wysokiego i permanentnego bezrobocia i wysokiego poziomu
ubóstwa. Co więcej, jedno i drugie w ciągu ostatnich paru lat szybko wzrasta.
Wyż demograficzny tylko te patologie społeczne zwiększył.

Dla najliczniejszego i najbardziej wykształconego młodego pokolenia nie
ma ani pracy ani mieszkań – dwóch podstawowych warunków egzystencji,
rozwoju indywidualnego i życia rodzinnego. Jeśli następne rządy zechcą
sprostać temu wyzwaniu, to muszą wyjść z założenia, że nadzwyczajna sytuacja
wymusza nadzwyczajne środki działań. Państwo musi wziąć na siebie zadanie
przyspieszenia wzrostu gospodarki, a w jeszcze większym stopniu – przy-
spieszenia tworzenia nowych miejsc pracy poprzez oddziaływanie zarówno na
wydatki inwestycyjne, jak i na konsumpcyjny popyt społeczeństwa.

W kręgach SLD może się rodzić przeświadczenie o możliwości powtórzenia
polityki gospodarczej z lat 1993–1997. Uważam, że takie przekonanie byłoby
niebezpieczne co najmniej z trzech względów. Po pierwsze, powtórzenie tamtej
polityki jest niemożliwe ze względu na wyż demograficzny i szybko rosnące
bezrobocie przede wszystkim ludzi młodych. Po drugie, ze względu na znacznie
większy niż dzisiaj sektor państwowy, gospodarka tamtych lat była znacznie
bardziej sterowna niż dzisiejsza. Po trzecie, obecnie jest znacznie większe
otwarcie polskiej gospodarki na świat i nieporównanie większa obecność
kapitału obcego. To wszystko ma swoje implikacje dla długofalowej polityki
rozwoju społeczno-gospodarczego, a zwłaszcza dla działań ukierunkowanych na
przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego.
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27–28 kwietnia.
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Rozdział VI

Andrzej K. Koźmiński

Jak zbudować gospodarkę opartą na wiedzy?

Uwagi wstępne

Samo pojęcie „budowania gospodarki” wymaga wyjaśnienia, ponieważ
może budzić niezamierzone skojarzenia ze skrajnie konstruktywistycznym
podejściem do gospodarki charakterystycznym dla „ekonomii socjalizmu” w róż-
nych odmianach. W poniższych rozważaniach przyjmijmy, że „gospodarka
oparta na wiedzy” to taka gospodarka, w której działa wiele przedsiębiorstw
opierających na wiedzy swoją przewagę konkurencyjną (Nonaka, Takeuchi
1995). Przez „budowanie gospodarki opartej na wiedzy” będziemy więc rozu-
mieli tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu i sukcesowi przedsię-
biorstw opierających przewagę konkurencyjną na wiedzy. Podmiotami tworzący-
mi te warunki mogą być między innymi: państwo, władze lokalne, przedsiębior-
stwa (zwłaszcza sektora finansowego), środowiska intelektualne i akademickie.

Przewagę konkurencyjną opartą na wiedzy można rozumieć dwojako: węziej
i szerzej. W węższym rozumieniu chodzi o unikatową wiedzę naukową i tech-
niczną, którą przedsiębiorstwo się posługuje, chociaż najczęściej nie stworzyło
jej samo. Przewaga konkurencyjna polega na opanowaniu zastosowań, które
samo w sobie jest wiedzą i sekretem firmy. Wymaga ono nakładów kapitału
finansowego i intelektualnego i nie jest powszechnie dostępne, choć może zostać
skopiowane przez inne firmy, ponoszące znacznie mniejsze nakłady. Im więcej
jednak takiego naśladownictwa, tym mniejsze korzyści. Taka przewaga konku-
rencyjna jest więc zawsze mniej lub bardziej krótkotrwała. Szersze rozumienie
przewagi konkurencyjnej opartej na wiedzy wynika z uznania za wiedzę
wszelkiej użytecznej informacji (na przykład o ukrytym popycie lub zmianach
politycznych), którą firma przez jakiś czas posiada na zasadzie wyłączności (lub
przynajmniej ograniczenia dostępności) i którą jest w stanie wykorzystać w celu
osiągnięcia lub umocnienia przewagi konkurencyjnej. Tak rozumiana wiedza jest
zasobem o pewnych cechach szczególnych (Wernerfelt 1984).

Po pierwsze, jest to zasób „ulotny” i trudno definiowalny (Hall 1993).
Trudno zatem jednoznacznie określić prawa własności do niego. W pewnej
mierze wynika to z tego, że „nosicielami” wiedzy są ludzie, którzy mogą się
swobodnie przemieszczać pomiędzy firmami. Stąd konieczność bardzo wysokie-



go wynagradzania „nosicieli” wiedzy tak długo, jak długo jest ona źródłem
przewagi konkurencyjnej.

Po drugie, ponieważ wiedza prędzej czy później staje się powszechnie
dostępna, musi być stale odnawiana i zastępowana nową. Wymaga to ponosze-
nia znacznych nakładów, dla których bardzo trudno jest określić granice
opłacalności i spodziewane stopy zwrotu, między innymi dlatego, że wiedza nie
stosowana nie posiada żadnej wartości, a wiedza „nieadekwatna” (na przykład
przestarzała lub źle zastosowana) posiada wartość silnie ujemną. Tworzenie
wiedzy w firmach, które opierają na niej swoje strategie konkurencyjne, musi
więc mieć charakter „nadmiarowy”. Uzasadniony może być nawet pogląd, że
w przypadku wiedzy nie działa prawo malejących przychodów, czyli im większe
nakłady, tym wyższa ich rentowność.

Po trzecie, brak jest zobiektywizowanych i powszechnie stosowanych metod
lub sposobów wyceny wartości wiedzy. Giełdowe perypetie firm wysokiej
technologii (ale nie tylko) wskazują na to, że rynki kapitałowe „histerycznie”
wyceniają wiedzę, jaką firmy dysponują, stąd olbrzymie oscylacje ich wartości.
Dotyczy to zarówno wiedzy w węższym, jak i w szerszym znaczeniu (na
przykład umiejętności menedżerskich).

Pojęciami bliskoznacznymi w stosunku do gospodarki opartej na wiedzy są
„nowa gospodarka” lub „e-gospodarka” (US Department of Commerce 1998,
Kołodko 2001). Pierwsze z tych pojęć jest stosowane w celu podkreślenia dwóch
podstawowych uwarunkowań przewagi konkurencyjnej opartej na wiedzy:
globalizacji i najnowszych technologii informacyjnych. Drugie związane jest
z zastosowaniem elektronicznych technik i technologii służących tworzeniu,
pozyskiwaniu, przechowywaniu i wykorzystywaniu wiedzy w celu zdobycia
i utrzymania przewagi konkurencyjnej.

Gospodarka oparta na wiedzy

Gospodarka oparta na wiedzy stwarza optymalne warunki tworzenia i wyko-
rzystywania wiedzy jako źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw.
Warunki takie tworzą gospodarki najwyżej rozwiniętych krajów kapitalistycz-
nych. Najbliższe wspomnianemu powyżej optimum są USA. W licznych
dokumentach Unii Europejskiej formułowany jest cel strategiczny uczynienia
z Europy „obszaru dynamicznej gospodarki opartej na wiedzy” w perspektywie
najbliższego dziesięciolecia. Europa ma świadomość swego względnego
zapóźnienia w tej dziedzinie w stosunku do USA (Commission of the
European Communities 2000).

Wyliczenie podstawowych cech gospodarki opartej na wiedzy jest trudne,
ponieważ wymaga dokonania arbitralnego wyboru charakterystyk, które uznaje-
my za podstawowe. Wybór piszącego te słowa jest następujący:
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1. W gospodarkach opartych na wiedzy wysoki procent PKB przeznaczany
jest na edukację, badania naukowe, usługi intelektualne oraz na produk-
ty i usługi informacyjne i komunikacyjne. Knowledge Industry jest w tych
krajach największym, najważniejszym i dominującym sektorem gospodarki.
Szczególnie istotne jest, że nakłady na rozwój tego sektora finansowane są
jednocześnie ze źródeł publicznych i prywatnych (sektora przedsiębiorstw
i gospodarstw domowych). Korzysta on też z uprzywilejowanego dostępu do
rynku kapitałowego. Oznacza to, że wszystkie te podmioty dysponują
odpowiednią nadwyżką ekonomiczną i mają dostatecznie silną motywację,
by przeznaczać ją na zakup wspomnianych wyżej „produktów wiedzy”
różnego rodzaju. Rezultatem jest wysoki poziom wykształcenia, powszechne
stosowanie nowoczesnych technik informacyjnych oraz wysoka świadomość
konieczności zwrotu nakładów na szeroko rozumianą wiedzę. Dotyczy to
zwłaszcza przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

2. Gospodarki oparte na wiedzy charakteryzują się dobrze rozwiniętą
infrastrukturą, szczególnie informacyjną. Równocześnie w stosunkowo
niewielkim stopniu są one obciążone kosztami eliminacji i restrukturyzacji
„starych” przemysłów o niskiej wartości dodanej, ponieważ procesy te
zostały zakończone lub zbliżają się do końca. Z jednej strony oznacza to, że
w gospodarkach tych zyskują na znaczeniu przemysły nowoczesne o wyso-
kiej wartości dodanej, z drugiej zaś, iż także tradycyjne sektory gospodarki,
takie jak na przykład rolnictwo, rzemiosło, górnictwo czy handel detaliczny,
stają się coraz bardziej „wiedzochłonne” i oparte na nowoczesnych tech-
nikach informacyjnych, które zapewniają tam – podobnie jak i w całej
gospodarce – znaczne przyrosty wydajności pracy i wartości dodanej na
zatrudnionego.

3. Gospodarki oparte na wiedzy charakteryzują się wysokim poziomem
bezpieczeństwa transakcyjnego i wzajemnego zaufania podmiotów dzia-
łających na rynku. Wynika to z porządku prawnego i sprawnego systemu
egzekucji prawa.

4. Rynek pracy i system społeczny pozwala na znalezienie zatrudnienia
i utrzymania na społecznie akceptowanym poziomie osobom, które nie
chcą lub nie mogą być pełnoprawnymi uczestnikami gospodarki opartej
na wiedzy. Równocześnie jest to gospodarka „otwartej rekrutacji”, łatwo
absorbująca coraz to nowych uczestników i stwarzająca coraz to nowym
grupom możliwości awansu i samorealizacji. Oznacza to, że zakres i stopień
marginalizacji nie zagraża równowadze społecznej. Składają się na ten efekt
trzy podstawowe czynniki: wysoka dynamika rozwoju przemysłów i przed-
siębiorstw opartych na wiedzy, elastyczność rynku i zasobów pracy oraz
polityka społeczna i ekonomiczna.

5. Rynek przemysłów opartych na wiedzy jest rynkiem globalnym. Dotyczy
to zarówno jego produktów, jak i podstawowego czynnika wytwórczego,
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jakim jest wiedza. Konkurencja na tym rynku ma charakter globalny
i dominują na nim globalni gracze oraz ich koalicje. Gospodarki oparte na
wiedzy są więc gospodarkami otwartymi. Dotyczy to w możliwie najwięk-
szym stopniu rynków dóbr, usług, kapitału i pracy. Wysoce konkurencyjne
rynki gwarantują niski poziom cen i kosztów.

6. Rozwój produktów i przedsiębiorstw opartych na wiedzy jest w znacznej
mierze efektem przedsiębiorczości i/lub przedsiębiorczości wewnętrznej.
Gospodarki oparte na wiedzy muszą więc stwarzać warunki sprzyjające
inicjatywie i przedsiębiorczości, a szczególnie tzw. przedsiębiorczości in-
telektualnej, realizowanej przez twórców oryginalnej wiedzy (Kwiatkowski
2001). Warunki te to:
• po pierwsze, odpowiedni ład prawny;
• po drugie, klimat społeczno-polityczny;
• po trzecie, dostęp do globalnego rynku kapitałowego, a zwłaszcza do

kapitału wysokiego ryzyka.
7. Gospodarki oparte na wiedzy bazują na solidnych podstawach makro-

ekonomicznych. Oznacza to niski poziom inflacji i równowagę finansów
publicznych.

Gospodarka oparta na wiedzy a rozwój

Gospodarka odpowiadająca powyższym charakterystykom jawi się jako
kolejny etap rozwoju najwyżej zaawansowanych systemów gospodarczych
świata, które podlegają dziś intensywnemu procesowi integracji i ujednolicenia
(globalizacji). Na tym tle nasuwają się dwa pytania:

Po pierwsze, czy gospodarka oparta na wiedzy jest konsekwencją (efektem)
procesów rozwojowych, czy też podstawowym czynnikiem sprawczym roz-
woju?

Po drugie, czy mogą w niej uczestniczyć gospodarki mniej rozwinięte
i pochodzące z nich podmioty i w ten sposób znacząco przyśpieszyć swój
rozwój?

Odpowiadając na pierwsze pytanie, warto przypomnieć, że nakłady na
wiedzę powodują przyrosty dochodu narodowego jedynie w krajach naj-
bogatszych, które już osiągnęły wysoki poziom rozwoju. Gospodarka oparta
na wiedzy jest konsekwencją mechanizmów konkurencji na najbardziej roz-
winiętych i nasyconych rynkach, na których kluczem do sukcesu jest dyferencja-
cja: zaoferowanie nabywcy czegoś wyjątkowego. To wymaga inwestowania
w wiedzę i szybkiego zwrotu poniesionych nakładów poprzez sprzedaż na
rynkach globalnych. Cykl życia nowości jest bowiem coraz krótszy i w coraz
większym stopniu są one narażone na nieuniknione naśladownictwo i imitacje.
W grupie krajów najwyżej rozwiniętych gospodarka oparta na wiedzy jest więc
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z jednej strony konsekwencją poprzednich ekonomicznych i cywilizacyjnych
procesów rozwojowych, ich swego rodzaju skumulowanym efektem, z drugiej
zaś warunkiem dalszego rozwoju.

Drugie pytanie dotyczy gospodarki opartej na wiedzy w krajach mniej
rozwiniętych. Gospodarka tych krajów opiera się na tradycyjnych gałęziach
o niższej wartości dodanej. Co więcej, gałęzie te nie przeszły jeszcze radykalnej
restrukturyzacji i modernizacji, które mogłyby zapewnić ich konkurencyjność na
globalnych rynkach. Wymaga to znacznych nakładów ze środków publicznych
i prywatnych, a środków tych brakuje. Gospodarka tych krajów często nie jest
w pełni sprywatyzowana. Rynek kapitałowy jest mało rozwinięty i w niewielkim
stopniu związany z globalnym rynkiem kapitałowym. Wskutek tego pieniądz
jest drogi i trudno dostępny.

Kraje mniej rozwinięte mają też problemy z utrzymaniem prawidłowych
proporcji makroekonomicznych, niedoinwestowaną infrastrukturę i znaczne
potrzeby socjalne, a systemy instytucjonalno-prawne pozostawiają wiele do
życzenia. Nie są to warunki sprzyjające gospodarce opartej na wiedzy. Powstaje
więc pytanie, czy kraje te powinny po prostu „pilnować” tradycyjnych prze-
słanek rozwoju (głównie makroekonomicznych) i czekać aż „dorosną” do
gospodarki opartej na wiedzy w nadziei, że rozwinie się ona „sama” jako efekt
działania sił rynkowych. Sądzę, że przyjmując taką postawę można nigdy się nie
doczekać gospodarki opartej na wiedzy i związanych z nią niewątpliwych
korzyści i nadzwyczajnych premii ekonomicznych i cywilizacyjnych.

Za taką opinią przemawia przede wszystkim obawa przed „wasalizacją”
przedsiębiorstw i gospodarek, które – nie dysponując wiedzą – zmuszone są do
pełnienia podrzędnych i podwykonawczych ról w stosunku do światowych
centrów, będących w stanie tworzyć i aktywnie stosować wiedzę. Role te
przynoszą niewielką wartość dodaną i niskie marże. Oznacza to, że nadwyżka
ekonomiczna jest mała i przyrasta powoli. Opisane powyżej problemy trudno
jest więc rozwiązywać; zamiast ustępować – narastają.

Co więcej, jak wspomniano, także i tradycyjne sektory gospodarki stają się
coraz bardziej „wiedzochłonne”. W rezultacie ci, których nie stać na ich
zasadniczą restrukturyzację i modernizację, mogą po prostu wypaść z gry
na globalnych rynkach. A równocześnie zamknięcie gospodarki na konkuren-
cję jest dziś już po prostu niemożliwe. Przykład krajów, które oparły swój
rozwój w znacznej mierze na wiedzy (na przykład Singapur, Finlandia, Korea
Południowa) i w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci zamknęły dystans dzielący
je od światowej czołówki, potwierdza realność polityki przyspieszenia opartej na
wiedzy (Scarpetta, Bassanini, Pilat i Schreyer 2000). Nie mniej pouczające są
przykłady przedsiębiorstw działających w krajach mniej rozwiniętych i z powo-
dzeniem utrzymujących na rynkach globalnych przewagę konkurencyjną opartą
na wiedzy (na przykład hinduskie, pakistańskie lub polskie firmy softwarowe
czy brazylijski producent samolotów) (OECD 2000).
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Zastanówmy się pokrótce, jakie zatem muszą być spełnione warunki dla
osiągnięcia przyśpieszonego rozwoju opartego na wiedzy. Wymienimy tutaj
pięć najważniejszych.
1. „Wytwórcy” i „nosiciele” wiedzy, pracując dla „nadganiających zaległości”,

muszą realizować korzyści porównywalne w stosunku do tych, jakie osiąg-
nęliby pracując dla liderów w krajach najwyżej rozwiniętych. „Tani uczeni
światowej klasy z paszportami w kieszeni” to zbiór pusty. To samo dotyczy
przedsiębiorców i menedżerów. Wymaga to odpowiednio wysokich marż na
produktach wytwarzanych na podstawie wiedzy.

2. Konieczne jest poniesienie wysokich nakładów na inwestycje w wiedzę.
Chodzi tu o wydatki na kształcenie i rozwój umiejętności, na badania
naukowe i rozwój, doradztwo i ekspertyzy oraz na produkty i usługi z zakresu
informacji i komunikacji. Podstawowe znaczenie mają wśród tych nakładów
wydatki ponoszone na edukację na poziomie wyższym. W krajach mniej
rozwiniętych podstawowym problemem są źródła finansowania tych na-
kładów, zwłaszcza we wstępnym okresie, kiedy produkty oparte na wiedzy
nie przynoszą jeszcze wysokich marż, a wydatki na wiedzę nie przekładają
się bezpośrednio na wzrost gospodarczy. Jednym ze źródeł finansowania tych
wydatków może być budżet albo w formie nakładów bezpośrednich (na
przykład na szkolnictwo wyższe lub na programy badawcze), albo celowych
ulg podatkowych (na przykład na kształcenie, szkolenie lub badania). Druga
z tych form jest o tyle korzystniejsza, że zakłada równoczesną mobilizację
środków innych podmiotów – z sektora przedsiębiorstw i gospodarstw
domowych – oraz pozwala uniknąć niektórych negatywnych następstw
wydatkowania funduszy przez administrację rządową lub samorządową
(marnotrawstwo, korupcja, biurokracja). Prawdopodobieństwo pojawienia się
tych zjawisk w krajach mniej rozwiniętych jest znaczne.

Środki własne przedsiębiorstw i gospodarstw domowych mogą i powinny
służyć finansowaniu tych nakładów w miarę wzrostu dochodów i marż oraz
rysujących się perspektyw wysokiej stopy zwrotu. Ważnym źródłem finan-
sowania tych nakładów mogą być inwestycje zagraniczne. Inwestorzy zagra-
niczni skłonni są do ponoszenia nakładów na „lokalną” wiedzę wówczas, gdy
w danym kraju już występują czynniki niezbędne do produkcji i wykorzysta-
nia wiedzy (na przykład wykształceni ludzie), gdy istnieje lokalny rynek na
produkty wiedzy i gdy rząd lub partnerzy krajowi wymagają tego od nich
w formie odpowiednich umów.

Źródłem finansowania nakładów na wiedzę mogą być także zagraniczne
i międzynarodowe środki „pomocowe”, „wyrównawcze” i inne. Ich efektyw-
ne wykorzystanie wymaga jednak motywacji i dojrzałości podmiotów krajo-
wych, a zwłaszcza administracji różnych szczebli. Jeśli warunek ten nie jest
spełniony, środki te służą przede wszystkim tym, którzy pomagają, a nie tym,
którym się pomaga.
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3. Warunkiem rozwoju gospodarki opartej na wiedzy jest dostatecznie
rozwinięta infrastruktura informacyjna, a zwłaszcza możliwości spraw-
nego i taniego przesyłania, magazynowania i przetwarzania obrazu, dźwię-
ku i danych.

4. Gospodarka oparta na wiedzy jest w pewnej mierze samonapędzającym
się mechanizmem. Wytwórcy wiedzochłonnych produktów są zarazem ich
największymi konsumentami. Warunkiem rozwoju gospodarki opartej na
wiedzy jest więc dostatecznie duży lokalny rynek na jej produkty. Sprzyja to
lokalizacji tych elementów łańcucha wartości przedsiębiorstw, które wyma-
gają wiedzy oraz przedsiębiorczości opartej na wiedzy.

5. W krajach mniej rozwiniętych dostęp do kapitału jest i pozostanie
trudny. Stanowi to niewątpliwie barierę rozwoju przedsiębiorczości. Jej
restrykcyjne oddziaływanie można jednak złagodzić poprzez przyjazny dla
przedsiębiorczości system administracyjno-prawny oraz klimat polityczny.

Szanse dla Polski

Trudno o jednoznaczną ocenę szans na przyśpieszenie procesu kształtowa-
nia się w Polsce warunków sprzyjających rozwojowi gospodarki opartej na
wiedzy. Za optymistyczną prognozą przemawia niewątpliwie wielkość i dynami-
ka naszego rynku na takie produkty oparte na wiedzy, jak systemy komputero-
we, usługi internetowe, lekarstwa, sprzęt medyczny, doradztwo, usługi finan-
sowe i szkoleniowe oraz wiele innych. Taki rynek musi przyciągać firmy
opierające swą przewagę konkurencyjną na wiedzy.

Z drugiej strony na tym rynku dostępny jest ciągle jeszcze znaczny
potencjał naukowo-badawczy i intelektualny. W ciągu ostatniego dziesięcio-
lecia Polska doświadczyła niespotykanego boomu w dziedzinie szkolnictwa
wyższego; dowodzi tego ponad trzykrotny wzrost liczby studentów i powstanie
niemal dwustu nowych uczelni wyższych, często w rejonach całkowicie zanie-
dbanych w dziedzinie edukacji. Ta ekspansja szkolnictwa wyższego finansowa-
na była w przeważającej mierze ze środków pozabudżetowych, a ściślej z opłat
czesnego wnoszonego przez studentów w uczelniach niepaństwowych oraz za
błyskawicznie rozrastające się studia zaoczne i wieczorowe w uczelniach
państwowych. Oznacza to nie tylko podniesienie poziomu kwalifikacji osób
wchodzących na rynek pracy, ale także pobudzenie ducha przedsiębiorczości.
Osoby, które zainwestowały w swoją edukację swoje własne pieniądze, mają
silną motywację do poszukiwania zwrotu tej inwestycji.

Nie bez znaczenia jest i to, że ów boom w szkolnictwie wyższym umożliwił
jego pracownikom uzyskiwanie (wprawdzie na kilku etatach) dochodów porów-
nywalnych do tych, jakie nauczyciele akademiccy otrzymują w najbiedniejszych
krajach Unii Europejskiej. Osłabła więc ekonomiczna motywacja do emigracji
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tej grupy, szczególnie cennej dla gospodarki opartej na wiedzy. Dotyczy to
głównie nauk ekonomicznych, zarządzania, społecznych i – w mniejszym
stopniu – nauk humanistycznych. Dla przedstawicieli nauk technicznych, me-
dycznych, biologicznych i innych wymagających bazy laboratoryjnej i sprzęto-
wej szanse na pozostanie w kraju stwarza rozwój przedsiębiorczości intelektual-
nej realizowanej przez intelektualistów i związanej z wytwarzaniem, sprzedażą
i obsługą intelektualnych produktów opartych na wiedzy. Pod tym względem
jesteśmy niewątpliwie w najściślejszej czołówce krajów posocjalistycznych.
Dobrze byłoby, by nie przeszkodziła w tym polityka odwołująca się do
prorównościowych nastrojów i emocji.

Wszystkie te pozytywne zjawiska mają jednak swoją drugą, „ciemną stronę”.
Polski rynek produktów opartych na wiedzy obsługiwany jest w przeważają-
cej mierze przez firmy zagraniczne. Co więcej, firmy te stosunkowo rzadko
(choć ostatnio nieco częściej) lokują w Polsce te elementy łańcucha wartości,
które opierają się na wiedzy (na przykład prace badawczo-rozwojowe, projekto-
we, opracowanie strategii itp.). Coraz częściej natomiast współpracują z polskimi
firmami jako z podwykonawcami i dostawcami „pierwszego lub drugiego rzutu”.
Niestety, wydaje się, że polski potencjał badawczo-rozwojowy – aczkolwiek
ciągle jeszcze znaczny w porównaniu z wieloma mniej rozwiniętymi krajami
– raczej maleje, niźli rośnie. Składa się na to kilka przyczyn.

Po pierwsze, rosnąca luka pokoleniowa, czyli zaawansowany wiek kadry
tzw. samodzielnych pracowników nauki, długa droga awansu i mała liczba
habilitacji. Pewną pociechą jest rosnąca ostatnio liczba doktoratów.

Po drugie, nakłady na finansowane z budżetu badania naukowe są bardzo
niskie.

Po trzecie wreszcie, firmy zagraniczne korzystają z własnego zaplecza
badawczo-rozwojowego, zlokalizowanego poza Polską, rzadko zatrudniającego
Polaków. W niemałej mierze przyczynia się do tego niewielki stopień umiędzyna-
rodowienia polskiej nauki (publikacje w liczących się czasopismach naukowych,
referaty na kongresach, udział w międzynarodowych programach badawczych).

Bezprecedensowy rozwój szkolnictwa wyższego dokonał się kosztem bardzo
niskich nakładów na kształcenie jednego studenta. Są one w Polsce kilkunasto-
krotnie mniejsze niż w bogatych krajach Unii Europejskiej i kilkadziesiąt razy
mniejsze niż w najlepszych uniwersytetach amerykańskich. Nie może się to nie
odbić na jakości kształcenia i poziomie uczelni jako ośrodków akademickich.
Otwartą kwestią pozostaje, które uczelnie i w jakich dziedzinach spełniają
minimalne wymogi współczesnej edukacji wyższej, które są na przeciętnym
poziomie europejskim i czy w ogóle są u nas ośrodki najwyższej klasy światowej.

Z pewnością są u nas uczelnie poniżej wszelkich standardów, i to zarówno
państwowe jak i niepaństwowe. Pewne są w związku z tym jedynie dwa
stwierdzenia. Po pierwsze, bez zwielokrotnienia budżetów naszych uczelni ich
poziom i jakość kształcenia będą ulegały szybkiej degradacji. Po drugie,
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rezygnacja z masowości kształcenia (między innymi ze studiów odbywanych
w innym trybie niż tradycyjne pięcioletnie jednolite studia dzienne) byłaby
z punktu widzenia szans powstania gospodarki opartej na wiedzy „golem
samobójczym”.

Zjawiska negatywne z punktu widzenia szans przyśpieszenia powstania
w Polsce gospodarki opartej na wiedzy mają dwie grupy podstawowych
„praprzyczyn”:

• ograniczenia finansowe i budżetowe,
• ograniczenia wynikające z polityk gospodarczych i społecznych.

Ograniczenia finansowe polegają najogólniej rzecz biorąc na tym, że
zarówno państwo, jak i przedsiębiorstwa oraz gospodarstwa domowe dysponują
bardzo niewielką nadwyżką ekonomiczną, którą mogą przeznaczyć na „inwesty-
cje w przyszłość”, czyli tworzenie warunków rozwoju gospodarki opartej na
wiedzy. Osobną sprawą jest wola ponoszenia wydatków na te cele. Ekspansja
płatnego szkolnictwa świadczy o tym, że w największym stopniu wykazują ją
gospodarstwa domowe. Poziom oszczędności wskazuje jednak, że sektor gos-
podarstw domowych ma ograniczone możliwości finansowe. Wzrost bezrobocia
i biedy ograniczają je dodatkowo.

Państwo obarczone jest wysokimi kosztami restrukturyzacji i modernizacji
tradycyjnych sektorów, które ciągle jeszcze odgrywają olbrzymią rolę w naszej
gospodarce, wielkimi wydatkami socjalnymi, kosztami reform (i popełnianych
przy nich błędów), a także efektami oddziaływania potężnych grup nacisku
reprezentujących różne grupowe interesy. Olbrzymie potrzeby inwestowania
w fizyczną infrastrukturę, która nie odpowiada wymogom współczesności, są
konkurencyjne i odciągają potencjalne nakłady z nowoczesnych gałęzi gospo-
darki.

Na to nakłada się imperatyw stałej poprawy równowagi budżetowej,
wynikający z wyczerpywania się możliwości uzyskiwania wpływów z prywaty-
zacji oraz ze spowolnienia wzrostu gospodarczego. Rentowność naszych przed-
siębiorstw jest bardzo niska i stwarza bardzo skromne możliwości akumulacji.
Składają się na nią zarówno wysokie podatki i inne obciążenia publiczne, jak
i wysokie koszty transakcyjne, wynikające między innymi ze słabej infrastruk-
tury i z niesprawności systemu egzekwowania prawa. Nie bez znaczenia dla
wysokości marż jest to, że polskie przedsiębiorstwa działają w sektorach
o niskiej wartości dodanej i muszą opierać swoją przewagę konkurencyjną
na niskich kosztach pracy. Te zaś nieubłaganie rosną. Im bardziej rosną, tym
pilniejsza staje się potrzeba odwołania się do wiedzy jako do źródła przewagi
konkurencyjnej. Błędne koło się zamyka.

Jedynie odpowiednie polityki społeczne i gospodarcze mogą je rozerwać.
Polityki takie mogłyby zmierzać do stopniowego tworzenia warunków bardziej
sprzyjających kształtowaniu się gospodarki opartej na wiedzy, przede wszystkim
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poprzez „rozpychanie” ograniczeń finansowych i budżetowych oraz inwestowa-
nie w wiedzę i w kapitał intelektualny, którym społeczeństwo dysponuje. Polityk
takich po prostu dotąd nie było lub też realizowano działania wręcz przeciwne
w stosunku do wymogów gospodarki opartej na wiedzy. Poniżej proponuję kilka
takich polityk.

Polityka taniej informacji, której celem jest dostępność i zastosowanie
nośników informacji oraz produktów i usług służących jej przetwarzaniu.
Środkiem jest rezygnacja z opodatkowania oraz ceł na książki, czasopisma
fachowe, komputery i oprogramowanie oraz na usługi transmisji danych.
Polityka ochrony konkurencji w sferze telekomunikacji powinna jednoznacznie
zmierzać do obniżenia cen, podniesienia jakości i zwiększenia wolumenu.

Polityka „ligi bluszczowej” w szkolnictwie wyższym, której celem jest
utworzenie w każdym z dziesięciu kierunków studiów uznanych za kluczowe dla
gospodarki opartej na wiedzy dwóch ośrodków akademickich klasy światowej.
Szczególnie istotne jest stworzenie w tych ośrodkach możliwości rozwoju kadry
naukowej, a zwłaszcza studiów doktoranckich na najwyższym światowym
poziomie przy współpracy z najlepszymi międzynarodowymi ośrodkami. Drogą
wiodącą do tego celu jest odpowiednie wsparcie finansowe dwudziestu najsil-
niejszych w kraju ośrodków akademickich, czyli jednostek prowadzących
kierunek studiów. Każda z nich powinna opracować kilkuletni plan rozwoju.
Jego finansowanie ma doprowadzić budżety tych jednostek do poziomu „wyż-
szego europejskiego”.

Polityka upowszechnienia wykształcenia wyższego, której celem jest
doprowadzenie procentowego udziału osób z wykształceniem wyższym wśród
ogółu zatrudnionych do poziomu spotykanego w wyżej rozwiniętych krajach
Unii Europejskiej. Do realizacji tego celu powinno doprowadzić wprowadzenie
powszechnych opłat za studia przy równoczesnej powszechności kredytów na
studia, pomocy stypendialnej, bonów edukacyjnych lub zamówień publicznych
na kształcenie na poziomie wyższym oraz ulg podatkowych z tytułu wydatków
na cele kształcenia i podnoszenia kwalifikacji przyznawanych przedsiębior-
stwom i gospodarstwom domowym.

Polityka podtrzymywania potencjału badawczo-rozwojowego, której
celem w pierwszej kolejności musi być powstrzymanie procesu jego słabnięcia.
Osiągnięciu tego celu powinny służyć zachęty do prowadzenia w Polsce
działalności badawczo-rozwojowej adresowane do firm zagranicznych, współ-
finansowanie programów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw ze środków
budżetowych oraz zwiększenie finansowania badań podstawowych. Ważną
sprawą jest ułatwienie polskim uczonym dostępu do środków Unii Europejskiej
przeznaczonych na badania.

Polityka wspomagania przedsiębiorczości intelektualnej, której celem
jest stworzenie korzystnych warunków rozwoju przedsiębiorcom i przedsiębior-
stwom wytwarzającym i oferującym na rynkach (zwłaszcza międzynarodowych)
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produkty oparte na wiedzy. Osiągnięciu tego celu mogą służyć między innymi
ulgi podatkowe, gwarancje eksportowe, współfinansowanie prac badawczych
i rozwojowych oraz inwestycje Skarbu Państwa w udziały w przedsiębiorstwach
opartych na przedsiębiorczości intelektualnej.

Powodzenie realizacji tych polityk zależy po pierwsze od sprawności
działania, a po drugie od przeznaczenia na ten cel odpowiednich środków.
Sprawność działania wymaga zastosowania podejścia typu zarządzania projek-
tami (Project Management). Każdy projekt musi mieć ściśle określone cele
i wskaźniki ich realizacji, strukturę realizacyjną, obsadę personalną z wyraźnie
sprecyzowaną odpowiedzialnością, harmonogram działań i budżet. Taka struk-
tura projektowa musi „nakładać się” na strukturę administracji państwowej i być
możliwie najbardziej izolowana od politycznych rozgrywek, aczkolwiek sam
fakt jej powołania jest niewątpliwie aktem woli politycznej wymagającym
zapewne zawarcia odpowiednich porozumień.

Woli politycznej wymaga też przeznaczenie odpowiednich środków na
realizację polityk zmierzających do przyśpieszenia procesu kształtowania się
gospodarki opartej na wiedzy. Wyrazem tej woli muszą być odpowiednie
zapisy w budżecie i mobilizacja środków pozabudżetowych. Oznacza to, że
priorytet musi być ostry i wyraźny, czyli że cele tych polityk będą osiągane
(przynajmniej w krótkim okresie) kosztem jakichś innych celów społeczno-
-gospodarczych i związanego z tym sprzeciwu takich czy innych grup spo-
łecznych i ich politycznej reprezentacji. Nadzieja na to, że można „mieć
wszystko” lub też coś osiągnąć nie naruszając niczyich interesów, nie pono-
sząc kosztów i ryzyka, jest całkowicie płonna. Polityka w ogóle, a polityka
gospodarcza w szczególności, jest nie tylko sztuką kompromisu, ale także
wyboru.

Bibliografia

Commission of the European Communities (2000). Communication from the
European Commission to the Council and the European Parliament.
Innovation in a Knowledge Driven Economy (567 final), Brussels: Commis-
sion of The European Communities.

Hall R. (1993). A framework for intangible resources and capabilities
to sustainable competitive advantage, „Strategic Management Journal”,
Vol. 14.

Kołodko G. W. (2001). ’Nowa gospodarka’ i jej implikacje dla długookresowego
wzrostu w krajach posocjalistycznych (redakcja naukowa), Warszawa:
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Rozdział VII

Ewa Okoń-Horodyńska

Czy Polska ma perspektywiczną
politykę innowacyjną?

Wprowadzenie

Politykę innowacyjną można by definiować wychodząc po prostu od pojęcia
polityka, a wówczas obejmowałaby ona – najogólniej rzecz biorąc – programy
rządowe, narzędzia, mechanizmy i miary mające na celu oddziaływanie przez
państwo pośrednio bądź bezpośrednio na poziom innowacyjności poszczegól-
nych podmiotów i sektorów, jak również na kształtowanie się innowacyjnej
struktury gospodarki. Wchodząc głębiej, można też powiedzieć, że polityka
innowacyjna jest strategiczną i ponadsektorową częścią polityki strukturalnej,
której nadrzędnym celem jest wytworzenie sprawnego krajowego systemu
innowacji, spójnego z mechanizmem gospodarki rynkowej.

Stąd właśnie w literaturze przedmiotu, jak również w praktyce, przyjmuje
się, że poziom innowacyjności można określać poprzez ocenę efektywności
narodowego systemu innowacji (NSI) (Okoń-Horodyńska 1998). Choć zróż-
nicowanie w postrzeganiu NSI jest niemałe, to – spoglądając z różnych punktów
widzenia – można jednak sprecyzować prostą definicję, że narodowy system
innowacji oznacza konstrukcję obejmującą całokształt powiązanych z sobą
instytucjonalnych i strukturalnych czynników w gospodarce narodowej
i społeczeństwie, które łącznie i indywidualnie generują, selekcjonują
i wchłaniają innowacje technologiczne.

Jest też sprawą oczywistą, że rządy funkcjonujące w takiej konstrukcji
i stosowane przez nie formy polityki powinny wspierać procesy innowacji. Sens
innowacji tkwi bowiem w tym, że – obok tego, iż wymagają one spełnienia
bardzo wielu specyficznych warunków – są pierwszym i najdalej posuniętym
kolektywnym społecznym wysiłkiem, kooperacyjnym procesem, w którym
firmy (szczególnie małe) są uzależnione od uznania szerokich kręgów społecz-
nych wyborców, co egzemplifikuje się poprzez zaakceptowanie ich przez zasoby
pracy, dostawców, konsumentów, techniczne instytucje, organizacje szkolenio-
we itd. A to zawsze wymaga długofalowej perspektywy.



Przedmiotem tego rozdziału jest prezentacja wkładu głównych kreatorów
strategii polityki innowacyjnej w Polsce okresu zmian systemowych i do-
stosowań do integracji europejskiej. Na wstępie – wykazanie, że pragmatyzm
przemian skłania ku stosowaniu podejścia instytucjonalnego w budowaniu
strategii polityki innowacyjnej w danej gospodarce. Kolejna część poświęcona
jest krótkiej charakterystyce struktur proinnowacyjnych w Polsce oraz osiąga-
nego przez nie poziomu innowacyjności. Ostatecznie chodzi o próbę odpowiedzi
na pytanie, czy podjęte dotąd akcje są wystarczające dla wypracowania długo-
okresowej polityki innowacyjnej i innowacyjnych zachowań przedsiębiorczych
w Polsce. Powinno to umożliwić stymulowanie szybkiego wzrostu gospodar-
czego i choć w jakiejś mierze pełnienie przez Polskę roli kraju „współ-
pracującego” z liderami, a nie tylko „podążającego” za nimi w ramach struktur
europejskich, do których Polska zmierza.

Podejście instytucjonalne w przygotowaniu i realizacji
polityki innowacyjnej państwa

Instytucja jest potocznie utożsamiana z organizacją lub miejscem (budyn-
kiem publicznym, urzędem itd.), podczas gdy chodzi tu o reguły, prawo,
tradycje, zasady, prawidłowości i rutynę określające sposoby działania rządów,
firm, rynków czy rodzin, wskazujące na obyczaje kierujące ludzkim postępowa-
niem, tworzące trwałe nurty w zachowaniach i działaniach, zgodnie z którymi
ludzie postępują w praktyce (Kołodko 2000). W organizacji (a może też nią być
gospodarka jako całość) mogą więc występować różne instytucje i – nakładając
się wzajemnie na siebie – wywoływać mutanty zachowań, co w konsekwencji
może prowadzić do konfliktów, ponieważ instytucje mają charakter skostniały,
trudny i mało podatny na zmiany. Podejście ekonomii instytucjonalnej koncent-
ruje uwagę ekonomistów na tym, by zawsze byli na miejscu, gdzie toczą się
ważne zjawiska, by byli operatywni i praktyczni zamiast spędzania czasu na
budowaniu modeli dla ich samozadowolenia1.

Jeśli przyjrzymy się gospodarce, w której instytucjonalizm powstał, a więc
Stanom Zjednoczonym, staje się jasne, jak silne są tam tradycje, reguły
i zwyczaje kierujące zarówno aktywnością ekonomiczną, jak i życiem prywat-
nym. Instytucje w warunkach USA rozwijały się ewolucyjnie, bez drastycznych
ingerencji w ich istotę, jednakże wciąż na nowo kształtują one główne nurty
myślenia i działania. Europa przejęła to podejście znacznie później i w zdecydo-

1 Chodzi tu zarówno o podejście tzw. starego instytucjonalizmu stworzonego przez Thorsteina
Veblena, a kontynuowanego przez J. Commonsa, W. Mitchella czy G. Myrdala, jak i „nowego”
instytucjonalizmu, reprezentowanego głównie przez R. Coase, D. North’a czy O. Wiliamsona.
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wanie innym otoczeniu, przypisując im już jakieś ideologie polegające na
przykład na tym, że ktoś może instytucjami pokierować, „wmontować” lub
„wymontować” niektóre z nich, kierując się kolektywnie wybranymi prio-
rytetami.

Poszukując w tej sprawie argumentacji, oprócz sygnalizowanych już zja-
wisk występujących w USA, w praktyce można zauważyć na przykład zmianę
priorytetów w Unii Europejskiej w zakresie realizowania polityki rozwoju
(i wszystkich odmian polityki z nią powiązanych). Da się zauważyć coraz
wyraźniejsze odwoływanie się w tych podejściach do instytucjonalizmu konie-
czności koncentrowania uwagi na narodowych, regionalnych czy lokalnych
wartościach, a także ideach i zachowaniach ludzi jako źródłach osiągania
sukcesu w konkurencji, gdyż dotychczasowe doświadczenia w przebudowie
struktur gospodarki Unii Europejskiej (również w zakresie wzrostu poziomu
innowacyjności) charakteryzowała teza: za dużo państwa i za dużo rynku
(Okoń-Horodyńska 2000).

Trzeba tu więc widzieć pewne wskazania dla Polski jako kraju przygotowu-
jącego się do członkostwa w UE. Nabierające w tej sytuacji silnej argumentacji
w samej Unii szeroko rozumiane alternatywne podejście instytucjonalne
(w ujęciu pragmatycznym) zakłada, że trzeba spojrzeć na „mapę” wielu
zróżnicowanych organizacji i instytucji działających w gospodarce, w regionie
czy lokalnie. Następnie trzeba zbudować dla nich technologiczne trajektorie oraz
skupić się na ofercie podażowej danego segmentu (na przykład regionu,
konsorcjum, parku naukowo-technologicznego z jego otoczeniem, technopolii
itp.), opierając formę działania na specjalizacji i pracy w sieci po to, aby
zapewnić maksymalizację konkurencyjności danego segmentu opartą na włas-
nych możliwościach.

W tej kwestii koncepcja znana jest już od Portera, ale coraz bardziej
modyfikowana i przekształcona ze znanego „diamentu Portera” (Porter 1990)
w koncepcję GEM (Padmore i Gibson 1998), w której nie są istotne już tylko
dwie strony transakcji (podaż i popyt), ale łączy tę zależność trzeci sektor,
mianowicie struktura instytucjonalna. Mamy więc triadę: groundings (deter-
minanty podażowe), enterprises (determinanty struktury instytucjonalnej) i mar-
kets (determinanty popytowe). Podejście instytucjonalne oraz formułowanie na
jego podstawie celów polityki innowacyjnej polega zatem na zmianie filozofii
i logiki działania, jest bowiem przeciwne zunifikowanym bodźcom uznaniowym
i wynikającym z determinant politycznych wydatkom rządowym oraz tradycyj-
nej redystrybucji.

Powstaje więc ważne dla kreatorów polityki innowacyjnej pytanie, jakie
powinny być praktyczne warunki makroekonomiczne dla zastosowania podejś-
cia instytucjonalnego. Na podstawie studiów dokumentów Unii Europejskiej da
się wyróżnić następujące uwarunkowania stanowiące podstawę makroekono-
miczną:
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⇒ zwiększenie puli środków polegające na kumulowaniu źródeł ich pochodze-
nia, a przeznaczonych na wsparcie całej Europy w zakresie edukacji, polityki
innowacyjnej, naukowej, przemysłowej, szkoleń, badań i rozwoju techno-
logii;

⇒ jednolite zasady dostępu krajów, regionów i podmiotów do tych środków na
warunkach konkursowych;

⇒ federalizm podatkowy jako podstawa finansowania;

⇒ decentralizacja w polityce innowacyjnej państwa na rzecz polityki regional-
nej i jej realizacji;

⇒ zabezpieczenia prawne umożliwiające funkcjonowanie czasowych konsorc-
jów i pracy w sieci;

⇒ równość wag i miar w wydatkach (inwestycje w edukację i kapitał ludzki
znaczą tyle samo, co nakłady na przemysł);

⇒ obligatoryjność współfinansowania (na wynegocjowanych zasadach) inno-
wacji technologicznych przez firmy oraz władze lokalne i centralne;

⇒ udział państwa w formule venture capital;

⇒ prawne wzmocnienie roli wartości etycznych i moralnych w biznesie przy
równoczesnym ostrym legislacyjnym i ekonomicznym zwalczaniu przeja-
wów korupcji, działań nieetycznych w biznesie i sprawowaniu władzy.

Dokładne prześledzenie priorytetów programowych Unii Europejskiej po-
zwala na stwierdzenie, że programy unijne, których celem jest rozwijanie
długookresowej strategii innowacyjnej gospodarek i regionów oraz wspomaga-
nie polityki innowacyjnej w celu osiągania wzrostu gospodarczego, kreowane są
w nurcie podejścia instytucjonalnego. Jego idea w praktyce zamyka się w na-
stępujących akcjach:

• budowanie „klastrów” (Ellison i Gleaser 1994; Padmore i Gibson 1998;
Hanson 1994; Acts 1999);

• uczenie „jak się uczyć”. Problem ten dotyczy podjęcia nauczania sposobów
uczenia się w trzech głównych przekrojach: nauka – przez działanie, nauka
– przez użytkowanie, nauka – przez współpracę;

• rozszerzanie i mobilizowanie lokalnych możliwości i zdolności;
• budowanie poprzez społeczne wpływanie.

Podejmowane są również programy wspomagające możliwość zastosowania
podejścia instytucjonalnego, a więc zabezpieczające warunki makroekonomicz-
ne dla wdrażania priorytetowych zadań. Doświadczenia te powinny być przej-
mowane w Polsce dostosowującej swoje struktury i mechanizmy polityki
państwa do integracji z Unią Europejską.
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Struktury i stan poziomu innowacyjności w Polsce

W Polsce istnieją trzy zasadnicze grupy instytucji prowadzących działalność
edukacyjną oraz badawczo-rozwojową, które stanowią podstawę dla rozwoju
produktów i usług innowacyjnych. Są to:

• uniwersytety oraz inne placówki szkolnictwa wyższego (114 wyższych
uczelni państwowych i około 200 wyższych uczelni niepaństwowych pod-
legających sześciu różnym ministerstwom);

• placówki Polskiej Akademii Nauk (PAN), w sumie 81 podmiotów;

• jednostki badawczo-rozwojowe, prowadzące przede wszystkim badania o cha-
rakterze stosowanym (w sumie jest to około 240 podmiotów, z czego 200
podlega Ministerstwu Gospodarki)2.

Te trzy grupy instytucji stanowią tzw. zasób nauki, badań i rozwoju.
Instytuty PAN reprezentują bardzo wysoki poziom naukowy, przy czym niektóre
z nich prowadzą także zaawansowane badania stosowane. Przewagą jednostek
badawczych wyższych uczelni jest możliwość udziału w ich działalności
młodych, aktywnych studentów i słuchaczy studiów doktorskich.

Z kolei jednostki badawczo-rozwojowe stanowią niejednorodną grupę, która
wyłoniła się na skutek restrukturyzacji przeprowadzonej na początku lat 90.
Większość z nich była związana z branżami zarządzanymi przez państwo. Kiedy
jednak branże te zostały poddane prywatyzacji, jednostki straciły klientów
i współpracowników. Niektóre z nich zdołały osiągnąć wysoki poziom nawet
w badaniach stosowanych, jednakże wiele przekształciło się z laboratoriów
opracowujących prototypy w niewielkie jednostki produkcyjno-innowacyjne czy
inkubatory przedsiębiorczości, a nawet centra transferu technologii (CTT).

Obok wymienionych grup jednostek na poziom innowacyjności w polskiej
gospodarce mają wpływ takie grupy instytucji, jak:

• twórcy i koordynatorzy polityki innowacyjnej państwa – Komitet Badań
Naukowych, Ministerstwo Gospodarki, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej;

• innowacyjny biznes rozumiany jako firmy bazujące na zaawansowanych
technologiach. W latach 90. ich liczba w Polsce kształtowała się w przedziale
od 600 do 700 (ich liczebność cechuje duża elastyczność);

• instytucje pomostowe pośredniczące na szczeblu centralnym, regionalnym
i lokalnym – zarówno krajowym, jak i zagranicznym – takie, jak Agencja
Techniki i Technologii, Polska Agencja Promocji Małych i Średnich Przedsię-
biorstw, Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw,

2 Nie są tutaj wzięte pod uwagę wszystkie z nich, a jedynie te, które mają znaczenie dla rozwoju
innowacji.
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agencje promocji rozwoju regionalnego i lokalnego, centra transferu techno-
logii, krajowe i międzynarodowe punkty kontaktowe obsługujące konkretne
programy narodowe bądź międzynarodowe, na przykład unijne, biura do-
radcze;

• specyficzną grupę stanowią inkubatory przedsiębiorczości oraz parki naukowe
i technologiczne, łączą one bowiem często funkcje badawcze w ramach badań
stosowanych z aktywnością w sferze produkcji i pośrednictwa technologicz-
nego;

• inne organizacje związane z kreowaniem innowacji w gospodarce (finansowe,
konsultacyjne, informacyjne, ubezpieczeniowe, prawne).

Do ważnych zasobów nauki i rozwoju innowacji należy kadra naukowa.
W Polsce jest obecnie około 80 tysięcy naukowców, w tym relatywnie duży
odsetek uczonych posiadających najwyższy poziom wykształcenia akademi-
ckiego – około 8200 profesorów. Niestety, struktura wiekowa jest niekorzystna,
przeważa bowiem kadra zbliżająca się do wieku emerytalnego, a bardzo niskie
płace w państwowym sektorze nauki, gdzie znajduje się większość laboratoriów,
nie rokują nadziei na pozostanie w nim ludzi młodych. Należy podkreślić, że
o charakterze współzależności występujących pomiędzy elementami wskazanej
struktury i konkurencyjnych efektach ich działania decyduje określona polityka
innowacyjna państwa.

Poziom innowacyjności gospodarki w Polsce –
podstawowe wskaźniki

Innowacyjność gospodarki to zdolność i motywacja podmiotów gospodar-
czych do działalności polegającej na nieustannym prowadzeniu i poszukiwaniu
nowych wyników badań naukowych, prac badawczo–rozwojowych, nowych
koncepcji i pomysłów, na przygotowaniu i uruchomieniu wytwarzania nowych
lub udoskonalonych materiałów, wyrobów, urządzeń, usług, procesów lub metod
przeznaczonych na rynek albo innego zastosowania w praktyce. Jeśli chodzi
o podstawowe miary służące do oceny poziomu innowacyjności gospodarki,
określające efektywność NSI i jakość polityki państwa w tym zakresie, to pewne
grupy mierników mają charakter powszechny. Istnieje wszakże daleko idące
zróżnicowanie w poglądach co do zasadności interpretowania osiąganych dzięki
nim wyników. W tym miejscu zastosujemy do analiz i oceny tendencji
rozwojowych kilka wybranych mierników poziomu innowacyjności – ważnych
z punktu widzenia możliwości osiągania przewagi konkurencyjnej – które
powinny być uwzględniane w koncepcji polityki innowacyjnej państwa (tabele
1 i 2).
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tó

w
hi

gh
-t

ec
h

0,
4

0,
4

0,
6

0,
3

0,
0

ja
ko

pr
oc

en
t

og
ól

ne
j

w
ie

lk
oś
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Miejsce Polski pod względem tworzenia podstaw innowacyjności można
zobrazować bardziej drastycznie skalą wydatków na B+R przypadających na
jednego mieszkańca, porównując ten wskaźnik z danymi dla innych krajów. Na
tym tle Polska słabo podąża za innymi krajami aspirującymi do członkostwa
w Unii Europejskiej (rys. 1).

Rysunek 1.

Nakłady na B+R na głowę ludności (w USD PPP) w 1996 roku

Źródło: Stan nauki i techniki w Polsce, Komitet Badań Naukowych, Warszawa 1999, s. 23.

Rysunek 2.

Eksport high-tech jako procent całkowitej produkcji eksportowej w 1998 roku

Źródło: OECD Science, Technology, Industry Outlook 2000, OECD, Paris 2000.
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Relatywnie wysoki (aż 37,9%) jest udział przedsiębiorstw innowacyjnych
w Polsce, nie przesądza to jednak – niestety – o zdolności do wytwarzania
produktów high-tech, gdyż zdolność taka jest funkcją także wielu innych
zmiennych (rys. 2).

Z kolei tabela 3 ilustruje wydatki prywatnych przedsiębiorstw na sferę
związaną z badaniami i rozwojem.

Tabela 3

Wydatki sektora biznesu na B+R jako procent ogólnych wydatków w 1997 roku

Wyszczególnienie
Wydatki Wydatki

Źródła finansowania

ogółem na B + R własne
kapitał

zagraniczny

Ogółem 100,0 7,8 88,7 3,9
Sektor publiczny 100,0 9,6 91,2 1,5
Sektor prywatny 100,0 5,4 81,7 7,0

Małe przedsiębiorstwa 100,0 4,1 95,7 0,2
(6–50)
Sektor publiczny 100,0 0,1 98,2 0,0
Sektor prywatny 100,0 15,4 88,3 9,0

Średnie przedsiębiorstwa 100,0 4,1 80,1 6,9
(51–500)
Sektor publiczny 100,0 5,9 92,9 1,6
Sektor prywatny 100,0 3,4 75,2 8,9
Bardzo duże przedsiębior- 100,0 8,1 95,5 1,8
stwa (powyżej 2000)
Sektor publiczny 100,0 7,8 96,2 1,3
Sektor prywatny 100,0 9,4 92,7 4,0

Ź r ó d ł o: jak wyżej.

Kiedy porównuje się stopień finansowania sfery B+R przez przedsiębior-
stwa – a więc zaangażowanie się producentów w tworzenie podstaw wzrostu
innowacyjności gospodarki – widoczny jest daleki dystans nie tylko dzielący
Polskę od krajów członkowskich Unii Europejskiej, ale też dopiero do niej
kandydujących (rys. 3).

Przy okazji trzeba zwrócić uwagę, jak widzą przeszkody w ekspansji
w sferze innowacji same przedsiębiorstwa i ich kadra kierownicza (tabela 4).
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Rysunek 3. Wydatki na B+R finansowane przez przedsiębiorstwa

Źródło: OECD Science, Technology, Industry Outlook 2000, OECD, Paris 2000.

Niskie możliwości osiągania konkurencyjnego poziomu innowacyjności
gospodarki skutkują niewątpliwie obniżającym się poziomem wydajności pracy
w Polsce w relacjach do innych gospodarek (rys. 4).

Rysunek 4. Zmiany wydajności pracy w przemyśle (%)

Źródło: OECD Science, Technology, Industry Outlook 2000, OECD, Paris 2000.

178 Ewa Okoń-Horodyńska



Niedostatki w poziomie innowacyjności w Polsce

Przywołując dokonane rozpoznania3 krajowych struktur instytucjonalnych
odpowiedzialnych za kreowanie innowacji, jak również analizując wybrane
wskaźniki oceny poziomu innowacyjności gospodarki w Polsce, należy podkreś-
lić, że za podstawowe niedostatki w aktywności NSI w Polsce uznaje się:

• brak długookresowej strategii rozwoju gospodarki z priorytetowym trak-
towaniem aktywności innowacyjnej;

• odejście państwa od pełnienia kluczowej roli w przedsięwzięciach strategicz-
nych, do których w rozwiniętych gospodarkach zalicza się przedsiębiorczość
innowacyjną4;

• brak spójnego systemu finansowania przedsięwzięć innowacyjnych, który
sprawnie łączyłby środki budżetowe, municypalne, sektora prywatnej produk-
cji i usług, społeczne, indywidualne i wreszcie pomocowe w celu angażowa-
nia się w kreowanie formuły venture capital;

• systemowe wspieranie liniowego, nieefektywnego modelu procesu innowacji;
• inercję elit politycznych w tworzeniu lobbies na rzecz wzrostu innowa-

cyjności;
• małe zapotrzebowanie rynku na innowacje technologiczne i brak wydolności

polskich firm w ich finansowaniu;
• niechęć do ponoszenia ryzyka związanego z podejmowaniem przedsięwzięć

innowacyjnych;
• brak permanentnej edukacji innowacyjnej przedsiębiorczości (od szkoły

podstawowej), a następnie kształcenia menedżerów dla zarządzania innowac-
jami i wykorzystania innowacji technologicznych;

• niedoskonałą informację, powolność jej przepływu, co jest poważną barierą
konkurencyjności we współczesnym biznesie;

• słabości merytoryczne i systemowe w efektywnym wykorzystaniu funduszy
pomocowych Unii Europejskiej;

• powolność w przekształcaniu własnościowym i nieudolność ściągania do
Polski innowacyjnych inwestycji bezpośrednich;

• tendencję spadku udziału produktów innowacyjnych w całkowitym wolume-
nie produkcji i w eksporcie;

3 „Badanie i określenie pożądanych kierunków zmian struktur proinnowacyjnych w Polsce
w aspekcie integracji europejskiej”, projekt nr 1 HO2C 04514, KBN, Warszawa 1999 (kierownik
projektu – Ewa Okoń-Horodyńska).

4 Jako przykłady mogą posłużyć tutaj: rządowe przewodnictwo w sponsorowaniu rozwoju
technologicznego w USA zarówno podczas II wojny światowej, jak i po niej poprzez kontrolowanie
wielkich programów rządowych rozwoju nowych technologii, MITI w Japonii, rządowy auto-
kratyzm w zakresie rozwoju infrastruktury technologicznej w Finlandii, na Tajwanie, w Singapurze
i Korei Południowej czy też niemiecka Ordnungspolitik.
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• niewłaściwy system odpisów amortyzacyjnych;
• żenująco niskie płace w sektorze nauki, rozwoju i edukacji;
• pogarszającą się strukturę wiekową kadry naukowej, badawczo-rozwojowej

i projektowo-konstrukcyjnej w stosunku do innych krajów;
• systemowe utrudnianie (na przykład brak ustawy Prawo o szkolnictwie

wyższym) wzrostu potencjału studentów w Polsce;5

• niski stopień wykorzystania techniki komputerowej w projektowaniu, za-
rządzaniu oraz sterowaniu procesami produkcyjnymi, jak również w po-
wszechnej komunikacji (około 15% społeczeństwa ma dostęp do Internetu,
w tym 4% we własnym domu, ale tylko 1% z niego korzysta w celu dostępu
do usług bankowych);

• niski poziom nowoczesności technologii powszechnego zastosowania w wio-
dących dziedzinach przemysłu. Jest on niższy nie tylko w relacji do krajów
wysoko rozwiniętych, ale także w stosunku do krajów o zbliżonym potencjale
gospodarczym;

• poziom standaryzacji wyrobów (standardy ISO 9000 czy TQM) oraz badań
i certyfikacji, nie wymuszający jeszcze dostatecznie szeroko wysokiej jakości
i nowoczesności produkcji i usług;

• zacofaną w stosunku do krajów Europy Zachodniej infrastrukturę transpor-
tową, telekomunikacyjną i komunalną;

• spowolnienie procesu przekształceń własnościowych w gospodarce oraz
trudności w komercjalizacji placówek nauki;

• społeczne bariery prowadzenia polityki proinnowacyjnej w Polsce;
• brak woli politycznej w budowaniu strategii rozwoju gospodarki opartej na

priorytecie innowacyjności technologicznej.

Co na to potencjalni kreatorzy polityki innowacyjnej w Polsce?

W Polsce można wskazać na dwa liczące się ośrodki przygotowujące
podstawowe dokumenty dotyczące rządowej polityki wzrostu innowacyjności.
Są to: utworzony w 1991 roku Komitet Badań Naukowych (KBN) i Minister-

5 Udział studentów w Polsce – choć dzięki eksplozji szkół niepaństwowych wzrósł podczas
minionej dekady około trzykrotnie – wciąż należy do najniższych w Europie, gdyż liczba studentów
nie sięga nawet progu 200 na 10 tysięcy mieszkańców. Dla porównania: we Francji wskaźnik ten
wynosi 300, w Holandii 321, w Bułgarii 207, a w Kanadzie aż 720. Należy zatem podjąć wysiłek
w celu podwojenia wydatków na naukę i szkolnictwo wyższe, aby za 10 lat zbliżyć się do średniego
poziomu europejskiego. Inaczej na skutek niedoborów wysoko wykwalifikowanych polskich
fachowców na polski rynek wkroczy grupa zachodnich euromenedżerów, blokując potencjalne
nowoczesne stanowiska pracy w kraju. Problem ten – a wskazuje on na możliwość wystąpienia
niedoboru kapitału ludzkiego i małej jego elastyczności – można zaliczyć do zagrożeń poziomu
innowacyjności, a tym samym konkurencyjności.
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stwo Gospodarki (MG), szczególnie Departament Strategii Gospodarczej6. KBN
stał się też jedyną organizacją rządową finansującą działalność naukowo-
-badawczą i dysponującą zarówno władzą polityczną, jak i bezpośrednim
wpływem na środowisko naukowe. Środki rozdzielane przez KBN przeznaczone
są na finansowanie działalności statutowej, granty przyznawane na indywidualne
projekty badawcze oraz projekty celowe o szczególnym znaczeniu dla mini-
sterstw i przedsiębiorstw przemysłowych, a także na finansowanie bibliotek
naukowych i rozwój infrastruktury naukowej, na przykład na sieci komputerowe.

Dokumenty KBN mają zazwyczaj bardziej postulatywny charakter, przygo-
towuje się bowiem tzw. założenia polityki innowacyjnej na dany okres. Ostatni
dokument w tej sprawie, zatytułowany Założenia polityki innowacyjnej państwa
do 2002 roku, prezentuje niewątpliwe pozytywy, gdyż – ujmując zadania dla
całej narodowej struktury działającej na rzecz rozwoju innowacji technologicz-
nych – ma charakter kompleksowy. Niestety, jest to program postulatywny
z niewielką mocą wykonawczą, a główna przyczyna tego stanu leży w relatyw-
nie niewielkich zasobach środków finansowych stojących do dyspozycji KBN,
co uniemożliwia finansowe koordynowanie polityki innowacyjnej państwa7.

Dokumenty dotyczące polityki innowacyjnej państwa opracowywane przez
Ministerstwo Gospodarki mają natomiast raczej projektowy charakter8. Tym
bardziej, że projekty MG wspierane są dokumentami dodatkowymi o praktycz-
nym wymiarze, podkreślają bowiem konieczność równoczesnego wspierania
regionalnego wymiaru aktywności innowacyjnej9, działalności małych i średnich
przedsiębiorstw10 czy wspierania regionów aktywnych w transferze nowych
technologii11. Wiele z ustaleń zawartych we wskazanych dokumentach nie
weszło jeszcze w fazę realizacji. Nastąpiło też zdecydowanie osłabienie aktyw-
ności instytucjonalnej na skutek problemów politycznych w kraju i rozproszenia
odpowiedzialności za funkcjonowanie gospodarki w różnych ministerstwach.

6 Dokument Rządowego Centrum Studiów Strategicznych (RCSS) pt. Rządowa wizja rozwoju
polskiej gospodarki do 2025 roku, zawierający pewne propozycje co do działań na rzecz wzrostu
innowacyjności w Polsce, jest dokumentem dopiero niedawno przyjętym przez rząd, trudno więc
analizować jego rezultaty. Por. też rozważania prezentowane w rozdziale III.

7 Założenia polityki innowacyjnej państwa do 2002 roku. Dokument przyjęty przez Radę
Ministrów 6 grudnia 1999 roku.

8 Zob., inter alia, dokument pt. Zwiększanie innowacyjności gospodarki w Polsce do 2006 roku,
którego projekt został przyjęty przez Radę Ministrów w czerwcu 2000 roku. Jest to część
Narodowego Planu Rozwoju do 2006 roku (Rada Ministrów, Warszawa, czerwiec 2000).

9 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie wojewódzkim (Dz. U. z dnia 18 lipca 1998
roku, art. 11).

10 Kierunki działań rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw do 2002 roku. Dokument
przyjęty przez Radę Ministrów 11 maja 1999 roku.

11 Program wspierania rozwoju instytucji regionalnych działających na rzecz transferu techno-
logii. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w 1997 roku. Notabene, został on wysoko oceniony
w Agendzie 2000 (dokument Unii Europejskiej).
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Założenia polityki innowacyjnej państwa do 2002 roku

KBN uważa politykę innowacyjną państwa za aktywność polegającą na
wspieraniu wyszczególnionych w dokumencie działań podejmowanych zarówno
przez osoby prawne, jak i fizyczne. Celem ich wspierania jest przede wszystkim
wzrost konkurencyjności krajowych przedsiębiorców i sprawności działania
służb publicznych, a w konsekwencji wzrost jakości życia społeczeństwa
obejmujący w szczególności zamożność, jakość środowiska naturalnego, ochro-
nę zdrowia i ochronę przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. Działalnością
innowacyjną dla KBN są prace związane z przygotowaniem i uruchomieniem
wytwarzania nowych lub udoskonalonych materiałów, wyrobów, urządzeń,
usług, procesów lub metod przeznaczonych do wprowadzenia na rynek albo do
innego wykorzystania w praktyce. Działalność innowacyjna obejmuje między
innymi poprawę organizacji i zarządzania, a także efektywności przedsięwzięć
gospodarczych i jakości ich wyników.

Przez działania innowacyjne lub wspierające innowacyjność rozumie się
również:

• podnoszenie poziomu edukacji i wykształcenia;
• rozwój infrastruktury – zwłaszcza teleinformatycznej – a także przekazywanie

informacji, wiedzy i umiejętności w tym zakresie;
• działalność standaryzacyjną, normalizacyjną oraz na rzecz ochrony własności

przemysłowej i intelektualnej;
• podnoszenie sprawności i jakości działania służb publicznych, a w szczegól-

ności ochrony zdrowia i środowiska naturalnego.

Do ważniejszych propozycji rozwiązań ekonomiczno-finansowych i pra-
wno-organizacyjnych służących zwiększeniu innowacyjności gospodarki
w dokumencie KBN zalicza się:

1. W sferze nauki:
• zwiększenie udziału nakładów budżetowych na badania naukowe i prace

rozwojowe w relacji do PKB;
• opracowanie nowych rozwiązań prawnych stwarzających jednostkom ba-

dawczo-rozwojowym warunki do ich restrukturyzacji (łącznie z prywaty-
zacją) i powołania państwowych instytutów badawczych;

• zapewnienie w ustawie o utworzeniu KBN równorzędnego dostępu do
środków finansowych z budżetu nauki (a w szczególności do dotacji na
działalność statutową i inwestycje) jednostkom organizacyjnym prowa-
dzącym działalność badawczo-rozwojową bez względu na ich status
prawny;

• wprowadzenie prawnego obowiązku dostarczania do bazy danych SYNA-
BA informacji o rozpoczętych, prowadzonych i zrealizowanych badaniach
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naukowych oraz pracach rozwojowych finansowanych lub dofinansowy-
wanych ze środków budżetowych;

• doskonalenie i upowszechnienie zasad kredytowania przez banki prac
rozwojowych w zakresie nowoczesnych technologii;

• zwiększanie środków na finansowanie projektów celowych, projektów
celowych zamawianych, strategicznych programów rządowych lub pro-
gramów wieloletnich, doskonalenie zasad i trybu ich przyznawania;

• wdrożenie systemu wspierania ze środków budżetu jednostek naukowych
i badawczo-rozwojowych oraz podmiotów działających na rzecz nauki,
przystępujących do Piątego Programu Ramowego Unii Europejskiej;

• doskonalenie i rozwijanie systemu promocji i upowszechniania osiągnięć
naukowych i technologicznych o charakterze aplikacyjnym;

• upowszechnienie wśród młodzieży szkół średnich i wyższych problema-
tyki innowacyjności gospodarki;

• zmiany w funkcjonowaniu jednostek badawczo-rozwojowych nadzorowa-
nych przez ministra obrony narodowej.

2. W sferze gospodarki:
• zwiększenie stawek amortyzacyjnych środków trwałych;
• utrzymanie obowiązującego zwolnienia od podatku dochodowego dla

podatników prowadzących działalność pozarolniczą (w części przeznaczo-
nej na działalność rolniczą);

• usprawnienie procedur uzyskiwania poręczeń lub gwarancji spłaty kredytu
bankowego ze środków budżetu państwa;

• działania na rzecz utworzenia systemu ubezpieczeń przed ryzykiem wdra-
żania nowych technologii;

• wprowadzenie gwarancji Skarbu Państwa dla ubezpieczeń kontraktów
eksportowych, gdy odnoszą się one do nowych technologii;

• zwiększenie wykorzystania części badawczych strategicznych programów
rządowych i programów wieloletnich ustanawianych przez Radę Ministrów;

• ustawiczne doskonalenie, promocja i upowszechnianie zasad gospodaro-
wania dobrami intelektualnymi jako warunek intensywnego rozwoju pol-
skich przedsiębiorstw.

3. Odnośnie do zmian strukturalnych:
• wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju regionalnych systemów innowacyj-

nych według Programu wspierania rozwoju instytucji regionalnych działa-
jących na rzecz transferu technologii, przyjętego przez Radę Ministrów
4 marca 1997 roku.

Analiza stosowania instrumentów zawartych w postulowanym dokumencie
polityki innowacyjnej państwa wykazała – mimo pewnych symptomów poprawy
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– wciąż zbyt niską skuteczność jej wdrażania, co nie przyniesie poprawy
poziomu innowacyjności gospodarki.

Centralizacja czy decentralizacja polityki innowacyjnej
według dokumentu Ministerstwa Gospodarki
Zwiększanie innowacyjności gospodarki w Polsce
jako części Narodowego planu rozwoju do roku 2006

Niewątpliwą wartością rządowego dokumentu pt. Zwiększenie innowacyjno-
ści... jest uwzględnienie w nim priorytetów Unii Europejskiej i konieczności ich
realizacji przez Polskę „od zaraz”, a także kompleksowość dokumentu, ocena
stanu innowacyjności w Polsce, walory praktyczne – określenie konkretnego
zakresu działań – akcji, formuł działania i finansowania przedsięwzięć inno-
wacyjnych. Przy zachowaniu sformułowanych wcześniej definicji NSI można
z cytowanego dokumentu wywnioskować, jakie cechy rząd uznaje za mocne
strony NSI, a jakie za słabe. I tak do najważniejszych mocnych stron polskiego
NSI w dokumencie zaliczono:

• dużą liczbę organizacji pośredniczących i działających na rzecz innowacji
(ponad 300) o różnych formach działania (edukacja/szkolenia, konsultac-
je/doradztwo, transfer technologii, bazy informacyjne, punkty kontaktowe itd.);

• korelację rozkładu terytorialnego organizacji pośredniczących z rozkładem
potencjału naukowo-badawczego;

• istnienie firm innowacyjnych, z których większość posiada własne zaplecze
badawczo-rozwojowe;

• przekazanie odpowiedzialności za regionalne programy innowacyjne samo-
rządom wojewódzkim;

• udział Polski w Piątym Programie Ramowym Badań, Rozwoju Technicznego
i Prezentacji UE (szczególnie w działaniach II Programu Horyzontalnego
„Promocja Innowacji i Wspierania Udziału MŚP”);

• możliwość wykorzystania funduszy strukturalnych UE przy istniejącej struk-
turze instytucjonalnej.

Natomiast do najważniejszych słabych stron NSI w dokumencie zaliczono:

• niestabilne warunki finansowe i niedojrzałość instytucji finansowych działają-
cych na rzecz innowacji;

• przewagę liniowego modelu procesu innowacji realizowanego przez sektor
badawczo-rozwojowy;12

12 Stąd między innymi biorą się konsekwencje słabych powiązań pomiędzy uczelniami i przemy-
słem.
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• pasywne podejście wielu podmiotów sektora B+R i wyższej edukacji do
komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych;

• niewystarczający wpływ programów edukacyjnych na kształtowanie postaw
innowacyjnych na wszystkich poziomach edukacji społeczeństwa;

• nieskoordynowanie procesu oferowania usług wspierających aktywność inno-
wacyjną i transferu technologii;

• drastycznie niskie nakłady państwa na B+R i edukację oraz słabą kondycję
finansową przedsiębiorstw, szczególnie MŚP;

• ograniczone wsparcie przedsięwzięć innowacyjnych ze strony rynku kapitało-
wego (słaba konstrukcja venture capital);

• nieudolność podmiotów w zdobywaniu wspomagania finansowego ze źródeł
UE.

Stosując ogólnie przyjęte w praktyce mierniki poziomu innowacyjności13,
ocenia się Polskę jako gospodarkę o relatywnie niskim poziomie innowacyjności
i słabych mechanizmach sprzyjających działalności innowacyjnej oraz już
wykształconej, choć nieefektywnej strukturze instytucjonalnej, kreującej antyin-
nowacyjne postawy w społeczeństwie i gospodarce. Istniejące zachęty mają
charakter makroekonomiczny i są to głównie ulgi podatkowe dla wydzielonego
zaplecza, jednakże o bardzo niskiej skuteczności dla przedsięwzięć o wysokim
ryzyku. Zaplecze wspomagania finansowego jest przy tym niedostosowane do
wymagań rozwoju innowacji i mało nim zainteresowane.

Wszystkie te braki wiążą niedostatki legislacyjne, nie ma bowiem jedno-
litego aktu prawnego regulującego ogólne zasady prowadzenia działalności
badawczo-rozwojowej, odnoszącego się również do całej sfery wspierania takiej
działalności. Brakuje koncepcji łączącej formułę finansowania prywatnego
i publicznego, co w znacznym stopniu zracjonalizowałoby tworzenie struktur
finansowania innowacji technologicznych. Ponadto nie jest uregulowana działal-
ność sektora non-profit – nie nastawionego na działalność komercyjną i ma-
ksymalizację zysku – tak powszechnego w krajach Unii Europejskiej – co
w coraz większym stopniu utrudnia funkcjonowanie podmiotów, których celem
statutowym jest pożytek publiczny.

Ministerstwo Gospodarki proponuje stosowanie priorytetów zwiększania
poziomu innowacyjności, które mają być zapewnione w drodze realizacji

13 Są to:
– w przedsiębiorstwach: udział przedsiębiorstw innowacyjnych wśród ogółu przedsiębiorstw

przemysłowych, nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach, udział wartości
sprzedaży wyrobów nowych i zmodernizowanych wprowadzonych na rynek w ciągu ostatnich
trzech lat w wartości sprzedaży ogółem w danym roku;

– w otoczeniu przedsiębiorstw: udział nakładów brutto na działalność B+R w PKB, handel
wyrobami wysokiej techniki danej gospodarki z zagranicą, bilans płatniczy w dziedzinie techniki,
liczba zgłoszeń patentowych.
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projektów. Planuje się wykorzystanie dwojakiego rodzaju projektów: takich, za
które odpowiedzialna jest administracja centralna, i takich, za które odpowie-
dzialne są władze regionalne, przedsiębiorcy lub inne wskazane jednostki
organizacyjne w regionie.

Ustalenia realizacyjne i budżety projektów opracowywane są według wzo-
rów wymaganych przez Unię Europejską w porozumieniu z instytucjami
i organizacjami działającymi na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym.
Jest to więc koncepcja wzrostu poziomu innowacyjności w gospodarce
i w regionie za pomocą priorytetowo określanych projektów realizowanych
w formule konsorcyjnej, uzyskującej społeczną akceptację.

W dokumencie sformułowano grupy akcji określone tematem głównym
i zadaniami szczegółowymi. W ramach tych tematów regiony, jednostki
i konsorcja mogą aplikować o dofinansowanie projektów, dzięki którym
akcje zostaną wykonane. Na tej podstawie Polska przygotowała dokument
wskazujący w pierwszym etapie realizacji założeń Unii Europejskiej takie
priorytety, jak rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, badania i rozwój
technologiczny, telekomunikacja i poczta oraz sektor audiowizualny14. Proje-
kty objęte programem realizowania priorytetów mogą być finansowane za-
równo ze środków publicznych, w tym z funduszy pomocowych UE, z bu-
dżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jak i ze
środków prywatnych.

W okresie przedakcesyjnym podstawowymi źródłami finansowania pro-
gramu, którego właściwa realizacja rozpoczyna się w roku 2001, będą
fundusze z programu PHARE. Natomiast już po uzyskaniu członkostwa
w Unii Europejskiej do finansowania polskiego programu będą wykorzys-
tywane środki funduszy strukturalnych i fundusz spójności. Z polskich środ-
ków publicznych przewiduje się na lata 2000–2006 uruchomienie kwot
w wariancie minimalnym 6,1 miliarda euro, a w wariancie maksymalnym 8,3
miliarda.

Czy można mówić o docelowym kształcie strategii
długookresowej polityki innowacyjnej w Polsce
i na czym powinna się koncentrować procedura jej tworzenia?

Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że pomimo
świadomości decydentów, iż Polska reprezentuje relatywnie niski poziom
innowacyjności, powszechny stan myślenia o przedsiębiorczości innowacyjnej

14 Szerzej zob. Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa (NPPC) w Unii
Europejskiej, Rada Ministrów, Warszawa 1999.
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wciąż determinują bieżące problemy obniżającego się poziomu życia, zabiegi
o zmniejszenie niepewności i przeżycie kolejnego dnia. Wyeliminowana
została w zasadzie orientacja przyszłościowa w zachowaniach tak politycz-
nych, jak i społecznych, a tu właśnie jest pole działania polityki inno-
wacyjnej.

Podejmowane próby formułowania przez KBN Założeń polityki innowacyj-
nej państwa, jak również bardziej praktyczny projekt Zwiększania innowacyjno-
ści gospodarki w Polsce do 2006 roku opracowany przez Ministerstwo
Gospodarki, mają charakter krótkookresowy. Jak dotąd nie znalazły pra-
ktycznego przełożenia do gospodarki, projekty te nie są bowiem powiązane
ani koncepcyjnie, ani strategicznie, ani operacyjnie z sektorami finansowania,
zatrudnienia, koordynowania, kontroli i odpowiedzialności za wyniki, które
tylko łącznie mogą tworzyć „przyjazne środowisko” dla przedsiębiorczości
innowacyjnej. Projekt RCSS nie może być jeszcze w ogóle brany pod
uwagę w wymiarze praktycznym, gdyż wciąż zawiera tylko kompleks po-
stulatów.

Jeśli natomiast pokusić się o ocenę dotychczasowej realizacji przedsięwzięć
innowacyjnych w regionach, to ewentualne sukcesy można przypisać raczej
własnej aktywności aktorów regionalnych, pragnących indywidualnie wygrywać
w konkurencji, światłym samorządom stawiającym na restrukturyzację w kie-
runku wzrostu innowacyjności, w niewielkim zaś stopniu grantom KBN i wspar-
ciu ATiT. Pewną pozytywną rolę przypisać tu należy również programom
pomocowym Unii Europejskiej, w większości warunkującym finansowanie
zgłaszanych projektów spełnianiem kryteriów tworzenia innowacji technolo-
gicznych czy programom przedakcesyjnym stawiającym podobne warunki.
Sytuacja ta będzie kontynuowana w przypadku programów strukturalnych UE.
Trudno natomiast mówić zarówno o makroekonomicznej polityce innowacyjnej
państwa, jak też o regionalnej polityce innowacyjnej, mającej cechy regularno-
ści, bo takich po prostu nie ma.

Pomijając kwestie warunków prawnych i klimatu politycznego niesprzyjają-
cego realizacji takich celów, jak wzrost innowacyjności gospodarki i regionów
– a to przecież wymaga długookresowej strategii konsekwentnego działania i nie
może być osiągnięte bez gruntownych zmian w sferze politycznej – warto
skoncentrować się na sprawach, które wymagają nieustannego praktycznego
aktywizowania w celu spożytkowania istniejących możliwości. Uwagi te to
zarazem wnioski płynące z rozważań zaprezentowanych w tym rozdziale.
W szczególności chodzi tu o następujące kwestie:

1. Podwyższanie poziomu innowacyjności należy traktować jako podstawowy
czynnik osiągania konkurencyjności i wzrostu gospodarczego. Stopa wzrostu
nie może być niższa niż 5% rocznie, by sprostać realizacji priorytetów
(inwestycje innowacyjne i finansowanie edukacji).
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2. Na skutek ograniczonych środków finansowych musi być prowadzona
selekcja zadań do wykonania, a więc formułowanie priorytetów.

3. Na pierwszym planie na liście priorytetów musi być rozwój technologii
informatycznych i telekomunikacyjnych (ICT), ponieważ technologie te
wywołują efekty mnożnika-akceleratora w procesie wzrostu gospodarczego
(Kołodko 2001a).

4. Rozwój ICT pozwoli na upowszechnienie dostępu do informacji i do zasobu
zakumulowanej światowej wiedzy (pozwoli na zrobienie pierwszego kroku
w kierunku społeczeństwa opartego na wiedzy).

5. Nie można realizować polityki innowacyjnej bez innowacyjnego społeczeń-
stwa. W Polsce trzeba je dopiero wykształcić. Drugim priorytetem jest więc
nowa edukacja, która musi stanowić element struktury gospodarczej oraz
podlegać jej prawidłowościom, wymaganiom i osiągać drożność. Wymaga
to intensywnego wprowadzania nowych programów edukacji i szkoleń
menedżerskich w zakresie innowacji i polityki innowacyjnej, wspomagania
dydaktyki nowymi technikami w związku z rozwojem modelu pracy w sieci
(Internet, multimedia).

6. Kreowanie polityki innowacyjnej, zdolnej do zapewnienia konkurencyjności
w warunkach globalizacji, musi uwzględniać odmienność samego procesu
konkurowania, który w globalizującym się rynku nie dotyczy już pojedyn-
czych podmiotów, ale całej sieci. Polityka innowacyjna ma więc za zadanie
wykreowanie sieci bądź też jej efektywne podtrzymywanie, jeśli ona sama
już się wykształciła.

7. Tendencje wykształcania się sieci są najbardziej widoczne w regionach,
gdzie w sposób racjonalny wiążą się instytucje i organizacje zdolne do
podjęcia konkretnego zadania. Dlatego budowanie długookresowej strategii
polityki innowacyjnej powinno przenosić punkt ciężkości do regionów,
a w skali makroekonomicznej powinny być określane narodowe priorytety
oraz tworzone instytucjonalne warunki ich realizacji.

8. Tworzenie warunków instytucjonalnych dla wzrostu poziomu innowacyj-
ności powinno być ściśle powiązane z motywowaniem oraz wspomaga-
niem przedsiębiorczości i wyzwalania tzw. przedsiębiorczości innowacyj-
nej. Do najważniejszych ekonomicznych czynników jej wspomagania
można zaliczyć rozwiązania fiskalne (na przykład ulgi inwestycyjne
celowe dla przedsiębiorców innowacyjnych i tworzących innowacyjne
miejsca pracy, obniżanie podatków dla przedsiębiorców, podwyższone
wskaźniki stawek amortyzacyjnych) czy też monetarne (na przykład
obniżenie stóp procentowych i zabezpieczeń kredytowych dla przedsiębior-
ców, zmodyfikowanie systemu quasi opodatkowania, jakim jest ZUS),
finansowych (na przykład montaż finansowy, venture capital, instytucje
oszczędnościowe finansujące inwestycje innowacyjne małych firm inno-
wacyjnych).
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9. Finansowanie priorytetowych przedsięwzięć powinno się odbywać drogą
konkursową, co jest w Polsce znane. Jest to rodzaj formuły ograniczonej
konkurencji, opartej na dopuszczanych centralnie bądź regionalnie prioryte-
tach, stanowiących w tym przypadku informacje decyzyjne. Pytanie, czy
jest to racjonalne podejście z punktu widzenia determinant gospodarki
rynkowej. Innowacje technologiczne (i inne) cechują dwa wymiary: wymiar
pożytku publicznego i wymiar prywatny. Wymiar prywatny realizują firmy
dążące do osiągania konkurencyjności i zysku, ale w większym lub
mniejszym stopniu korzystają one również z efektów zewnętrznych wnoszo-
nych przez innowacje. Dlatego jednoznacznie rynkowe uwarunkowanie
rozwoju innowacji nie jest racjonalne, gdyż efekty zewnętrzne byłyby
w coraz większej skali przechwytywane przez prywatnych beneficjentów,
a koszty ich osiągania w coraz większym stopniu obciążałyby społeczeń-
stwo (co zresztą w Polsce jest faktem, nawet przy niskim poziomie
innowacyjności gospodarki).

10. Do realizacji programów rozwoju innowacji technologicznych najod-
powiedniejszą formułą jest konsorcjum kumulujące możliwości aktorów,
instytucji w regionie (często międzynarodowe) i regulujące odpowie-
dzialność za wyniki, jednak oceniane na zasadach rachunku ekonomicz-
nego.

11. W Polsce wykształciła się tak w ujęciu narodowym, jak i regionalnym
bogata infrastruktura instytucjonalna na rzecz rozwoju innowacji techno-
logicznych. Ale w okresie przedtransformacyjnym zerwano, ze względów
politycznych, ciągłość tradycji polityki regionalnej i rozwoju regional-
nego, co spowodowało stopniowe zanikanie podstawy instytucjonalnej
w tym zakresie. Stąd potrzeba wypracowania zasad (opartych na zaufa-
niu, lojalności, prawdzie, subsydiarności, pomocniczości) i budowania
partnerstwa układu publiczno-prywatnego. Jest to formuła, bez której nie
da się współpracować w skali lokalnej lub regionalnej, czyli również
budować konsorcjum dla realizacji projektu.

12. Załamanie tradycji pracy w regionie i dla regionu wymaga wykształcenia
skutecznych mechanizmów partycypacji społecznej w programowaniu
rozwoju regionalnego, w tym budowania strategii rozwoju innowacji
i pracy w sieci. Oznacza to konieczność nauczenia się angażowania
wszystkich istotnych (mających wpływ na stan innowacyjności) par-
tnerów społecznych oraz kreowanie operacyjnego partnerstwa układu
centralnego (poprzez przedstawicieli), regionalnego i lokalnego. Jest
to warunek w Polsce bardzo trudny do wypracowania, mianowicie osią-
ganie konsensusu społecznego tychże partnerów. Bez konsensusu nie
można zbudować konsorcjum identyfikującego się z priorytetami re-
gionalnej, a następnie narodowej strategii wzrostu poziomu innowacyj-
ności.
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13. Przenoszenie niektórych nowoczesnych zasad polityki makroekonomicznej
na poziom regionalny, takich jak elementy teorii wyboru publicznego,
szacunek do pieniądza, konsekwentne stosowanie zasady montażu finan-
sowego, wspomnianego już partnerstwa układu publicznego i prywatnego,
przyspieszenie w uruchomieniu kompleksowego i trwałego monitorowania
procesów i aktywności innowacyjnych w regionie.

14. Nabywanie umiejętności konsekwentnego nawiązywania bezpośredniego
dialogu z Komisją Europejską, szczególnie z DG XVI (Polityka regionalna
i spójności), DG XII (Nauka, Badania i Rozwój), DG III (Przemysł), DG
XIII (Telekomunikacja, Rynek Informatyczny i Wykorzystanie Badań,
Innowacje), DG XXII (Edukacja, Szkolenia i Młodzież), DG VIII (Środowi-
sko Naturalne).

15. Wykorzystanie pozytywnych doświadczeń krajów Unii Europejskiej i roz-
wijanie regionalnych systemów innowacji kompatybilnych z zasadami UE,
co umożliwi wsparcie finansowe polskich projektów oraz przejmowanie
najlepszych praktyk krajów Unii15.

Długookresowa polityka innowacyjna powinna więc łączyć wymiary in-
stytucjonalne rozwoju gospodarczego, biorąc przy tym oczywiście pod uwagę
uwarunkowania integracyjne, wymagania i możliwości uczestników tworzenia
innowacji oraz ich wspierania, a także instrumenty aktywizacji innowacyjnej.
Powiązania te przedstawiono schematycznie (rys. 5).

Trzeba podkreślić, że mamy w Polsce wiele wskazanych umiejętności
w sferze pobudzania i rozwoju innowacyjności w gospodarce, jednakże niekiedy
również warunki zewnętrzne utrudniają ich skuteczne wykorzystywanie. Stąd
też w budowaniu polityki innowacyjnej zapewniającej wzrost gospodarczy na
długą metę nie należy dostosowywać się do istniejących warunków, ale starać
się w przyspieszonym tempie je zmieniać. Jeśli może to nie być realne wobec
świata zewnętrznego ze względu na zaawansowanie procesów globalizacji
– choć i w tym kontekście pojawia się wiele nowych szans, także dla rozwoju
innowacji (Kołodko 2001b) – to na pożądaną ewolucję wewnętrznych uwarun-
kowań mądrą strategią i polityką zawsze można wpływać.

15 Patrząc na doświadczenia niektórych krajów UE – na przykład Wielkiej Brytanii, region
Szkocji czy też Irlandię – da się zauważyć, że stworzono tam doskonałe strategie stałego
finansowania rozwoju innowacyjności ze środków UE, polegające na kumulowaniu wielu projek-
tów wspomagania przedsięwzięć innowacyjnych z ogromnej liczby programów UE. Dzięki temu
osiągano efekty mnożnikowe. W Polsce tej umiejętności na razie nie posiadamy.
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Rysunek 5. Wymiary, aktorzy instytucjonalni oraz instrumentarium
długookresowej polityki innowacyjnej państwa

a
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Rozdział VIII

Jan Monkiewicz

Narodowe instytucje finansowe jako warunek
stabilności i efektywnego rozwoju kraju

Wstęp

Od początku procesu transformacji gospodarczej ścierały się dwa przeciw-
stawnie fundamentalne stanowiska w podejściu do polskiego sektora finan-
sowego. Pierwsze z nich – nazwijmy je naiwno-doktrynalne, związane z opcją
liberalną – stało na stanowisku, że najważniejszą kwestią jest stworzenie
sprawnych, zdrowych i odpolitycznionych instytucji finansowych, będących
w stanie zaspokoić potrzeby gospodarki narodowej. Drogą wiodącą do tego celu
miała być jak najszybsza prywatyzacja istniejących instytucji, poprzez sprzedaż
udziałów Skarbu Państwa, nie oglądając się na to, że oznaczało to faktycznie
oddanie kontroli nad tymi instytucjami inwestorom zagranicznym. Drugie z nich
– nazwijmy je pragmatyczno-lokalne – reprezentowało pogląd, że pożądanym
elementem w tworzeniu nowych, prywatnych instytucji finansowych powinno
być zachowanie istotnego udziału kapitału krajowego. Oznaczać to musiało
zastosowanie wolniejszej ścieżki prywatyzacji, a także poszukiwanie niekon-
wencjonalnych form i metod prywatyzacyjnych oraz oryginalnych dźwigni
finansowych.

Ciekawe jest przy tym, że ten fundamentalny spór doktrynalny, dotyczący
sprawy o pierwszorzędnym znaczeniu dla procesów rozwojowych kraju, nie wydał
żadnych poważniejszych rozpraw teoretycznych, pozostając przez cały czas
w kręgu nielicznych argumentów, które nigdy nie zostały poddane poważniejszej
weryfikacji empirycznej. Powstaje nieodparte wrażenie, że zwolennicy i przeciw-
nicy obydwu stanowisk popadli w pewien stan rytualizacji dyskusji, która
w związku z tym coraz bardziej petryfikowała używane argumenty oraz
stereotypy. Z czasem dyskusja ta nabierała historycznego charakteru ze względu
na coraz większą dominację kapitału zagranicznego w sektorze finansowym.

Należy podkreślić, że dyskusja odnosiła się prawie wyłącznie do bankowo-
ści komercyjnej, pozostawiając w cieniu kwestie innych segmentów sektora
finansowego, wzajemne relacje pomiędzy nimi, jak też i ogólny kształt krajowe-



go systemu finansowego. Dopiero w ostatnim okresie sprawy te ponownie
odżyły, głównie – acz nie tylko – przy okazji sporów o kształt prywatyzacji PKO
BP oraz BGŻ (Solarz 2000, Monkiewicz 2000, Stańczuk 2000, Bugaj 2000).
W coraz silniejszym stopniu zaczyna się postrzegać związek instytucjonal-
nego kształtu systemu finansowego oraz istniejącej w nim struktury własno-
ści z tempem i charakterem rozwoju gospodarczego kraju (Solarz 2001).

Formułowana jest teza, że jedynie odpowiedni kształt instytucjonalno-
-własnościowy tego systemu może wyzwolić wysokie i stabilne tempo rozwoju
gospodarczego. Jego konkretna struktura powinna uwzględniać zarówno uwa-
runkowania globalne oraz trendy uniwersalne, jak i lokalne uwarunkowania
narodowe.

W niniejszym rozdziale formułowana jest opinia, że osiągnięcie takiego
stanu nie może być pozostawione wyłącznie przypadkowi i swobodnej grze sił.
Wręcz odwrotnie, wymaga to wyobraźni, planu działania i akcji ze strony
struktur publicznych. Tylko one są w stanie dokonać takiego programowego
„formatowania”. Należy to również do katalogu ich podstawowych zadań.
Sektor finansowy we współczesnej gospodarce jest przedmiotem szczególnego
oddziaływania ze strony państwa. Wynika to z jego roli w gospodarce, a także ze
specyficznego charakteru. Kształt tego sektora ma wpływ na zdolność gospo-
darki do mobilizowania oszczędności i ich efektywnej alokacji, a także na
funkcjonowanie systemu płatniczego w państwie (Kołodko 1999).

Przedmiotem dociekań w niniejszym rozdziale jest koncepcja narodowych
instytucji finansowych, postrzegana jako pozytywna odpowiedź na niedostatki
instytucjonalne własnościowego kształtu krajowego sektora finansowego.
W pierwszej części omówione są pokrótce dotychczasowe skutki transformacji
systemu finansowego kraju. Bez ich znajomości trudno kompetentnie odnieść się
do propozycji narodowych instytucji finansowych. W kolejnych partiach opraco-
wania przedstawiona jest idea narodowych instytucji finansowych oraz propozy-
cje jej implementacji. Przyjmuje się przy tym, że rozważania prowadzone są
w długim horyzoncie czasowym, a to oznacza, że istnieje możliwość daleko
idących zmian w dotychczasowym porządku własnościowo-instytucjonalnym.

Dotychczasowe efekty transformacji sektora finansowego

W dotychczasowej polityce transformacyjnej państwa wobec sektora finan-
sowego bardzo wyraźną przewagę uzyskało stanowisko naiwno-doktrynalne,
reprezentujące opcję liberalną. Stało się to szczególnie widoczne w ostatnich
latach, kiedy początkowo ostrożne recepty prywatyzacyjne z lat 1991–1993
– oparte na mniejszościowych udziałach inwestorów strategicznych z zagranicy,
uzupełnione o pewne próby tworzenia polskich grup kapitałowych w okresie
1995–1996 w ramach realizacji programu gospodarczego „Strategia dla Polski”
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(Kołodko i Nuti 1997) – zostały zastąpione nonszalanckim pójściem na całość.
Przystąpiono do realizacji polityki pełnej wyprzedaży państwowych struktur
finansowych. W efekcie udział kapitału zagranicznego w polskiej bankowości,
która jest niepodważalnym liderem naszego sektora finansowego, wzrósł z około
4% funduszy własnych w 1995 roku do blisko 70% w roku 2000. Banki
z większościowym udziałem kapitału zagranicznego osiągnęły w 1999 roku ponad
50-procentowy udział w sumie udzielonych kredytów w gospodarce oraz blisko
46-procentowy udział w depozytach sektora niefinansowego (Gdula 2000).

Dokonało się to wskutek zastosowania krótkowzrocznej polityki prywatyza-
cyjnej, zasadniczo poprzez przejęcia polskich banków z rąk Skarbu Państwa,
a nie poprzez prywatyzację założycielską. Na marginesie należy podkreślić, że
w minionych latach nie powstała żadna instytucja bankowa kontrolowana przez
kapitał zagraniczny, która zagroziłaby czołówce banków krajowych.

Co się tyczy prywatyzacji polskiej bankowości, to jej skutki nie są
bynajmniej jednoznaczne. Po stronie pozytywów można zapisać przede wszyst-
kim szybkie ograniczenie właścicielskiej roli państwa w tym sektorze. O skali
zaszłych zmian niech świadczy fakt, że jeszcze w 1993 roku na 87 istniejących
banków komercyjnych aż 29 charakteryzowało się przewagą kapitału państwo-
wego. Dzisiaj są to zaledwie trzy instytucje bankowe: BGK, BGŻ oraz PKO BP.
Oznacza to między innymi radykalne zmniejszenie możliwości politycznych
interwencji w działalność systemu bankowego. Oznacza to także poddanie
instytucji bankowych rynkowym regułom działania.

Z jednej strony, w wyniku prowadzonej prywatyzacji udało się pozyskać do
już istniejących banków krajowych pierwszorzędnych inwestorów zagranicz-
nych, co daje między innymi poczucie bezpieczeństwa dla sprywatyzowanych
instytucji oraz stwarza lepsze warunki do uzyskania nowoczesnych technologii,
produktów i systemów zarządzania. Z drugiej strony prywatyzacja bankowości
wywołała określone skutki negatywne, co jest poddawane uzasadnionej krytyce.
Chodzi zwłaszcza o skalę penetracji kapitału zagranicznego, osiągnięte dochody
prywatyzacyjne oraz kwestię bezpieczeństwa strategicznego państwa.

Trzeba wyraźnie powiedzieć, że prywatyzacja banków wraz z upływem
lat miała w coraz większym stopniu znaczenie fiskalne, a jej rytm był
wyznaczany w dużej mierze przez zamówienia budżetowe. Była ona zwyczaj-
nie funkcją jego planowanych wydatków. Wpływy z prywatyzacji banków
państwowych stanowiły ponad 40% całości wpływów uzyskanych dotych-
czas przez budżet z prywatyzacji kapitałowej do połowy 2001 roku. Łącznie
wyniosły one do tego czasu 12,4 mld złotych wobec 27,6 mld złotych ze
wszystkich 272 przypadków prywatyzacji kapitałowej.

Pomimo tak imponującego poziomu dochodów ze sprzedaży banków
państwowych bilans finansowy netto w tym zakresie jest – wbrew obiegowym
opiniom – zbliżony do zera. Wiąże się to z faktem znacznego dokapitalizowania
banków państwowych przez budżet w ramach realizacji Ustawy o restruk-
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turyzacji przedsiębiorstw i banków z 1993 roku. Skarb Państwa wyemitował
w tym celu specjalne 15-letnie obligacje restrukturyzacyjne o wartości nominal-
nej 4,7 mld złotych i przeznaczył je na dokapitalizowanie wybranych banków
państwowych dla rozwiązania problemu złych portfeli kredytowych, stanowią-
cych pokłosie pierwszej fazy szoku transformacyjnego. Z tej kwoty blisko 2 mld
złotych zasiliło banki państwowe wyłonione z NBP oraz Pekao SA, zaś
pozostała kwota uzupełniła fundusze własne i rezerwy BGŻ oraz PKO BP.
Uwzględniwszy oprocentowanie tej kwoty można założyć, że realna wartość tej
dotacji (bez uwzględnienia BGŻ oraz PKO BP) wyniosła na koniec 1999 roku
11–12 mld złotych. Zestawiając tę kwotę z sumą osiągniętych przychodów
prywatyzacyjnych wynoszącą 12,4 mld złotych okazuje się, że realny ,,zysk”
budżetu z prywatyzacji banków oscyluje wokół kwoty ledwie 100 mln USD.

Tak więc to polski podatnik tak naprawdę wysanował państwowe banki,
a następnie przekazał je za zwrotem kosztów zagranicznym inwestorom, już
po dokonanej skutecznej restrukturyzacji banków, a więc wtedy, kiedy
ryzyko transakcji było niewielkie. Warto również zauważyć, że dodatkowo
polski system bankowy był cały czas wspierany przez Narodowy Bank Polski.
Jego łączne wydatki na sanację systemu bankowego w Polsce w latach
1993–1998 wyniosły 2,4 mld złotych, z czego na sanację banków komercyjnych
poszło 1,9 mld złotych. Patrząc więc z tego punktu widzenia, trudno finansowy
bilans prywatyzacji banków uznać za dodatni.

Krytycznie należy ocenić także fakt, że inwestorzy zagraniczni w niewiel-
kim stopniu dokapitalizowali zakupione przez siebie instytucje finansowe, co
mogłoby świadczyć o tym, iż miały one wystarczająco duże wyposażenie
kapitałowe w momencie sprzedaży. Według szacunków Związku Banków
Polskich inwestorzy zagraniczni zwiększyli do tej pory fundusze własne sprywa-
tyzowanych banków państwowych o kwotę zaledwie 150–200 mln dolarów.

Szczególne zaniepokojenie budzi bilans prywatyzacji rozpatrywany z punk-
tu widzenia bezpieczeństwa strategicznego kraju. Oddanie pod kontrolę kapi-
tału zagranicznego około 70% aktywów sektora bankowego rodzi wiele
ryzyk dla długoterminowych interesów rozwojowych kraju.

W sektorze ubezpieczeń udział kapitału zagranicznego w kapitałach włas-
nych zakładów ubezpieczeń wzrósł z około 15% w 1995 roku do blisko 50%
w roku 1999. Stało się to zarówno wskutek prywatyzacji założycielskiej, która
doprowadziła do rozwoju na naszym rynku firm tej miary, co Commercial
Union, AIG czy Nationale Nederlanden, jak i poprzez przejęcie części udziałów
Skarbu Państwa w Grupie PZU.

W sektorze ubezpieczeń emerytalnych (II filar) kapitał zagraniczny przejął
kontrolę nad blisko 80% rynku, powołując do życia w ciągu kilkunastu miesięcy
nowe instytucje finansowe.

W efekcie prowadzonej przez ekipę rządową AWS-UW polityki trans-
formacyjnej wytworzyła się wynaturzona, asymetryczna oraz rzadko spoty-
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kana w świecie struktura własnościowa sektora finansów prywatnych,
której istotę stanowi większościowa i ciągle rosnąca pozycja inwestorów
zagranicznych. Jest to charakterystyczne tylko dla Polski oraz dla grupy innych
krajów transformujących się Europy Centralnej i Wschodniej. Z tego względu
uzasadnione jest uznanie tej sytuacji za anomalię rozwojową, a nie stan
normalny (tabela 1).

Tabela 1

Udział kapitału zagranicznego w kapitale akcyjnym sek-
tora bankowego w 1998 roku (w %)

Kraj %

Włochy 3
Niemcy 4
Japonia 6
Holandia 7
Portugalia 7
Brazylia 7
Szwajcaria 9
Hiszpania 10
Austria 13
Francja 14
Meksyk 20

Ź r ó d ł o: statystyki narodowe.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że osiągnięcie takiego poziomu kontroli przez
kapitał zagraniczny wymagało poniesienia stosunkowo niewielkich nakładów
inwestycyjnych, nie przekraczających łącznie kwoty 4–5 mld USD, z czego
niecałe 3 mld USD w samym sektorze bankowym. W tym samym czasie (na
początku 2000 roku) instytucje finansowe zarządzały środkami ludności
oraz przedsiębiorstw w wysokości blisko 50 mld USD. Taką więc kwotą
oszczędności krajowych dysponowały one na cele prowadzonej działalności
gospodarczej. Zwróćmy tylko uwagę, że kwota ta była 10-krotnie wyższa od
zainwestowanych środków własnych. Stworzona więc została niewyobrażalnie
wysoka ,,prywatyzacyjna” dźwignia finansowa. Istnieją, co prawda, jakieś
prywatyzacyjne zobowiązania inwestycyjne, które według ostatniej informacji
Ministra Skarbu Państwa wynoszą blisko 900 mln USD, ale sposób ich realizacji
i kontroli są bliżej nieznane. Może się okazać, że w tym celu kapitał będzie
gromadzony na krajowym rynku finansowym, a nie będzie pochodził z zasobów
własnych tych instytucji.
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Tym samym monopol państwowy został zastąpiony monopolem global-
nych graczy finansowych. Granice ich pozycji monopolistycznej i zdolności
penetracji naszej gospodarki są trudne do określenia. Ostatnie przypadki po-
stępującej koncentracji w polskim sektorze finansowym świadczą o tym, że
decyzje w tym zakresie podejmowane są już poza granicami kraju.

Z punktu widzenia długookresowych interesów rozwojowych sytuacja
powstała w polskim sektorze finansowym nie może być uznana za bez-
pieczną i korzystną. Wymaga ona podjęcia zdecydowanych wysiłków na
rzecz stworzenia właściwych ram i form współdziałania instytucji państwo-
wych, czy szerzej publicznych, z instytucjami finansowymi, których główne
ośrodki decyzyjne znajdują się za granicami Polski. Rodzi to też nowe
problemy dla urzędów nadzoru, zwłaszcza w kwestii ochrony danych oso-
bowych oraz biznesowych czy wreszcie kontroli rozliczeń wewnętrznych po-
między krajowymi akwizycjami firm zagranicznych a ich podmiotami za-
granicznymi.

Jakie potencjalne ryzyka wiążą się z wytworzoną sytuacją? Ich lista jest
długa. Wspomnijmy przeto tylko o tych najważniejszych.

Po pierwsze, jest to ryzyko podporządkowania decyzji inwestycyjnych na
rynku krajowym zewnętrznym ocenom polityki gospodarczej. Grozić to może
„niedopasowaniem” obsługi finansowej do potrzeb rozwojowych kraju, niesie
niebezpieczeństwo niekontrolowanych i gwałtownych ruchów kapitału, a tym
samym zwiększa ryzyko kryzysów finansowych.

Po drugie, ryzyko eksportu miejsc pracy i importu bezrobocia wskutek
ograniczenia ekspansji polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych.
Może się zdarzyć, że instytucje finansowe nie będą włączać się odpowiednio
aktywnie do procesu wspierania polskich przedsiębiorstw na rynkach za-
granicznych, z uwagi na konflikt z ich klientami z krajów pochodzenia.
Mogą też wspierać operacje zakupów za granicą z uwagi na te same moty-
wacje.

Po trzecie, ryzyko zerwania ciągłości procesów powstawania polskich elit
finansowych i intelektualnych. Będzie tak, jeśli kluczowe stanowiska w tych
instytucjach będą obsadzane obcokrajowcami i kiedy awans miejscowych elit
będzie raczej wyjątkiem niż regułą. Nie sposób będzie wówczas uzyskać
odpowiednich doświadczeń, by móc myśleć o dobrych awansach w strukturach
zagranicznych (Lipiński 2001).

Po czwarte, ryzyko selektywnej alokacji kapitału do polskich przedsię-
biorstw czy regionów poprzez koncentrację na obsłudze najbardziej zyskownych
segmentów rynkowych przy równoczesnym zaniedbaniu tych mniej lukratyw-
nych. Może to jeszcze bardziej pogłębić istniejące już dziś dysproporcje,
zwłaszcza że odpadnie instrument perswazji moralnej.

Po piąte, ryzyko transferu dochodów poza granice Polski przy wykorzys-
taniu mechanizmów cen transferowych. Jest wiele dowodów, że już obecnie ma
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to miejsce, choć nieznana jest skala tych operacji. Co gorsza, brak jest
skutecznych instrumentów kontroli oraz efektywnych zabezpieczeń. Ich stwo-
rzenie wymaga wysokiej wiedzy i posiadania odpowiednich doświadczeń.

Po szóste wreszcie, ryzyko ukształtowania niekorzystnej specjalizacji in-
stytucji finansowych domicylowanych w Polsce poprzez skierowanie ich aktyw-
ności w obszary o niskiej wartości dodanej przy zarezerwowaniu tych najbar-
dziej dochodowych zagranicznym członkom grup kapitałowych.

Może to – jak słusznie zauważa R. Walkiewicz – zepchnąć Polskę na
pozycję depozytowego zaplecza Europy, zaś strategie działających na naszym
rynku banków zostaną podporządkowane globalnym strategiom rozwoju mię-
dzynarodowych grup kapitałowych (Walkiewicz 2001).

Fundamentalne pytania brzmią: czy można sobie wyobrazić współczesną
gospodarkę narodową obsługiwaną wyłącznie lub w większości przez za-
graniczny sektor finansowy? Czy możemy sobie wyobrazić tego typu
strukturalny outsourcing bez negatywnych skutków? Bliski jest mi pogląd
Ryszarda Bugaja, że w perspektywie najbliższych dziesiątków lat z pewnością
nie. Potem być może tak, kiedy procesy globalizacji zajdą tak daleko, że
wszystko, co związane z gospodarką narodową, przestanie odgrywać jakąkol-
wiek rolę (Bugaj 2000, Kołodko 2001).

W tej sytuacji uzasadnione jest poszukiwanie alternatywnych koncepcji
rozwojowych w rozpatrywanym obszarze. Poszukiwanie to musi w krótkim
czasie dostarczyć odpowiednie rozwiązania, by można było je skutecznie
zastosować w dalszych działaniach państwa podejmowanych wobec sektora
finansowego. Inaczej bowiem proponowana kuracja może dotyczyć pacjenta,
któremu będzie już wszystko jedno.

Koncepcja narodowych instytucji finansowych

Jedynym z możliwych kierunków poszukiwań jest spopularyzowana ostat-
nio na łamach ,,Gazety Bankowej” koncepcja narodowych lub obywatelskich
instytucji finansowych. Za jej autora uważa się Jana K. Solarza, uznanego
specjalistę z zakresu bankowości i rynków finansowych, związanego od lat
z Narodowym Bankiem Polskim oraz z Instytutem Bankowości i Pieniądza
Fundacji Edukacji i Badań Bankowych.

W myśl tej koncepcji narodowe instytucje finansowe to takie organizacje
bankowe, ubezpieczeniowe, powiernicze i inwestycyjne, które czynią ze
społeczności lokalnych swój rynek docelowy (Solarz 2000). To w interesie
tych społeczności prowadzą one swoją działalność. Instytucje te, co ważne,
w dążeniu do maksymalizacji swojej wartości dla udziałowców przestrzegają
zasad interesu publicznego. Są więc tym samym – według Solarza – instytucjami
społecznie odpowiedzialnymi.
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Zwróćmy uwagę na fakt, że kryterium kwalifikacyjnego nie stanowi tu
forma własności ani też pochodzenie kapitału, lecz sposób prowadzenia działal-
ności. Jest to ważny krok naprzód w toczącej się dyskusji, który zrywa ze
schematem czarno-białej rzeczywistości: inwestor krajowy – dobry, inwestor
zagraniczny – zły czy też inwestor prywatny – dobry, inwestor publiczny – zły.
Podobnie odnosi się do tej kwestii R. Bugaj, dowodząc że takie charakterystyki
tych instytucji, jak narodowość właścicieli, nazwa instytucji, miejsce jej rejest-
racji czy siedziby, są drugorzędnymi atrybutami. Możemy mieć do czynienia
z „polskimi bankami”, które wcale nie będą „narodowymi bankami”. Decydują-
cym wyznacznikiem narodowego charakteru jest „...silne zakorzenienie domi-
nujących interesów tych instytucji w niefinansowych sektorach gospodarki
narodowej – w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych i wśród
instytucji sektora publicznego” (Bugaj 2000, s. 13).

Dodatkowo instytucje te cechuje wspólnota więzi ich klasy menedżerskiej
z lokalną klasą menedżerską oraz ze środowiskami życia publicznego, wspólna
kultura zarządzania, a także pewna identyfikacja ich interesów z interesem całej
gospodarki narodowej. Powoduje to, że instytucje te mogą prowadzić ciągły
nieformalny dialog z ośrodkami kierowniczymi życia gospodarczego, tworząc
wyraźną sieć koordynacyjną krajowej gospodarki. Wszystko to sprawia, że przy
tworzeniu i realizacji polityki gospodarczej mogą one być naturalnym partnerem
struktur państwowych czy szerzej – publicznych.

Oczywiście, instytucje takie nie powstają z dnia na dzień. Wprost przeciw-
nie; dla swojego ukorzenienia się potrzebują dłuższego czasu, rzędu kilkunastu,
a nawet kilkudziesięciu lat, chyba że będą odpowiednio „konwojowane”, a może
lepiej „hodowane” przez państwo.

Z uwagi na swoje atrybuty narodowe instytucje finansowe mogą być
zarówno ważnym narzędziem zwiększania skłonności do oszczędzania społecz-
ności lokalnych, jak i realokacji tych oszczędności na rzecz realizacji lokalnych
celów. Dobrym przykładem może być tu amerykańska ustawa z 1997 roku
o reinwestowaniu środków społeczności lokalnych, która nałożyła na instytucje
finansowe działające w społecznościach strukturalnie dotkniętych ubóstwem
obowiązek reinwestowania na miejscu pozyskanych tam środków finansowych.
Mogą one odegrać szczególną rolę w aktywizacji lokalnej gospodarki i we
wdrażaniu standardów finansowych do lokalnych struktur publicznych.

Szczególną rolę instytucje te mogą odegrać na lokalnym rynku pracy,
obsługując w sposób profesjonalny mały i średni biznes. On to bowiem poza
gospodarstwami domowymi i lokalnymi strukturami publicznymi powinien stać
się w sposób naturalny głównym klientem narodowych instytucji finansowych.
Jak zaś pokazuje doświadczenie krajów rozwiniętych, tylko ten fragment
gospodarki jest w stanie skutecznie tworzyć nowe miejsca pracy.

Naturalnym segmentem rynkowym narodowych instytucji finansowych jest
więc rodzimy sektor gospodarczy nastawiony na obsługę rynku lokalnego.
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Podobnie bowiem jak i narodowe instytucje finansowe, wszystkie jego fun-
damentalne interesy znajdują się w jego „małej ojczyźnie”.

Instytucje te powinny więc wypełnić przestrzeń gospodarczą powstałą
pomiędzy lokalną gospodarką a graczami globalnymi i regionalnymi. Te ostatnie
będą służyły przede wszystkim globalnym i regionalnym graczom pozafinan-
sowym. W ten sposób jest szansa na powstanie pełnej struktury finansowej,
służącej potrzebom wszystkich sektorów gospodarki.

Narodowe instytucje finansowe mogą przybrać różne formy instytucjonalne
i własnościowe. Zawsze jednak obszarem ich aktywności jest gromadzenie
oszczędności za pośrednictwem instytucji oszczędnościowo-pożyczkowych oraz
ubezpieczeniowych, z jednej strony, oraz ich alokacja poprzez instytucje
rozwojowe (banki komercyjne, inwestycyjne, fundusze gwarancyjne oraz fundu-
sze inwestycyjne), z drugiej.

Aktualna sytuacja narodowych instytucji finansowych

Rodzi się przeto uzasadnione pytanie, czy istniały lub powstały w naszym
kraju w trakcie procesów transformacji instytucje tego typu. R. Bugaj udziela
w obydwu przypadkach odpowiedzi przeczącej, choć w pierwszej sprawie
w postaci mniej kategorycznej niż w drugiej (Bugaj 2000). Jego zdaniem
instytucje tego typu istniały na początku okresu transformacji, ale znajdowały
się w fazie embrionalnej, in statu nascendi. Zanim okrzepły, znikły jednak
wskutek prowadzonej polityki gospodarczej i prywatyzacyjnej. Okres transfor-
macji ustrojowej oddający w ręce zagranicznych inwestorów strategicznych
podstawowe krajowe instytucje finansowe w sposób oczywisty nie mógł
wytworzyć nowych instytucji narodowych. Wydaje się, że poglądy R. Bugaja
w kwestii pierwszej mijają się dość wyraźnie z prawdą historyczną.

Instytucje tego typu nie tylko istniały, ale szczęśliwym zbiegiem okoliczno-
ści (a nie zamierzonym działaniem) nadal częściowo istnieją. Są to notabene
podmioty mające swój rodowód na ogół w Polsce międzywojennej. Mam
wrażenie, że lista tych instytucji obejmuje w pierwszym rzędzie Bank PKO BP,
Grupę PZU oraz sektor banków spółdzielczych z BGŻ. Okres transformacji
w różny sposób zapisał się w życiu tych instytucji. Bank PKO BP wyraźnie
wzmocnił swój narodowy charakter, odzyskując wiele z cech, którymi dyspono-
wał w okresie międzywojennym. Należy te pozytywne tendencje wzmacniać
i wspierać. Głównym zagrożeniem dla Grupy PZU z tego punktu widzenia jest
zwiększenie w niej udziału strategicznych inwestorów zagranicznych. Obecna
sytuacja w tej Grupie wydaje się rozwiązaniem ze wszech miar korzystnym i nie
należy jej zmieniać. Warto może w tym kontekście przypomnieć, że Grupa PZU
jest w prostej linii spadkobiercą tradycji i majątku PZUW – Powszechnego
Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych, powstałego jeszcze w 1923 roku.
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Jeśli chodzi o banki spółdzielcze, to przeżywają one jeden z najgorszych
etapów swojej historii. Wtłoczone w ramy formalno-prawne standardowych
instytucji bankowych, nie są w stanie skutecznie obronić własnej pozycji
rynkowej, systematycznie zmniejszając swą obecność na rynku. Ich dalsze
tworzenie wymaga podjęcia zdecydowanych inicjatyw.

Mimo tych wszystkich zastrzeżeń wymienione podmioty stanowią z pewno-
ścią pewien inicjalny zaczyn narodowych instytucji finansowych, który może
stanowić podstawę ich rozwoju w przyszłości.

Równie trudno jest się zgodzić z przeczącą odpowiedzią R. Bugaja w kwes-
tii drugiej, a mianowicie, czy pierwsza faza transformacji wytworzyła jakieś
instytucje finansowe zbliżone swym charakterem do narodowych instytucji
finansowych. Wydaje się, że tutaj także odpowiedź może być pozytywna, choć
to, co się stało, z pewnością nie pojawiło się jako skutek świadomych intencji
rządzących, lecz bardziej poprzez ich nieuwagę. Można tutaj wymienić co
najmniej trzy nowe rodzaje instytucji finansowych. Są to spółdzielcze kasy
oszczędnościowo-kredytowe (SKOK), towarzystwa ubezpieczeń wzajem-
nych oraz lokalne i regionalne fundusze poręczeń kredytowych. Pierwsze
zgromadziły już depozyty przekraczające 2 mld złotych, a drugie zbierają
składkę ubezpieczeniową równą co do poziomu 1% rynku ubezpieczeniowego.
Nie są to wielkości zapierające dech w piersiach, ale mogą stanowić dobry punkt
wyjścia do ekspansji w przyszłości.

Z kolei odnośnie do funduszy poręczeń kredytowych, to powstało do
tej pory 15 lokalnych i dwa regionalne. Najmłodszy z nich – Poznański
Fundusz Poręczeń Kredytowych powstały w 2000 roku – jest wspólną inicjatywą
miasta Poznania i PKO BP S.A. O skali ich aktywności świadczą dane
zawarte w tabeli 2.

W połowie 2000 roku średnia wielkość funduszy własnych funduszu
lokalnego wynosiła 1,2 mln złotych, zaś regionalnego 9 mln złotych. Średnia
wielkość poręczenia wynosiła około 29 tysięcy złotych. Ich działalność w tym
samym czasie doprowadziła do stworzenia 3100 miejsc pracy (Gostomski 2001).

Co robić dalej?

Należy zgodzić się z tymi, którzy twierdzą, że tworzenie i rozwój
narodowych instytucji finansowych może odbywać się wyłącznie przy
zagwarantowaniu „konwojowania” tego procesu przez sektor publiczny.
Jedynie on jest dzisiaj w stanie stworzyć odpowiednie warunki dla funkcjonowa-
nia i rozwoju instytucji tego typu. Oznacza to konieczność przyjęcia szczegól-
nych rozwiązań prywatyzacyjnych dla instytucji finansowych znajdujących się
nadal w domenie publicznej oraz stworzenia szczególnych warunków prawno-
-podatkowych dla funkcjonowania i powoływania nowych instytucji tego
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rodzaju. Oznacza to także potrzebę podjęcia przez sektor publiczny nowych
wyzwań w postaci aktywnej polityki właścicielskiej.

Jej elementem powinno być między innymi przejście od operacji prywatyza-
cyjnych do operacji założycielskich, które mogłyby inicjować powstawanie
podmiotów gospodarczych o pożądanych cechach.

Jeśli chodzi o kwestię pierwszą, to kluczową sprawą jest podjęcie przez
państwo odpowiednich decyzji co do dalszych losów Grupy PZU, Banku PKO
BP oraz sektora banków spółdzielczych i BGŻ. Wydaje się, że racją stanu
polskiej gospodarki jest potrzeba uchronienia tych instytucji przed przejś-
ciem w ręce globalnych lub regionalnych graczy finansowych.

Warto przypomnieć, że Bank PKO BP oraz BGŻ wraz z bankami spółdziel-
czymi kontrolują blisko 30% aktywów krajowego sektora bankowego. Tym
samym więc utrzymanie tych banków w gronie narodowych instytucji finan-
sowych pozwoliłoby im uzyskać ważącą pozycję wobec graczy ponadnarodo-
wych. Podobnie rzecz ma się w odniesieniu do Grupy PZU. Utrzymanie jej
w orbicie narodowej daje szansę na uzyskanie w miarę symetrycznej struktury
właścicielskiej krajowego sektora ubezpieczeniowego.

Oczywiste jest przy tym, że program tworzenia narodowych instytucji
finansowych nie może ograniczać się wyłącznie do ochrony już istniejących
rubieży. Tym bardziej, że krajowy sektor finansowy będzie z pewnością dalej
szybko się rozwijał. Należy więc zarówno przygotować plan tworzenia nowych
narodowych instytucji finansowych, jak i lepszego wykorzystania już ist-
niejących.

Mam wrażenie, że poszukiwanie praktycznych możliwości tworzenia
narodowych instytucji finansowych siłą rzeczy kieruje naszą uwagę na
możliwości tkwiące w społecznościach i w samorządach lokalnych. Ich
rosnące upodmiotowienie wywołuje – i będzie coraz silniej wywoływało
– potrzebę rozwoju instytucji finansowych służących realizacji ich zadań. Jest
to okoliczność, której nie można przeoczyć, i szansa, której nie wolno
zmarnować.

Wydaje się, że zbudowanie narodowych czy – inaczej – obywatelskich
struktur finansowych powinno opierać się na kilku podstawowych założeniach.
Mogłyby one obejmować między innymi następujące kwestie:

• Instytucje te od początku powinny być budowane w całym zakresie rynku
finansowego. Rynek ten jest funkcjonalnie niepodzielny, a więc powinny to
być instytucje bankowe łączone z ubezpieczeniowymi oraz funduszami
inwestycyjnymi różnego rodzaju. Da im to szansę na zajęcie trwałego miejsca
na krajowym rynku finansowym oraz stworzy możliwość kompleksowej
obsługi potrzeb rozwojowych.

• Instytucje te mogą reprezentować różne formy kapitału, a więc zarówno
krajowy, jak i zagraniczny, prywatny i publiczny, przy czym płaszczyzną

206 Jan Monkiewicz



łączącą powinno być przyjęcie pewnych aksjomatycznych zasad działania
znajdujących swój wyraz w rejestrowanych sposobach ich zachowań.

• Instytucje te powinna cechować szczególna konstrukcja prawna chroniąca
przed niekontrolowanymi zmianami właścicielskimi oraz zabezpieczająca
realizację interesów lokalnych społeczności. Konstrukcja ta powinna równo-
cześnie zapewnić odpowiednią ochronę przed możliwościami koniunktural-
nych manipulacji politycznych w składzie ich władz czy w programach ich
działania.

• Instytucje te powinny uzyskać specjalny status fiskalny oraz uprzywilejo-
waną pozycję rynkową w obsłudze finansowej sektora publicznego, co
pozwoliłoby zrównoważyć ich publiczne zobowiązania. Pozwoliłoby im to na
wyższe tempo akumulacji kapitału oraz na uczytelnienie procesu wyboru
agentów finansowych przez władze lokalne.

Zakończenie

Przeprowadzona dyskusja zaczęła się od założenia, że kształt instytucjonal-
ny systemu finansowego ma bezpośredni wpływ na zdolność gospodarki
narodowej do gromadzenia i użytkowania oszczędności społecznych, a więc i na
jej zdolności rozwojowe. Powinien on tym samym być ważnym elementem
działań państwa.

Dotychczasowy okres dezaktywizacji sektora publicznego w tym obszarze
należy uznać za przeżytek nie pasujący do aktualnego etapu transformacji
i podjąć pilne działania tak o charakterze krótko-, jak i długoterminowym, by
poprawić międzynarodową konkurencyjność polskiej gospodarki. Jednym z ele-
mentów tych działań powinno być uzupełnienie dotychczasowych struktur
pośrednictwa finansowego o narodowe instytucje finansowe.

Koncepcja narodowych instytucji finansowych nie może być przy tym
postrzegana jako alternatywa wobec zagranicznych pośredników finansowych
o charakterze globalnym czy regionalnym. Spełniają oni ważną i pożyteczną rolę
dla części podmiotów krajowych i mają swoje trwałe miejsce na rynku.
Narodowe instytucje finansowe należy więc postrzegać jako ważny element
uzupełnienia oferty graczy globalnych lub regionalnych. Jest to koncepcja
adresowana przede wszystkim do lokalnego biznesu, gospodarstw domowych
oraz lokalnych instytucji publicznych. Oznacza to, że popieranie rozwoju tych
instytucji nie może łączyć się ze sztucznym hamowaniem działalności za-
granicznych instytucji finansowych. Może natomiast oznaczać zachętę, by
instytucje te cieszyły się szczególnymi względami państwa i innych instytucji
publicznych i by w związku z tym mogły się rozwijać szybciej od innych
operatorów rynku finansowego.
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Instytucje te wymagają odpowiedniego zaplecza organizacyjnego, technicz-
nego i kapitałowego. Tak ważny jest również i z tego względu dalszy los
organizacji tej miary co PZU, PKO BP czy BGŻ.

Otwartą sprawą pozostaje wreszcie kapitalna kwestia włączenia kapitału
zagranicznego do tworzenia narodowych instytucji finansowych.
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Rozdział IX

Jerzy Hausner

Rozwój regionalny – polityka regionalna –
fundusze unijne

Współczesne uwarunkowania rozwoju regionalnego

W regionalistyce – chyba szerzej niż w innych dziedzinach nauk ekono-
micznych – zyskuje uznanie podejście instytucjonalne i ewolucyjne. Liczne
nowe badania i koncepcje zwracają uwagę na podstawowe znaczenie układu
instytucjonalnego dla rozwoju regionalnego. Eksponowane są takie cechy tego
układu, jak (Hausner, Kudłacz i Szlachta 1998):

• wielość i różnorodność organizacyjna nazywana za Aminem i Thriftem (1994)
– „gęstością instytucjonalną”;

• występowanie sieci koordynacji zapewniających współdziałanie wielu i róż-
nych funkcjonalnie organizacji;

• występowanie reguł i praktyk chroniących konkurencję.

Regionalny układ instytucjonalny o takich cechach najlepiej sprzyja przed-
siębiorczości i innowacyjności, bez czego region nie może uzyskać strukturalnej
zdolności konkurencyjnej. Podstawą takiej konkurencyjności nie jest tradycyjna
efektywność alokacyjna, lecz współcześnie rozstrzygająca efektywność adapta-
cyjna, której przesłanką i wyznacznikiem są różnorodne – pośrednie i pośred-
niczące między rynkiem i hierarchią – formy koordynacji działań (intermediate
forms of governance), takie jak joint ventures, montaż finansowy, partnerstwo
publiczno-prywatne, dystrykty przemysłowe, konsorcja badawcze, franchising
itp. Tym samym regionalna restrukturyzacja i rozwój regionalny zależą przede
wszystkim od układów koordynacji działań zbiorowych na wszystkich pozio-
mach terytorialnych oraz od warunkującego ich formowanie się sposobu
funkcjonowania państwa (Jessop 1995, s. 17).

Najnowsze osiągnięcia regionalistyki, odwołującej się do instytucjonalnego
i ewolucyjnego nurtu nauk społecznych, pozwalają sformułować kilka ogól-
nych postulatów metodologicznych i zaleceń badawczych (Moulaert 1995,
s. 19–21):



1. Wszystkie formy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i lokalnych
społeczności należy uwzględniać w analizie nie z perspektywy modelowo
założonej sekwencji stadiów rozwoju, lecz jako historycznie ukształtowane
elementy współczesnej struktury.

2. Więcej uwagi należy przywiązywać do wpływu pozaekonomicznych czyn-
ników rozwoju, gdyż one powodują, że w odniesieniu do różnych terytorial-
nych struktur gospodarczych właściwe są różne instrumenty polityki gos-
podarczej i nie ma jednego wiodącego modelu rozwoju regionalnego.

3. W analizie mechanizmu regulacji rozwoju regionalnego trzeba wyjść poza
schemat regulacji czysto rynkowej oraz administracyjnej i uwzględniać
zazwyczaj różne i liczne pośrednie (formalne i nieformalne) sposoby regula-
cji i koordynacji działań zbiorowych.

4. Tak w projektowaniu, jak i w analizie strategii regionalnych trzeba uwzględ-
niać cały złożony układ instytucjonalny regulujący gospodarkę regionalną.

5. Zachowań aktorów regionalnych nie można odrywać od mechanizmów
odtwarzania (reprodukcji) więzi społecznych.

6. Rozwój regionalny wynika z przenikania się procesów gospodarczych o róż-
nej przestrzennie skali.

7. Rozwoju regionalnego nie można wyjaśnić bez analizy stosunków władzy
i związanych z nimi konfliktów interesu.

Nowe podejście w regionalistyce oraz jej najnowsze ustalenia wynikają
pośrednio z ogólnych zmian zachodzących we współczesnych społeczeństwach,
do których przede wszystkim należy zaliczyć:
– globalizację;
– upadek fordowskiego sposobu produkcji i akumulacji, powodujący inten-

syfikację restrukturyzacji gospodarczej;
– rozwój form „nowej gospodarki” opartych na wykorzystywaniu wiedzy

i informacji;
– silne zmiany demograficzne i społeczne, takie jak starzenie się społeczeństw,

nasilanie się migracji międzykulturowej, przeobrażenie modelu rodziny itp.;
– przekształcanie państwa opiekuńczego i form zabezpieczenia społecznego;

zmiany form politycznej reprezentacji, w tym w szczególności związanych
z państwem narodowym.

Dla naszej problematyki szczególnie ważne wydaje się zwłaszcza połączenie
„globalizacji” i „nowej gospodarki” (Kołodko 2001a i 2000b). Powoduje ono, że
w coraz większej mierze działalność gospodarcza dokonuje się w przestrzeni,
a nie w miejscu. Właściwą dla niej formą organizacyjną staje się raczej
wielopodmiotowa, wielocentryczna i wielowymiarowa sieć niż pojedyncza firma
zorientowana na tradycyjną gospodarkę skali. Tym samym „nowa gospodarka”
staje się na tyle skomplikowana i dynamiczna, że coraz mniej przydatne w jej
regulacji staje się scentralizowane i odgórne zarządzanie (Jessop 2000).
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Dzieje się tak między innymi dlatego, że globalizacja prowadzi do
swoistej relatywizacji przestrzennego wymiaru działalności gospodarczej.
Skala krajowa traci dominację tak w gospodarce, jak i w polityce, a nie zyskuje
jej żadna inna – lokalna, regionalna, międzynarodowa czy ponadnarodowa.
Intensyfikacja działalności gospodarczej w wielkiej skali powoduje, że przeciw-
wagą dla niej staje się mobilizacja aktywności w skalach mniejszych – lokalnej
i regionalnej. Współczesny regionalizm, odrzucając autarkiczne zamknięcie,
oznacza zarazem dostosowanie i opór wobec globalizacji (Jessop 1999b).

Konsekwencją są zmiany politycznej organizacji społeczeństwa. Scent-
ralizowany i hierarchiczny porządek polityczny, charakterystyczny dla suweren-
nego państwa narodowego, zastępowany jest przez heterarchiczny układ
koordynacji. W takim układzie – animowanym przez sieci organizacyjne,
zróżnicowane formy partnerstwa i koordynacji działań zbiorowych – centralny
rząd i jego aparat staje się co najwyżej primus inter pares. Oznacza to zarazem,
że jego kompetencje i pozostające do jego dyspozycji zasoby stają się niewystar-
czające, by zapewnić społeczny dobrostan i przeciwdziałać społecznej mar-
ginalizacji (Jessop 1999a).

Tak więc nowoczesne podejście do rozwoju regionalnego mocno akcentuje
orientację na wzmacnianie konkurencyjności regionów jako podstawowy kieru-
nek polityki regionalnej. Rozwijanie i upowszechnianie tego podejścia oznacza
praktyczne przezwyciężenie dotychczas dominującej orientacji na wyrównywa-
nie poziomu rozwoju regionów. Czasami błędnie interpretuje się nowe podejście
jako koncentrację wyłącznie na regionach silnych gospodarczo (tzw. lokomoty-
wach rozwoju) w odróżnieniu od podejścia tradycyjnego, ukierunkowanego na
wsparcie regionów najsłabszych. Taka interpretacja jest jednak mylna. Zasada
wzmacniania konkurencyjności dotyczy wszystkich regionów – i silnych,
i słabych. Każdy musi zabiegać o wzmocnienie swojej konkurencyjności
zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym, co jest warunkiem
jego rozwoju. Każdemu też może być udzielone rządowe wsparcie w zależności
od tego, jakim dysponuje potencjałem i co jest dla niego barierą utrzymania oraz
szansą wzmocnienia konkurencyjności.

Jednakże trzeba pamiętać, że mogą występować także regiony bardzo słabe
i w konsekwencji zmarginalizowane, czyli wykluczone poza obszar rozwoju,
a więc niezdolne do konkurencji. Przezwyciężenie marginalizacji takich regio-
nów wymaga wyrównawczej interwencji państwa. W przeciwnym razie regiony
te staną się obszarami trwałej zapaści, co będzie grozić dezintegracją społeczeń-
stwa i państwa.

Chcąc w sposób syntetyczny ująć wynikające ze współczesnych doświad-
czeń główne zalecenia pod adresem polityki regionalnej, należałoby je sfor-
mułować w następujący sposób:

a. fundamentem rozwoju regionalnego jest samodzielność regionów w za-
kresie określania celów swego rozwoju i zdolność do finansowania
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(przede wszystkim ze środków własnych) przedsięwzięć ukierunkowa-
nych na realizację tych celów;

b. polityka regionalna rządu jest częścią polityki strukturalnej1 zorien-
towanej na wzmacnianie konkurencyjności różnych struktur gospodar-
czych (w tym regionów), przy wykorzystaniu mechanizmu rynko-
wego;

c. podstawą współdziałania rządu i regionów jest zinstytucjonalizowane
partnerstwo;

d. polityka rządu musi zapewniać niezbędny poziom spójności społecznej
i terytorialnej w państwie.

Spór o model polityki regionalnej w Polsce

Mechanizm polityki rozwoju regionalnego kształtuje się dopiero teraz
w sposób chaotyczny, w ostrym sporze między zwolennikami podejścia
centralistycznego i wyrównawczego (uznanie wyrównywania poziomu roz-
woju gospodarczego za naczelny cel polityki regionalnej) oraz podejścia
decentralistycznego i prokonkurencyjnego (uznanie pobudzania zdolności
konkurencyjnej regionów za naczelny cel polityki regionalnej). Mimo reformy
administracyjnej faktyczne relacje między polityką inter- i intraregionalną,
a więc także relacje między centrum a województwami i powiatami, będą się
niestety kształtowały przez dłuższy okres, co także niezwykle skomplikuje
współpracę z Komisją Europejską w zakresie przedakcesyjnej pomocy struk-
turalnej.

Poniżej zestawiam główne elementy tych podejść oraz dwa poglądy doty-
czące restrukturyzacji rolnictwa i rozwoju wsi, które – jak sądzę – wyraziście
obrazują sposób myślenia i racje zwolenników tych dwóch podejść.

A. Podejście centralistyczno-wyrównawcze:
– polityka strukturalna ma polegać na realizacji określonej koncepcji roz-

woju gospodarki, zakładającej jej pożądaną strukturę działowo-gałęziową
w układzie przestrzennym;

– dominacja programów sektorowych i wertykalnych (hierarchicznych);
– przypisywanie rządowi rezydualnych kompetencji (nie związanych usta-

wowo z konkretnym poziomem organizacji terytorialnej państwa) w za-
kresie rozwoju regionalnego;

1 W ślad za raportem Zespołu Zadaniowego ds. Polityki Strukturalnej w Polsce („Polityka”
1997) politykę strukturalną rozumiem jako pobudzanie przez organy władzy publicznej zmian
strukturalnych w gospodarce w celu utrwalenia wysokiego tempa jej wzrostu i podnoszenia
międzynarodowej konkurencyjności poprzez umacnianie mechanizmów rynkowych.
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– uznawanie nadrzędności polityki przestrzennego zagospodarowania kraju
nad polityką regionalną.

B. Podejście decentralistyczno-konkurencyjne:
– polityka strukturalna nie zakłada żadnej koncepcji pożądanej struktury

działowo-gałęziowej, ma natomiast sprzyjać zmianom strukturalnym
w gospodarce zapewniającym jej międzynarodową konkurencyjność;

– dominacja programów regionalnych i horyzontalnych (partnerskich);
– przypisywanie regionom (samorządowi terytorialnemu) rezydualnych

kompetencji w zakresie rozwoju regionalnego;
– uznawanie autonomii polityki przestrzennego zagospodarowania kraju

i polityki rozwoju regionalnego.

Wyrównawczy i scentralizowany model polityki regionalnej jest wadliwy
nie tylko dlatego, że – jak wskazują doświadczenia innych krajów, w tym
szczególnie Włoch – jest on przeciwskuteczny, ale też dlatego, iż w Polsce
występują szczególne warunki, które taką przeciwskuteczność mogą jeszcze
wzmacniać. Do tych warunków zaliczam w szczególności:
• historycznie uformowany system reprezentacji interesów oraz specyficzną

postać segmentacji społeczeństwa, ukształtowaną w okresie systemowej
transformacji;

• ogólną słabość administracji publicznej.

W okresie transformacji system socjalistycznego korporacjonizmu uległ
istotnym przeobrażeniom. W rezultacie ukształtowała się jego nowa postać
stanowiąca mieszaninę klientelizmu i korporacjonizmu. W nowych warun-
kach proces artykulacji interesów przebiega wewnątrz rozgałęzionych struktur
państwa oraz na styku tych struktur z partiami politycznymi, związkami
zawodowymi i (w znacznie mniejszym stopniu) organizacjami przedsiębiorców
i pracodawców. Partie koncentrują swoją działalność na dążeniu do kontrolowa-
nia i penetrowania ważnych ogniw aparatu państwa. Dzięki temu uzyskują
środki materialne na swoją działalność, a zarazem rozbudowują swoje strefy
wpływów. Cały mechanizm reprezentacji interesów prowadzi do polityzacji
decyzji administracyjnych, zwłaszcza gospodarczych.

W rezultacie jesteśmy nadal społeczeństwem, którego znaczące segmenty
nie są rynkowo zorientowane. Są one w bardzo silnym stopniu uzależnione od
funkcjonowania państwa i jego administracji. Wyraźnie hamuje to przekształce-
nia i dostosowania strukturalne w gospodarce, osłabiając jej międzynarodową
konkurencyjność. A jeżeli tak, to przyjęcie w polityce regionalnej opcji
wyrównawczej i centralistycznej jeszcze ten proces pogłębi. Niewątpliwie
dominującej części społeczeństwa, zwłaszcza na terenach wiejskich, ta opcja jest
bliższa, gdyż dobrze wyraża jej oczekiwania i aspiracje. Tym bardziej jednak jej
„zwycięstwo” doprowadzi do wzmocnienia syndromu: etatyzm > klientelizm
> uzależnienie > zastój.
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Drugim czynnikiem, który skłania do szczególnej ostrożności wobec wszel-
kich propozycji powierzania państwu funkcji modernizacyjno-rozwojowej i szero-
kich kompetencji interwencjonistycznych, jest ogólna słabość administracji
publicznej. Jednym z zasadniczych tego powodów jest kolonizacja aparatu
administracyjnego przez partie polityczne. W coraz mniejszym stopniu politycy
patrzą na administrację jako na narzędzie służące budowaniu dobra publicznego,
za to coraz częściej postrzegają ją jako przynależny im łup polityczny.

Sprawnemu działaniu administracji publicznej nie służy również niska
jakość stanowionego prawa i słabość organów powołanych do jego egzekwowa-
nia. Do istotnych przyczyn nie najlepszej kondycji administracji publicznej
należy również zaliczyć słabość przywództwa politycznego, co w tym kontek-
ście oznacza brak klarownych wizji jej docelowego modelu. Pomimo wielu
działań w tym zakresie (na przykład reforma centrum czy też reforma samo-
rządowa) i dyskusji na ten temat wciąż brak jej klarownej, docelowej wizji
usytuowania administracji publicznej (zwłaszcza zaś administracji rządowej)
w systemie władzy wykonawczej państwa.

Ponadto coraz częściej zwraca się uwagę na brak mechanizmów służących
zabezpieczaniu interesu publicznego. Mowa tutaj zarówno o mechanizmach
zewnętrznych (takich jak na przykład audyt obywatelski), jak również o mecha-
nizmach wewnętrznych wbudowanych w strukturę administracji publicznej.
Słabość tych mechanizmów jest tym bardziej niepokojąca, że narastają zjawiska,
które mogą być interpretowane jako zagrażające interesowi publicznemu (na
przykład w sferze dysponowania majątkiem państwa).

Jeżeli te spostrzeżenia uznać za uzasadnione, to staje się oczywiste, że
polska administracja rządowa nie jest w stanie – nawet gdyby to było wskazane
– efektywnie prowadzić scentralizowanej i zorientowanej wyrównawczo polityki
regionalnej. W praktyce jednak zarysowuje się, niestety, wyraźna groźba
ukształtowania się w Polsce takiego właśnie, wadliwego modelu polityki
regionalnej.

Wynika to zasadniczo z niedopełnienia reformy samorządowej. Reforma
doprowadziła tylko do ograniczonej decentralizacji finansów publicznych.
Udział wydatków jednostek samorządu terytorialnego w PKB co prawda się
podwoił (z 4 do 8%), ale jest mniej więcej o połowę niższy od przeciętnego
poziomu w krajach OECD (Buckley, Maurer 2000, s. 4). Jednocześnie przesu-
nięcie na poziom terytorialny wydatków jest znacznie wyższe niż dochodów, co
autorzy opracowania dla Banku Światowego słusznie komentują w następujący
sposób (ibid., s. 10): (...) chociaż reforma decentralizuje odpowiedzialność
administracyjną, to jednak nie decentralizuje w pełni podejmowania decyzji.
Samorządy terytorialne nie będą mogły zmienić ilości i jakości świadczonych
usług, ani nie będą mogły decydować się na wyższy lub niższy udział w docho-
dach podatkowych. W efekcie w ramach nowego ustawodawstwa ograniczona
zostanie rola samorządu terytorialnego w gospodarce.
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Stworzony mechanizm finansowy (ograniczający zdolność samorządów
terytorialnych do pozyskiwania środków) nie będzie zachęcał ich do efektyw-
nego i długofalowego gospodarowania, lecz przeciwnie – do doraźnego szukania
renty w postaci dotacji i środków pomocowych. W sumie można oczekiwać
utrzymywania się obecnego niedoinwestowania w infrastrukturę publiczną.
Infrastruktura ta silnie stymuluje rozwój, ale charakteryzuje się zarazem długim
okresem zwrotu kapitału.

Ostrożność wobec decentralizacji finansów publicznych w Polsce wydaje
się mocno przesadzona, skoro ze studiów przeprowadzonych dla Banku Świato-
wego, w ramach których zbadano 32 kraje rozwinięte i rozwijające się za okres
lat 1980–1994 (Burki, Perry, Dillinger 1999), wynika, że kraje, które prze-
prowadziły decentralizację, nie mają, przeciętnie rzecz biorąc, wyższego pozio-
mu deficytu niż kraje bardziej scentralizowane. Jednocześnie wyniki innych
badań (Oates 1996) wykazują silną dodatnią korelację między stopniem decent-
ralizacji a wzrostem per capita (Wojtyna 2000).

Z drugiej strony nie należy jednak lekceważyć tych konkluzji z prowadzo-
nych obserwacji i badań, które wskazują na zagrożenia wynikające z decent-
ralizacji finansów publicznych, takie jak wzrost regionalnych nierówności
dochodowych i rozwojowych czy formowanie się politycznego klientelizmu
(World Bank 1997, s. 11).

Podsumowując, słabość polityki regionalnej w Polsce wynika przede wszys-
tkim z następujących deficytów instytucjonalnych:
• braku klarownej wizji rozwoju regionalnego;
• braku mechanizmu koordynacji międzyresortowej;
• braku skutecznego politycznego arbitrażu.

W rezultacie w ten obszar polityki rządu wkracza chaos, a dostępne zasoby
są rozproszone i marnotrawione.

Jednocześnie – głównie ze względu na nieprzeprowadzenie zadowalającej
decentralizacji finansów publicznych – samorządy województw są faktycznie
słabymi ogniwami polityki regionalnej. Pomimo przyznanych im w tym zakresie
ustrojowych kompetencji i licznych zadań operacyjnych, nie są w stanie
prowadzić polityki rozwoju swych regionów na własną odpowiedzialność
i rachunek. Wykazują się, co prawda, zdolnością do programowania takiego
rozwoju, czego przejawem są w sumie nie najgorsze strategie wojewódzkie, ale
nie mogą w praktyce zainicjować ich realizacji z powodu braku środków.

Jakąś możliwość stanowi dla nich odwołanie się do samorządów lokalnych,
zwłaszcza gmin, które są już strukturami okrzepłymi i relatywnie dobrze
wyposażonymi w wolne środki, które mogą być przeznaczone na rozwój.
Jednakże oparcie działań regionalnych na aktywności i zasobach gmin rodzi
poważne niebezpieczeństwa.

Po pierwsze, ukształtowały się już w nich liczne i wpływowe grupy
lokalnych interesów, często uprawiające swój lobbing środkami korupcyjnymi.
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Po drugie, gminy w swych działaniach rozwojowych są zorientowane niemalże
wyłącznie na rozbudowywanie lokalnej i w sumie drobnej infrastruktury. Często
przy tym prowadzą działalność inwestycyjną, nie licząc się z przyszłymi kosztami
eksploatacyjnymi, co może prowadzić do „przeinwestowania” oraz finansowej
zapaści wielu z nich. Ta silnie utrwalona w polskich gminach tendencja jest
niezgodna z wymogami i warunkami współczesnego rozwoju, który bardziej
bazuje na wiedzy i informacji niż na fizycznych i materialnych czynnikach.

Oparcie rozwoju regionalnego na aktywności gmin musi więc prowadzić do
ekstensywnego i kosztownego oraz punktowego (wyspowego) rozwoju regionu,
który nie będzie rozwojem trwałym i zrównoważonym. O realności takiego
scenariusza świadczy to, że w przypadku programu „Phare 2000: spójność
społeczno-gospodarcza” projekty zgłoszone przez samorządy województwa
stanowiły aż 65,1% wszystkich projektów, wielokrotnie przewyższając liczbę
projektów dotyczących przedsiębiorczości oraz zasobów ludzkich (Guz–Vetter
2000, s. 28).

Administracyjny i strukturalny wymiar
absorpcji środków funduszy unijnych

Jeden z głównych dylematów polityki regionalnej w Polsce polega na tym,
że w średnim okresie podstawowym źródłem jej finansowania będą fundusze
unijne (przedakcesyjne i strukturalne), a jednocześnie formujący się w okresie
udostępniania tych funduszy model polityki regionalnej (zwłaszcza układ
instytucjonalny jej prowadzenia) musi dobrze odzwierciedlać potrzeby i cele
wewnętrzne. W przeciwnym razie polityka regionalna nie będzie sprzyjać
rozwiązywaniu strukturalnych problemów kraju, a jednocześnie wykorzystanie
środków zewnętrznych (unijnych) nie będzie efektywne.

Bez dobrego rozwiązania tego dylematu w nieunikniony sposób popełnimy
strategiczny błąd, który wystąpił w Hiszpanii. Rozwinęła ona własną aktywną
politykę regionalną dopiero od 1985 roku, po przystąpieniu do Unii Europej-
skiej, co spowodowało, że początkowo nie potrafiła efektywnie wykorzystywać
środków funduszy strukturalnych (Marquez 1998, s. 60).

Odwrotnym, pozytywnym dla nas przykładem może być z kolei Irlandia.
Warto przypomnieć, że przed przystąpieniem do UE jej problemy strukturalne
bardzo przypominały nasze: wysoki poziom długu publicznego, wysokie bez-
robocie, dualny charakter przemysłu (z jednej strony wysoce produktywny
sektor nowoczesny, o dużym udziale kapitału zagranicznego i zorientowany na
eksport, z drugiej zaś sektor tradycyjnej, wysoce pracochłonnej produkcji),
wysoka zależność gospodarki od peryferyjnego względem rynków europejskich
rolnictwa, którego znaczna część znajduje się na granicy przetrwania (Fitzgerald
1998, s.181). Jednocześnie Irlandia jest pokazywana jako kraj, który właśnie
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dzięki efektywnemu wykorzystaniu funduszy strukturalnych znacznie przy-
spieszył swój wzrost gospodarczy i potrafił przezwyciężyć strukturalne bariery
rozwoju.

Poważne niebezpieczeństwo wynika ze zbyt wąskiego rozumienia zdolności
absorpcyjnej. Tak niestety się dzieje aktualnie w Polsce, gdyż decydenci i ich
doradcy koncentrują swą uwagę głównie na administracyjnym wymiarze zdolno-
ści absorpcyjnej, pomijając wymiar strukturalny. Ten pierwszy dotyczy opera-
cyjnego użycia środków pomocowych, ten drugi – ich wykorzystania zgodnego
z celami polityki strukturalnej i strategii integracyjnej państwa. W pierwszym
wymiarze zasadnicze pytanie dotyczy tego, czy środki zostaną przyznane,
uruchomione i rozliczone, w drugim tego, w jakim stopniu użycie środków
pomocowych przyczynia się do rozwiązywania problemów strukturalnych i pod-
nosi zdolność kraju do efektywnej integracji europejskiej.

Administracyjny wymiar zdolności absorpcyjnej obejmuje takie zagadnie-
nia, jak:
– wiedza i umiejętności kadr administracyjnych;
– sprawność agencji zarządzających i płatniczych;
– przejrzystość i przestrzeganie procedur;
– dostępność krajowych środków finansowych;
– skuteczność kontroli i monitoringu.

Natomiast w wymiarze strukturalnym zdolności absorpcyjnej można wska-
zać na następujące podstawowe kwestie:
– klarowność celów polityki strukturalnej;
– jakość układu instytucjonalnego prowadzenia polityki strukturalnej;
– skuteczność instrumentów polityki strukturalnej;
– efektywność przedsięwzięć publicznych;
– poziom przedsiębiorczości.

Analiza dostępnych informacji pozwala stwierdzić, że Polska ma aktualnie
niską zdolność absorpcyjną środków funduszy unijnych, tak w wymiarze
administracyjnym jak i strukturalnym (Hausner 2000).

Komisja Europejska na początku 2001 roku oceniła stan przygotowań
krajów kandydackich do wykorzystywania funduszy strukturalnych i przed-
stawiła swoją koncepcję dalszych działań w tym zakresie. Przedstawiona przez
Komisję opinia2 podkreśla między innymi, że:

• zamiar decentralizacji funduszy przedakcesyjnych (przekazania odpowiedzia-
lności za ich zarządzanie na rządy krajów kandydackich) wiąże się z wyraźną

2 Preparations for the Structural Funds in the Candidate Countries. Twinners Seminar, Brussels,
March 15-16, 2001, „Synthesis Paper” (maszynopis).
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wstrzemięźliwością wobec ich dekoncentracji (rozproszenia odpowiedzialno-
ści i decentralizacji zarządzania w danym kraju kandydackim);

• wiąże się to jednak z wprowadzeniem zasady automatycznego wygaśnięcia
zobowiązań finansowych ciążących na Komisji (automatic decommitment
rule) w przypadku nieprawidłowości w zarządzaniu tymi funduszami;

• przedstawione przez kraje kandydackie Wstępne Narodowe Plany Rozwoju
były najczęściej przygotowane w taki sposób, aby jedynie wypełnić wymogi
formalne. Kolejne dokumenty tego rodzaju muszą jednak charakteryzować się
znacznie wyższą jakością programowania, a zwłaszcza zapewniać silne
związki z procesem wieloletniego krajowego planowania budżetowego i in-
westycyjnego;

• słabością przedkładanych dokumentów było także stosowanie nieprecyzyj-
nych wskaźników określających poszczególne cele i służących następnie do
bieżącego monitorowania ich realizacji;

• w niewystarczającej mierze zapewniono udział partnerów społecznych w pro-
cesie przygotowania dokumentów programujących wykorzystanie funduszy
przedakcesyjnych;

• precyzyjnego uregulowania w krajach kandydackich wymaga kwestia po-
działu zadań i operacyjne relacje między agencjami wdrożeniowymi i płat-
niczymi oraz kwestia zewnętrznego profesjonalnego audytu funkcjonowania
tych agencji;

• podstawowym problemem w krajach kandydackich jest słabość międzyresor-
towej koordynacji.

Wszystkie te uwagi bez cienia wątpliwości są uzasadnione również w sto-
sunku do Polski. Tym bardziej należy oczekiwać od rządu działań uporządkowa-
nych i konsekwentnych, czyli odejścia od typowo polskiego wykonywania
wszystkiego na ostatnią chwilę w przekonaniu, że „jakoś to będzie”. „Jakoś”
w tym przypadku będzie oznaczać zmarnowanie wielkich środków i szansy
rozwojowej.

Z powyższych uwag wynika także, że Komisja Europejska zdaje sobie
sprawę z tego, iż PHARE w dotychczasowej postaci w niewielkim stopniu działa
jako instrument strukturalny. Stąd akcentowana także przez unijnych ekspertów
pilna potrzeba przyjęcia w praktyce działania PHARE (także programu SA-
PARD) zasad merytorycznego programowania, wieloletniego finansowania oraz
zdecentralizowanego zarządzania.

Biorąc pod uwagę realia obecnych stosunków polsko-unijnych, należy się
obawiać, że obie strony mogą dążyć do utrwalania scentralizowanego modelu
polityki strukturalnej w Polsce, co będzie oznaczało umacnianie podejścia
sektorowego i wertykalnego kosztem podejścia regionalnego i horyzontalnego.
Ze względu na harmonogram przygotowań akcesyjnych kwestia docelowego
mechanizmu absorpcji środków funduszy unijnych musi zostać zasadniczo
rozstrzygnięta w 2001 roku, co warunkuje przejście od 2002 roku do wielolet-
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niego planowania funduszy przedakcesyjnych i pozwoli w praktyce opanować
unijne procedury przed datą akcesji, którą realistycznie można – jak sądzę
– umieścić w przedziale 2004–2005.

Niestety moment, w którym polski rząd powinien przedstawić projekt
Narodowego Planu Rozwoju oraz spójną z nim propozycję mechanizmu wyko-
rzystywania funduszy unijnych, zbiega się z terminem wyborów parlamentar-
nych, co w naszym przypadku faktycznie oznacza, że obecny rząd nie jest już
w stanie dobrze reprezentować polskich interesów i nie jest wiarygodnym
partnerem, zaś przyszły rząd (według powszechnych przewidywań wyrażający
odmienną opcję polityczną) może potrzebować co najmniej kilku miesięcy, aby
zdobyć niezbędne rozeznanie i wypracować swoje stanowisko3. Rozsądny
postulat, aby w tej dziedzinie niezwłocznie wypracować wspólne stanowisko
przez rząd i opozycję, wydaje się przy tym niewykonalny, przede wszystkim
z powodu postępującego rozkładu rządzącej formacji politycznej oraz wyjąt-
kowej niekompetencji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.

Koniecznie trzeba przy tym pamiętać, że wypracowanie dobrej, adekwatnej
do polskiej sytuacji koncepcji zarządzania środkami unijnymi to tylko pierwszy
krok na krętej ścieżce prowadzącej do uruchomienia nowego mechanizmu.
Niewątpliwie jednym z najtrudniejszych zagadnień jest sprawne współfinan-
sowanie programów i projektów „unijnych” krajowymi środkami publicznymi.
W Polsce nie ma dotychczas procedur wieloletniego finansowania budżetowego.
Z tego między innymi powodu przygotowywane aktualnie przez rząd kontrakty
wojewódzkie mogą okazać się groźnym niewypałem.

Innym kluczowym i skomplikowanym zagadnieniem jest liczba przyszłych
regionalnych programów operacyjnych. Dwa skrajne warianty to:

– decentralistyczny – 16 wojewódzkich programów operacyjnych przedstawia-
nych Komisji Europejskiej;

– centralistyczny – 1 krajowy regionalny program operacyjny, przewidujący
odgórną dezagregację środków pomiędzy 16 województw i (ewentualnie)
uzupełniające działania horyzontalne.

Wydaje się, że żaden z nich nie opowiada aktualnym warunkom i konieczne
będzie znalezienie jakiegoś kompromisu między nimi według formuły 1+16,
która wymaga jednak konkretyzacji ostatecznie rozstrzygającej podział środków
i uprawnień między centrum i województwa.

Argumentując głównie niską sprawnością administracyjną krajów kandyda-
ckich, Komisja zaleca i oczekuje, że mechanizm zarządzania funduszami
unijnymi w tych krajach będzie możliwie uproszczony, co oznacza preferencję

3 Uwaga ta została sformułowana jeszcze za czasów rządu AWS funkcjonującego przy
parlamentarnym poparciu UW. Jak wiadomo, sytuacja ta zasadniczo zmieniła się w wyniku
wyborów z dnia 23 września 2001 roku (przyp. red.).
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dla rozwiązań centralistycznych. Jednakże podejście względem Polski jako kraju
największego i o samorządowo-rządowym typie regionów administracyjnych
jest bardziej otwarte. W naszym przypadku nadal rekomendowane jest rozwiąza-
nie centralistyczne, ale dopuszczona została także możliwość wariantu decent-
ralistycznego. Ta opcja rozumiana literalnie nie wydaje się jednak wykonalna.
Stąd mimo pozornej wariantowości stanowisko Komisji może być w istocie
propozycją nie do odrzucenia. Zweryfikować to może jedynie przedstawienie
przez rząd poważnej i rozwiniętej propozycji, zgodnej z formułą 1 + 16.

Formuła ta oznacza, że w jakiejś proporcji środki funduszy unijnych
przeznaczone wprost na rozwój regionalny będą trafiać do województw (według
z góry określonego algorytmu) jako ich środki, czyli takie, których wykorzysta-
nie zostanie podporządkowane ich własnej strategii rozwoju i realizacji projek-
tów zapisanych w ich wojewódzkim programie operacyjnym. Według zapisu
przyjętej przez rząd „Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata
2000–2006” województwom powinno zostać przydzielonych 30% tego rodzaju
środków, co wydaje się wskaźnikiem minimalnym, ale zarazem rozsądnym.
Wraz z uzyskiwaniem doświadczenia przez samorządy województw wskaźnik
ten powinien być stopniowo podnoszony docelowo do 65–75%.

Postępowanie polskiej administracji odpowiedzialnej za zarządzanie środ-
kami unijnymi wskazuje na niedostrzeganie zbliżania się daty akcesji. Fundusze
przedakcesyjne uruchamiane są od 2000 roku z myślą użycia ich w taki sposób,
aby uzyskać instytucjonalną zdolność do absorpcji funduszy strukturalnych.
Chodzi więc o dokładne „przećwiczenie” w mniejszej skali tego, co trzeba
będzie niezawodnie umieć w odniesieniu do wielokrotnie większych środków.
Natomiast praktyczne działania stale przebiegają w starych biurokratycznych
koleinach, ukształtowanych przy wdrażaniu programu PHARE w jego pierwszej
wersji, zorientowanej zasadniczo na pomoc techniczną.

Jaskrawym przykładem takiego schorzenia jest realizacja nowego programu
„Spójność społeczno-gospodarcza”, który ma pozwolić na przygotowanie się do
uczestnictwa w Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europej-
skim Funduszu Społecznym, a faktycznie coraz bardziej przypomina stary
program PHARE, w którym najważniejsze stało się szybkie wydanie środków
w scentralizowanym systemie absorpcji, zaprojektowanym tylko dla tego pro-
gramu. Dzieje się tak zasadniczo za sprawą nieformalnego nacisku sieci
pararządowych agencji, utworzonych w pierwszej połowie lat 90. na potrzeby
wdrażania PHARE, które broniąc swych stref wpływów walczą o przetrwanie
(Żuber 2001, s. 5–6). W rezultacie takiego postępowania uruchamianie funduszy
przedakcesyjnych zostało podporządkowane interesom resortowych grup nacis-
ku i powoduje dublowanie działań i marnotrawstwo środków, a jednocześnie
przyczynia się do słabości rządowej koordynacji w tym zakresie.

Pilnego i przejrzystego uregulowania wymaga zagadnienie podziału kom-
petencji dotyczących programowania, negocjowania z Komisją Europejską,
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operacyjnego zarządzania, realizacji płatności, monitorowania, rozliczania fi-
nansowego, audytu i ewaluacji w zakresie korzystania z przedakcesyjnej
pomocy strukturalnej. Niezbędne jest także wypracowanie i ustanowienie
sytemu oceny efektywności wykorzystania środków publicznych, w tym środ-
ków funduszy unijnych (Januszkiewicz 2000, s. 5). W związku z tym poważnie
powinna zostać rozpatrzona propozycja J. Szlachty (2000) uchwalenia ustawy
o funduszach europejskich.

Fundusze przedakcesyjne z polskiej perspektywy powinny wyraźnie służyć
realizacji dwóch podstawowych celów:

a. instytucjonalnemu przygotowaniu do uczestnictwa w Funduszach Struk-
turalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej;

b. uruchomieniu tych strukturalnych działań dostosowawczych, które pobu-
dzać będą konkurencyjność polskiej gospodarki, regionów i firm, a tym
samym warunkują uzyskanie przez Polskę oczekiwanych korzyści
z członkostwa w Unii.

Realizacja drugiego celu będzie determinowana sprawnością administracyj-
ną wynikającą z działań koniecznych dla osiągnięcia celu pierwszego, ale także
skoncentrowaniem środków funduszy przedakcesyjnych na kilku priorytetach,
które powinny zostać ustanowione w Narodowym Planie Rozwoju. Interesująca
w tym względzie jest propozycja P. Żubera (ibid., s. 8–9), który sądzi, że takimi
priorytetami powinny stać się:

a. edukacja i szkolenie;
b. zorientowana na wielkie korytarze transportowe i węzły paneuropejskiej

sieci infrastruktura techniczna, w tym w szczególności transportowa,
telekomunikacyjna i ochrony środowiska:

c. innowacje w sektorze produkcyjnym i wsparcie dla sektora naukowo-
-badawczego.

Zaproponowany zestaw priorytetów koresponduje z wynikami analiz doty-
czących zróżnicowania regionalnego. Polskie regiony są szczególnie zróż-
nicowane pod względem wyposażenia infrastrukturalnego, kapitału ludzkiego
oraz potencjału naukowo-badawczego (Kudłacz 1999).

Taki układ priorytetów jest przy tym zgodny z preferencjami Komisji
Europejskiej, która w odniesieniu do krajów kandydackich kładzie coraz
silniejszy nacisk na działania zorientowane na charakterystyczne dla Funduszu
Spójności (inwestycje komunikacyjne i ochrony środowiska). Komisja przewi-
duje, że 1/3 środków przekazywanych krajom kandydackim w okresie przedak-
cesyjnym i poakcesyjnym powinna mieć takie właśnie przeznaczenie. W przypa-
dku Polski oznacza to około 1,25 mld euro rocznych nakładów na wielką
infrastrukturę, która może wspomagać rozwój ośrodków metropolitalnych
i przyczyniać się do policentrycznego rozwoju kraju, w tym przeciwdziałać
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realnej groźbie degradacji przygranicznych obszarów wschodnich i południo-
wo-wschodnich.

Biorąc pod uwagę środki przewidziane w „Agendzie 2000” dla krajów
kandydackich i nowych krajów członkowskich oraz wymogi krajowego współ-
finansowania przyjęte dla poszczególnych funduszy przedakcesyjnych i struk-
turalnych, można przewidywać, że na realizację „Narodowego Planu Rozwoju
w latach 2003–2006” będzie można przeznaczyć łącznie kwotę rzędu 20–25 mld
euro, co pokazuje skalę możliwości finansowania polityki strukturalnej, ale
zarazem także skalę odpowiedzialności rządu.
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skiego.
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dominujących procesów oraz spodziewanych tendencji, Kraków: Wydawni-
ctwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie (maszynopis).

Marquez J. M. M. (1998). Hiszpania, w: I. Pietrzyk (red.). Polityka regionalna
Unii Europejskiej w praktyce krajów członkowskich, Kraków: Wydawni-
ctwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Moulaert F. (1995). Rediscovering Spatial Inequalities in Europe. Building
Blocks for an Appropriate „Regulationist”. Analytical Framework, referat
przedstawiony na konferencji nt.Transforming Economies and Societies:
Towards an Institutional Theory of Economic Change, EAEPE, Kraków,
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Rozdział X

Katarzyna Duczkowska-Małysz

Tendencje rozwoju sektora rolnego
i obszarów wiejskich w świetle globalizacji

W związku z otwarciem polskiej gospodarki po 1990 roku i włączaniem się
jej w procesy globalizacji zwraca się coraz więcej uwagi na sektor rolny
w Polsce, a zwłaszcza jego odległość pod względem struktur, poziomu wydajno-
ści pracy, efektywności wytwarzania i produktywności czynników wytwórczych
od wysoko rozwiniętych krajów świata. Rodzą się pytania dotyczące długo-
okresowych tendencji rozwoju sektora rolnego i obszarów wiejskich, tempa
i kosztów przemian, a także relacji i proporcji pomiędzy tym, co globalne, a więc
mające charakter ponadnarodowy, a tym, co typowo polskie, narodowe.

Porównanie pod względem wiejskości Polski z najwyżej rozwiniętymi
krajami świata pokazuje, że powierzchnia obszarów wiejskich (93%) i liczba
ludności wiejskiej (38%) lokuje Polskę w pobliżu takich krajów członkowskich
OECD, jak Francja czy Portugalia (OECD 1994, Duczkowska-Małysz 1998).
Nie ta więc relacja przesądzi o tendencjach rozwoju sektora rolnego i obszarów
wiejskich. Główną kwestią wyznaczającą głębokość, tempo i zakres zmian
w polskim rolnictwie jest wadliwa struktura agrarna wyrażająca się w nadmier-
nym rozdrobnieniu gospodarstw absorbujących ogromny potencjał nisko kwali-
fikowanej siły roboczej (tzw. szachownica gruntów), zbyt wolna przemiana
pokoleń, a w zasadzie stagnacja pod tym względem od dziesięcioleci.

Problemem większości obszarów wiejskich w Polsce – zwłaszcza tych
z dominacją rolnictwa, dalekich od przemysłu i prawie pozbawionych możliwo-
ści zagospodarowania turystycznego – są struktury kryzysogenne, które prowa-
dzą do społecznej i ekonomicznej degradacji regionu (Gruchman 1995). Charak-
teryzują się one:

• dominacją w strukturze gospodarki monostruktur, w tym rolnictwa nisko-
wydajnego, o anachronicznych strukturach agrarnych, zwłaszcza olbrzy-
mich zasobach nisko kwalifikowanej i słabo wykorzystanej siły roboczej;

• występowaniem gałęzi przemysłu opartego na starych, zużytych techno-
logiach, wytwarzającego przestarzałe, nieinnowacyjne i nie mogące
konkurować na międzynarodowym rynku wyroby;

• brakiem kapitału i brakiem szans na szybkie jego pojawienie się;



• rażącym brakiem w wyposażeniu obszarów wiejskich w urządzenia i sieci
infrastruktury technicznej i społecznej, co pogłębia cywilizacyjny dys-
parytet;

• brakiem warunków i mechanizmów do wyzwalania przez siły lokalne
i regionalne przedsiębiorczości i inicjatyw.

Ze struktur polskiego rolnictwa i skłonności do protekcji rynku oraz
otwarcia gospodarki i mechanizmów rynku wynika, że rozwój sektora rolnego
w Polsce, jego zmiany o charakterze rynkowym i modernizacyjnym, a także
zmiany na obszarach wiejskich będą przebiegać pod wpływem dwóch sprzecz-
nych z sobą tendencji. Z jednej strony, globalizacji, której katalizatorem
w coraz większym stopniu staje się Unia Europejska, wymogi i wyzwania
Jednolitego Rynku, w tym także Jednolitego Rynku Rolnego, oznaczającego
wspólnotową politykę rolną, przyjęcie ponadnarodowych zasad interwencji,
liberalną wymianę bez ceł i ograniczeń ilościowych oraz taryfowych i poza-
taryfowych barier, które hamują swobodny przepływ towarów rolnych, kapita-
łów, usług i osób. Z drugiej strony występuje przeciwna tendencja pod-
trzymywania specyfiki narodowych struktur, cech i zjawisk, co jest rezultatem
niemożności szybkiego pokonania barier transformacji i modernizacji rolnictwa
(głównie na rynku pracy, kapitału i w sferze świadomości społecznej) i wciąż
wysokiej rangi ziemi w systemie wartości ludności wiejskiej, w tym zwłaszcza
rolniczej.

Szczególnym objawem tej tendencji jest licząca ponad milion grupa gos-
podarstw „trwających na ojcowiźnie”, nie mających kontaktów z rynkiem
i wytwarzających produkty żywnościowe na samozaopatrzenie. Razem z kolejną
grupą, która według danych spisu rolnego z roku 1996 liczy ponad 600 tysięcy
gospodarstw, a która w znikomym stopniu czerpie dochody ze sprzedaży
produkcji rolnej, ta część sektora rolnego pełni funkcje socjalne, stając się
w znacznej mierze przechowalnią dla bezrobotnych1.

Mechanizmami sprzyjającymi włączaniu się polskiego sektora rolnego
w nurt globalizacji będą umacniające się obiektywne mechanizmy rynku,

1 Z przeprowadzonego w 1996 roku Powszechnego Spisu Rolnego wynika, że na 2036 tysięcy
gospodarstw rolnych ponad połowa produkuje wyłącznie na własne potrzeby. Z 45,9% gos-
podarstw, które deklarowały, że „produkują głównie na rynek”, tylko 6,8% osiągało przychody ze
sprzedaży na rynku w przedziale 15 000–24 999 zł rocznie na gospodarstwo, 4% gospodarstw od
25 000 do 49 999 zł, 1,4% od 50 000 do 99 999 zł i tylko 0,5% gospodarstw przekroczyło poziom
produkcji towarowej wynoszący 100 000 zł rocznie na gospodarstwo. Tak więc potencjalną szansę
na włączenie się w proces globalizacji i uczestnictwo w rynku rolnym miało w 1996 roku około
13% gospodarstw rolnych (z czego tylko ponad 5% realizowało dochody porównywalne z uzys-
kiwanymi przez ludność pozarolniczą), czyli te z nich, w których produkcja towarowa przekroczyła
25 tysięcy zł rocznie). Por. Wybrane elementy sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych i ich
zamierzenia na przyszłość. Powszechny Spis Rolny 1996, GUS („Seria Wydawnicza”), Warszawa
1997, s. XII.
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wyzwania ze strony konkurencji, wymogi światowego handlu, ponadnarodowe
porozumienia o charakterze integracyjnym, w których wyniku powstaną ponad-
narodowe rynki z ujednoliconymi wymaganiami i organizacją, regulowane
postanowieniami ponadnarodowych polityk gospodarczych, w tym rolnej. Taki
charakter ma właśnie Unia Europejska i jej Wspólna Polityka Rolna (CAP)
(Małysz 1998).

Z kolei mechanizmem sprzyjającym wzmacnianiu antyglobalizmu jest
– obok słabych tendencji modernizacyjnych w rolnictwie, hamowanych bra-
kiem dynamiki rozwoju obszarów wiejskich – wadliwie zorientowana polityka
gospodarcza państwa, sprawowana w jakiejś mierze w interesie rządzących
partii, oparta na populistycznych obiecankach, abstrahująca od światowych
tendencji rozwoju i trendów w światowych politykach rolnych, od mechani-
zmów rynku i skutków konkurencji, wyrosła z obaw przed transformacją,
integracją i globalizacją. Krótko mówiąc, jest to polityka – w tym rolna
– której celem jest tylko pozyskiwanie rzeszy wyborców w kolejnych elekc-
jach.

W Polsce mamy do czynienia z jednoczesnym występowaniem obu mecha-
nizmów. Ich skutki – aczkolwiek widoczne – są trudno wymierne i mimo
szeregu prognoz, scenariuszy i analiz, brakuje jednoznacznej odpowiedzi na
pytanie, na ile tendencje i procesy dokonujące się w polskim rolnictwie i na wsi
mają już kontekst i czy kolejne strategie i polityki modernizacji także będą miały
na tyle globalny charakter, aby skutecznie doprowadzić do pełnego włączenia
sektora rolnego w europejski i światowy system produkcji surowców żywno-
ściowych2.

Niezależnie jednak od subiektywnych mechanizmów polityki rolnej i jej
skuteczności, proces rozwoju gospodarczego w warunkach gospodarki rynkowej
będzie zmierzał w kierunku powstawania struktur społeczno-ekonomicznych
właściwych krajom wysoko rozwiniętym. Najogólniej biorąc, struktury te
cechują się ograniczaniem znaczenia w gospodarce działów i gałęzi o charak-
terze surowcowym na rzecz wzrostu branż przetwórczych oraz zmniejszaniem

2 W literaturze mnożą się scenariusze rozwoju polskiego rolnictwa uznawane jako opcje polityki
rolnej. Na przykład T. Hunek do skomentowania badań W. Orłowskiego wybiera trzy scenariusze
rozwoju: kontynuacji polityki rolnej pierwszej połowy lat 90. (przystąpienie Polski do UE w 2000
roku), scenariusz obniżenia o 5 lat wieku emerytalnego producentów rolnych, scenariusz kreowania
500-600 tysięcy miejsc pracy na terenach rolniczych dla siły roboczej zatrudnionej w rolnictwie.
Autor ogranicza się do wyliczania kosztów realizacji i efektów alternatywnych scenariuszy, jednak
bez związku z mechanizmami ekonomicznymi, w tym z mechanizmami rynku, które ewentualnie
sprawią, że rozwój będzie przebiegał właśnie tak, jak przewiduje założony scenariusz. Nade
wszystko abstrahuje on od prawdy, że polskie rolnictwo jest w sytuacji kolarza goniącego
uciekający peleton, a rozwój ma swą dynamikę określoną przez to, co dzieje się poza granicami
naszego kraju. Tak więc de facto warunki konkurencji są coraz trudniejsze. W ten sposób
scenariusze są łamigłówką, a nie realnym wariantem rozwoju (Hunek 2000).
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rangi przemysłu i rolnictwa na rzecz usług (Duczkowska-Małysz i Duczkows-
ka-Piasecka 1998)3.

W gospodarce żywnościowej oznacza to zmniejszenie roli rolnictwa, a zwię-
kszenie przetwórstwa i dystrybucji żywności. Tendencja ta daje się zaobserwo-
wać już dziś. W regionach związanych z największymi aglomeracjami miejski-
mi (Warszawa, Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków) obserwuje się proporcje
w zatrudnieniu zbliżone do panujących w krajach rozwiniętych. Udział zatrud-
nionych w usługach przekracza w tych regionach 70% i jest znacznie wyższy od
średniej krajowej. Tam właśnie spadek zatrudnienia w przemyśle jest rekompen-
sowany jego wzrostem w usługach.

Na drugim biegunie są powiaty Polski środkowej i wschodniej, gdzie udział
usług jest znikomy (na przykład chełmski, lubelski, zamojski, tarnowski, łosicki,
siedlecki, węgrowski, rzeszowski, kazimierski itp.) i nie przekracza kilkunastu
procent4. Tu zmniejszeniu zatrudnienia w innych działach gospodarki narodowej
towarzyszy zagęszczanie małych, rozdrobnionych gospodarstw, które stają się
przechowalnią ukrytego i strukturalnego bezrobocia. Skala tego bezrobocia jest
trudna do oszacowania, ponieważ jako miary zatrudnienia w gospodarstwach
rolnych przyjmuje się w Polsce subiektywne oceny głów gospodarstw co do
„niezbędności” poszczególnych członków rodzin w gospodarstwie rolnym, nie zaś
mierzalne kryteria, związane na przykład z koniecznością przepracowania
określonej liczby godzin w gospodarstwie rolnym przy określonym poziomie
wydajności pracy i produkcji (Michna 2001).

Zmniejszeniu rangi rolnictwa towarzyszyć będzie jego modernizacja i uma-
cnianie gospodarstw silnych, odchodzenie zaś z produkcji jednostek słabych
i nieefektywnych. Założenie o automatycznym eliminowaniu z produkcji przez
„niewidzialną rękę rynku” jednostek słabych i nieefektywnych przyświecało już
pierwszemu etapowi reform systemowych przełomu lat 90. Oczekiwania te
jednak nie sprawdziły się (Kołodko i Nuti 1997).

Gospodarstwa rolne, postawione wobec niepewnych cen i konieczności
ubiegania się o nabywców produktów rolnych niezbyt dobrej jakości, i to
dodatkowo w warunkach zmienionego systemu interwencji, a przede wszystkim
drogich kredytów przy wysokiej stopie inflacji, przyjęły strategię na przeczeka-
nie. Spodziewały się raczej rozluźnienia gorsetu przepisów ograniczających

3 Zmiany te odzwierciedla struktura wartości dodanej brutto według rodzajów działalności.
W Polsce w latach 1995-1999 udział rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa w tej strukturze spadł
z 7 do 4% (przy jednoczesnym spadku przemysłu i budownictwa z 39 do 36% i wzroście usług z 54
do 60%). W tym samym okresie w Belgii udział rolnictwa spadł z 2 do 1%, przemysłu
i budownictwa utrzymał się na poziomie 28%, zaś usług wzrósł z 70 do 71%. Dla porównania,
w Niemczech w latach 1991-1998 udział rolnictwa utrzymał się na poziomie 1%, przemysłu
i budownictwa spadł z 33 do 31%, zaś usług wzrósł z 66 do 68%. Por. Rocznik Statystyczny
Rzeczpospolitej Polskiej 2000, GUS, Warszawa, s. 704.

4 Por. Rocznik Statystyczny Województw 2000, GUS, Warszawa, s. CXXVIII–CXCIX.
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dostęp do pomocy publicznej, niż mobilizowały własny potencjał w celu jak
najlepszego dostosowania do zmieniających się warunków. Gospodarstwa rolne
bowiem, dzięki zdolności do samowyżywienia się rodzin, mogą zamykać się na
transformację, jeśli korzyści z niej wynikające nie są dostatecznie atrakcyjną
alternatywą. Stąd trudne jest do oszacowania tempo zmian, które przyspieszą
umacnianie się gospodarstw rozwojowych, zaś schodzenie z rynku (przy
alternatywie zarobkowania pozarolniczego) gospodarstw niezdolnych do kon-
kurencji. Przy sprawnie działających mechanizmach modernizacji w pierwszym
jej okresie osobną, rosnącą liczbowo grupę będą stanowić gospodarstwa korzys-
tające z transferów socjalnych.

Dziś można ocenić, że pierwszy okres transformacji nie został właściwie
wykorzystany dla wprowadzenia odpowiednich metod interwencji dopuszczal-
nych w gospodarce rynkowej i przesądzających w stosunkowo krótkim czasie
o tym:
– w jakim tempie będą postępować przemiany w sferze agrarnej;
– które gospodarstwa i w jakich regionach okażą się żywotne, komercyjne

i zwiążą swoją przyszłość z wytwarzaniem surowców rolnych na rynek;
– które gospodarstwa i w jakich regionach nie wytrzymają konkurencji i będą

musiały uzupełniać dochody z pracy poza rolnictwem;
– które gospodarstwa i w jakich regionach wycofają się z rynku i albo

całkowicie zechcą zorientować się na działalność pozarolniczą związaną
z różnymi formami przedsiębiorczości, albo też będą musiały uczestniczyć
w transferach socjalnych.

Badania nad rolnictwem i obszarami wiejskimi w wysoko rozwiniętych
krajach Europy Zachodniej (Becker 1997; Planck 1971) dowodzą, że w wyniku
rozwoju obserwuje się wyraźne tendencje do:
– zmian w strukturach gospodarki (wzrost udziału gałęzi i branż przetwarzają-

cych surowce rolne, spadek udziału samego rolnictwa jako źródła surowców
żywnościowych);

– zmian w strukturze zatrudnienia (wzrost zatrudnionych w działach i gałę-
ziach pozarolniczych oraz rzemiośle; w kolejnej fazie wielofunkcyjnego
rozwoju wsi wzrost znaczenia zawodów nowej generacji związanych z wy-
sokim stopniem złożoności pracy i wysokimi kwalifikacjami na rynku
pracy);

– zmian struktury społeczno-zawodowej ludności wiejskiej, wynikających ze
zmniejszania udziału ludności rolniczej w strukturze ludności wiejskiej
i ludności ogółem;

– zmian funkcji, jakie pełni wieś. Przeistacza się ona z tradycyjnego producenta
surowców żywnościowych w obszary o wielu funkcjach i wielu zawodach.
Dominującym czynnikiem przesądzającym o zmianach funkcji i charakteru
oraz specjalizacji wsi jest bliskość miasta, posiadane zasoby do rozwoju
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określonej gałęzi przemysłu, możliwość rozwoju produkcji rolnej na kon-
kurencyjne rynki, walory dla rozwoju turystyki i zagospodarowania turystycz-
nego wsi.

Wymienione ewolucyjne zmiany są konsekwencją wielu zjawisk i proce-
sów, które w coraz większej mierze będą decydować o przyszłości także polskiej
wsi i rolnictwa. Mamy tu przede wszystkim na myśli konsekwencje wyraźnej
tendencji do zaniku barier handlowych. Tendencje te w handlu światowym
wyznaczają północnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu (NAFTA)
między USA, Kanadą i Meksykiem (a także nowe, wyłaniające się oblicze tego
porozumienia, w którego wyniku ma powstać nowy, ogólnoamerykański, jedno-
lity rynek) oraz Unia Europejska i jej zasady Jednolitego Rynku wraz ze
swobodami przepływów towarów, usług oraz osób i kapitałów.

Dla Polski członkostwo w Unii Europejskiej oznacza nie tylko wejście
w ramy Wspólnej Polityki Rolnej i korzystanie z jej dobrodziejstw, ale przede
wszystkim przyjęcie wspólnych zasad organizacji rynków rolnych. Polski rynek
rolny będzie miał więc coraz większych konkurentów z zagranicy, nawet spoza
Europy, zaś w samej Unii Europejskiej w ramach wspólnego, wewnętrznego
rynku.

Kolejna runda GATT-WTO w sprawie liberalizacji ceł rolnych niewątpliwie
konkurencję tę zaostrzy, umożliwiając osiąganie korzyści tym, którzy zdołają
relatywnie obniżać koszty poprzez specjalizację produkcji oraz względnie
elastyczne przestawianie produkcji na kierunki bardziej dochodowe, tym, którzy
potrafią utrzymywać najwyższą jakość produkcji i sprostać oczekiwaniom coraz
bardziej wymagających konsumentów oraz tym, którzy będą nieustannie zabie-
gać o swoją wysoką konkurencyjną pozycję na rynku.

Nasilanie się zagranicznej konkurencji i przygotowywanie się Polski do
włączenia w rynek wewnętrzny Unii Europejskiej jest czynnikiem popychają-
cym polskie rolnictwo w kierunku globalizacji, a polskich rolników do osiągania
takich rozmiarów i parametrów jakościowych produkcji, wykorzystywania
umiejętności, technologii i sposobów zarządzania gospodarstwem rolnym, które
umożliwią skuteczne konkurowanie na ponadnarodowym rynku.

Dla sprostania coraz ostrzejszej konkurencji na rynku rolnym ważne
znaczenie będzie miała umiejętność zarządzania gospodarstwem rolnym
i właściwego podejmowania decyzji. Rolnicy muszą stać się menedżerami
korzystającymi z nowoczesnych systemów zarządzania przedsiębiorstwem, nie
zaś podejmującymi decyzje z przyzwyczajenia, w wyniku „trwania na ojcowiź-
nie”.

Tendencje rozwojowe sektora rolnego i obszarów wiejskich w Polsce będą
pozostawać pod przemożnym wpływem światowych tendencji dotyczących
miejsca i charakteru samego rolnictwa jako działu gospodarki żywnościowej
produkującego surowce żywnościowe, ale też jako działu, w którym uzyskuje się
relatywnie coraz mniejsze dochody.
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Pierwszą taką tendencją – znaną w ekonomii pod nazwą prawa Engla – jest
spadek udziału wydatków na żywność wraz ze wzrostem dochodów ludności.
Jeśli jeszcze uwzględnimy, że przy ogólnym wzroście poziomu dobrobytu
elastyczność cenowa na produkty żywnościowe jest niewielka5, to nie ma
możliwości, aby producenci rolni zwiększali poziom produkcji dowolnie i aby ta
produkcja w całości była sprzedana, zapewniając rolnikom rosnące dochody.

Po drugie – ostatnie półwiecze wiąże się z istotnymi zmianami technik
i technologii produkcji w rolnictwie, w wyniku czego coraz wyższy poziom
wydajności pracy, efektywności wytwarzania oraz produktywności czynników
wytwórczych uzyskuje się coraz droższymi metodami. Od lat utrwala się
tendencja do względnego spadku cen rolnych i dochodów z rolnictwa przy coraz
bardziej rosnących kosztach uzyskania produkcji.

Ograniczony popyt i podaż, która nie może być dowolnie zwiększana,
przesądzą o tym, że konkurować w rolnictwie będzie coraz trudniej. Coraz mniej
osób potrafi wyżyć wyłącznie z rolnictwa, nawet prowadząc dobre, duże
gospodarstwa, o znacznym potencjale produkcyjnym, wielokrotnie przekraczają-
cym średni potencjał polskiego gospodarstwa rolnego6.

Analiza pozycji Polski na rynkach rolnych i porównanie stopnia jej
konkurencyjności dowodzą, że Polska może mieć szanse na rynku mleka,
wołowiny, baraniny, warzyw, owoców oraz na tzw. niszach rynkowych7. Im
dłużej jednak trwać będzie przygotowanie do członkostwa, poprawa spójności
struktur agrarnych, przyjęcie wspólnych organizacji rynków rolnych i włączenie
w Jednolity Rynek, tym bardziej Polska tracić będzie korzyści komparatywne
względem obecnych krajów członkowskich. Postawi to polskich producentów
rolnych wobec konieczności szukania swojego miejsca na Jednolitym Rynku.

Prawdopodobne jest, że miejsce to związane będzie z „ekologizacją”
produkcji rolniczej. Nie jest to równoznaczne li tylko z wytwarzaniem produk-
tów opatrzonych przymiotnikiem „-eco”, są to bowiem produkty drogie, których
wypuszczenie na rynek związane jest ze skomplikowanymi procedurami ates-
towania, licencjonowania, monitorowania i kontroli produkcji. Mówimy o su-

5 Konsumenci słabo reagują na zmiany cen i nie są skłonni lub zdolni do stosowania
substytutów, gdy ceny idą w górę, a jeśli decydują się zwiększyć popyt na żywność przy
spadających cenach, to granicą tego wzrostu jest fizyczna możliwość spożycia większej ilości
żywności.

6 Według ocen Eurostat przy średnim wzroście dochodów rolników w Unii Europejskiej w 2000
roku o 1,9%, w Portugalii i Wielkiej Brytanii rolnicy zanotowali spadek dochodów aż o 9%.
Jednocześnie na przykład w Finlandii liczba gospodarstw rolnych zmniejszyła się w ostatnim
dziesięcioleciu aż o 40%, co jest konsekwencją coraz ostrzejszej konkurencji w ramach Jednolitego
Rynku (Agra Europe 2001).

7 Według analizy opartej na modelu równowagi cząstkowej ESIM (prognoza 2001–2010) po
2007 roku produktywność rolnictwa będzie najwyższa na rynku mleka (+2,5%) i wołowiny (+2%).
Por. (Dąbrowski i Leszko 2000).

Rozdział X – Tendencje rozwoju sektora rolnego i obszarów wiejskich ... 231



rowcach rolnych, w których zawartość substancji chemicznych w czystym
składniku, w wyniku nawożenia, ochrony roślin i innych zabiegów pielęgnacyj-
nych, jest znacznie mniejsza niż średni poziom w krajach Unii Europejskiej.
Najprawdopodobniej w długim okresie pojawi się taki nowy, wspólnie zor-
ganizowany rynek (przemawiają za tym choroby zwierząt, których rozwojowi
sprzyjają wysoko przemysłowe technologie, w szczególności BSE, czyli prysz-
czyca). Polska ma szansę wprowadzić na ten rynek nową kategorię produktów,
podnoszących – zgodnie z oczekiwaniami konsumentów – bezpieczeństwo
żywnościowe.

Obiektywne tendencje wynikające z globalizacji (Kołodko 2001) wskazują na
to, że w Unii Europejskiej nasilać się będzie dyskusja nad zasadnością Wspólnej
Polityki Rolnej, realizowanej na obecnie obowiązujących zasadach. Ewentualna
zmiana tej polityki i spodziewane zmniejszenie wsparcia w zakresie wspólnego
podtrzymywania rynków rolnych będą mieć istotne znaczenie dla pozycji kon-
kurencyjnej polskiego rolnictwa w przyszłej zjednoczonej Europie, gdyż mniej
gospodarstw łatwiej radzić sobie będzie ze sprostaniem konkurencji.

Ograniczone tendencje w zakresie wzrostu popytu na żywność oraz szybki
postęp w rolnictwie, powodujący wzrost wydajności i produktywności (coraz
mniejsze zasoby ziemi i pracy są potrzebne na wyżywienie społeczeństwa), przy
rosnącym znaczeniu Jednolitego Rynku i coraz ostrzejszej konkurencji ponad-
narodowej, sprawiają, że wzrastać będą preferencje dla rozwoju obszarów wiejs-
kich, przy jednoczesnym ograniczaniu interwencji w regulowanie rynków rolnych.
Zapowiedź całkowitej liberalizacji handlu rolnego preferencję tę jeszcze pogłębi.

Aby Polska mogła znaleźć w tym systemie właściwe miejsce, w strukturach
gospodarstw rolnych będą musiały nastąpić ewolucyjnie głębokie zmiany.
Doprowadzą one w konsekwencji do wykształcenia przez polskie rolnictwo
zdolności przygotowania konkurencyjnej oferty handlowej na międzynarodowy
rynek rolny. Dla Polski oznaczać to będzie w najbliższym 15–20-leciu:

– przyspieszoną polaryzację gospodarstw rolnych, oznaczającą umacnianie
stosunkowo niewielkiej liczby gospodarstw komercyjnych koncentrujących
ziemię i produkcję, gwarantujących 85–90% podaży surowców żywnościo-
wych oraz wzrost liczby (docelowo do około 1,5–1,8 mln) gospodarstw
najdrobniejszych, łączących zajęcia w rolnictwie z pracą poza gospodarstwem
lub transferami socjalnymi;

– zwiększone preferencje dla wielofunkcyjnego rozwoju wsi i pozarolniczego
zarobkowania. Ten kierunek rozwoju i aktywizacji zasobów będzie dalej
związany nie tylko z ochroną środowiska przyrodniczego i zapobieganiem
jego nienaruszeniu w wyniku nowo rozwijanych form działalności gospodar-
czej, ale odpowiedzią na pytanie, jak wykorzystać dla rozwoju niekonwenc-
jonalne walory wsi, a zwłaszcza przyrodniczy i kulturowy krajobraz (Kołodko
1994).
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Preferencje dla rozwoju obszarów wiejskich oznaczać będą w istocie wybór
strategii zorientowanych na tworzenie pozarolniczych miejsc pracy, moder-
nizacji i rozbudowy infrastruktury technicznej i społecznej, wykształcenia się
nowego typu struktur instytucjonalnych, potrzeby nowej edukacji i nowego
przyuczenia ludności rolniczej na zmieniające się rynki pracy. Ze względu na
znaczne koszty osiągnięcia wysokiego poziomu konkurencyjności polskiego
rolnictwa na wspólnotowym rynku skala alternatywnego zagospodarowania
słabo przygotowanej i niemobilnej na rynkach pracy ludności rolniczej będzie
znaczna.

Z raportu UNDP (UNDP 2001) o społecznym rozwoju obszarów wiejskich
wynika, że prawie 3/4 obszarów wiejskich zamieszkałych przez blisko 70%
ludności wiejskiej ma obecnie charakter monofunkcyjny. Wyraźną większość
pozostałej części – skupionej głównie na obszarach Górnego Śląska oraz wokół
największych aglomeracji miejskich – stanowiły tzw. gminy-sypialnie, będące
...obszarami rezydencjalnymi pracowników zatrudnionych w ośrodkach miejs-
ko-przemysłowych. Relatywnie mało znaczące w tej grupie były obszary o roz-
winiętych funkcjach przemysłowych bądź turystycznych. Te ostatnie skupione
były głównie w regionach nadmorskich i podgórskich. Z raportu wynika
również, że dla utrzymania rolnictwa jako konkurencyjnego działu produkcji
w Unii Europejskiej na wsi musi powstać w ciągu najbliższego dziesięciolecia
około 3–4 mln dodatkowych miejsc pracy wchłaniających ukryte bezrobocie
i młodzież wchodzącą na rynki pracy. Scenariusze odnośnie do możliwości
gospodarki w tej mierze są pesymistyczne.

W wyniku coraz większej złożoności rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
zarysowuje się nowa tendencja, która przypuszczalnie wywierać będzie rosnący
wpływ na rozwój wsi i rolnictwa także w Polsce. Przy utworzeniu ponad-
narodowego rynku rolnego – wspólnie regulowanego przez wszystkie kraje
członkowskie w Unii Europejskiej – coraz większego znaczenia nabierać będą
zróżnicowane drogi przemian i regionalne strategie rozwoju wykorzystujące
lokalne czynniki oraz aktywność miejscowych społeczności (Mayhew 1998).
Zjawisko to ma miejsce nie tylko w Europie, ale także w świecie, i znane jest pod
hasłem „partnerstwo regionów” czy też „rozwój obszarów przygranicznych”.

W tym miejscu nasuwa się pytanie, jakie instrumenty powinny być wyko-
rzystane lub uruchomione, aby rolnictwo polskie mogło zostać włączone
w system i mechanizm transformacji oparty na przyspieszonej modernizacji
i zharmonizowanym z nią rozwoju obszarów wiejskich? Odpowiedź nie jest
łatwa. Podstawą wnioskowania o przyszłości polskiego rolnictwa nie mogą być
nasze marzenia, ale znajomość realiów, zwłaszcza zasad i warunków CAP, pod
której wpływem polskie gospodarstwa rolne będą się w najbliższych dziesięcio-
leciach modernizować, a także zasad polityki spójności i polityki regionalnej
oraz rygory konkurencji. Oczywiście, decydujące znaczenie ma tutaj polska
rzeczywistość w kontekście światowych tendencji rozwoju wsi i rolnictwa.
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Śledzenie drogi rozwojowej rolnictwa światowego opiera się na grupowaniu
krajów według ich poziomu rozwoju gospodarczego, jako głównego zewnętrz-
nego uwarunkowania rozwoju, oraz wydajności pracy – jako wewnętrznego
czynnika warunkującego rozwój. Oba te parametry stoją obok takich, jak udział
rolnictwa w GNP oraz odsetek zatrudnionych w rolnictwie w stosunku do ogółu
zatrudnionych w danym kraju.

Porównanie Polski z wysoko rozwiniętymi krajami Europy Zachodniej pod
względem parametrów wskazuje na:

– przynależność do grupy krajów średnio rozwiniętych (według parytetu siły
nabywczej PKB sięga 8000 dolarów na mieszkańca);

– wydajność pracy w rolnictwie 6–8 razy niższa niż średnio w krajach Unii
Europejskiej8;

– udział rolnictwa w PKB wahający się w przedziale 7–9% przy zasobach pracy
wynoszących ponad 25% ogółu zdolnych do pracy;

– wysoki udział wydatków na żywność w strukturze dochodów rodzin prze-
kraczający 35%.

Jeśli parametry te zestawić z jednej strony z takimi czynnikami wewnętrzny-
mi, jak struktura agrarna, produktywność czynników wytwórczych, skala produk-
cji, stopień powiązań gospodarstw rolnych z rynkiem, poziom dochodów
z rolnictwa w przeliczeniu na zatrudnionego, poziom wyposażenia technicznego
gospodarstw, a z drugiej strony z faktem występowania na obszarach wiejskich
skromnych zasobów kapitału, niedostatków wyposażenia w urządzenia i sieci
infrastruktury technicznej i społecznej, niedowład systemu instytucji oraz
dysparytet cywilizacyjny między ludnością wiejską a miejską, to włączanie
polskiego rolnictwa i wsi w procesy globalizacji i przystosowywanie struktur
agrarnych będzie trudne, kosztowne, długotrwałe i dotkliwe społecznie.

Podstawową rolę w tym procesie będzie miała właściwie realizowana
polityka agrarna, umiejętnie kojarząca instrumenty interwencji z mechanizmami
rynku oraz modernizację rolnictwa z rozwojem obszarów wiejskich. Sprzężenie
zwrotne między modernizacją rolnictwa a wielofunkcyjnym rozwojem wsi
polega bowiem na tym, że ta pierwsza zwalnia z rolnictwa siłę roboczą, która
może być wykorzystana w innych zawodach, poza gospodarstwem rolnym.
Przejmowanie zaś przez wieś nowych, coraz liczniejszych i bardziej wyspec-
jalizowanych funkcji przyspiesza modernizację, gdyż stwarza konieczność
stałego lub częściowego odchodzenia z rolnictwa do innych zajęć (Duczkows-
ka-Małysz 1991).

8 Jak podaje Czykier-Wierzba (1995), ...w latach 1988-1990 rolnik polski wytwarzał produkcję
końcową brutto prawie 6 razy niższą, a produkcję końcową netto 5 razy niższą aniżeli przeciętny
rolnik w UE, [a] przy tym był to poziom 9 razy niższy niż w RFN i Francji, 15 razy niższy niż
w Belgii, 16 razy niższy niż w Holandii i 18 razy niż w Danii.
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Dla sprostania wyzwaniom globalizacji oba te kierunki muszą być realizo-
wane jednocześnie, z wyraźnym położeniem nacisku na łagodzenie naras-
tającego na wsi bezrobocia. Problemy polskiego rolnictwa rozstrzygną się
bowiem nie na rynku ziemi rolniczej (duże czy małe gospodarstwa rolne?), ale
na rynku pracy (jakie zasoby angażuje rolnictwo, a jakie mogą być wykorzystane
dla pomnażania społecznego dobrobytu poza rolnictwem).

Stąd tak ważne jest, aby w ramach interwencyjnej polityki państwa, na
podstawie zasad i regulacji Unii Europejskiej obowiązujących na wspólno-
towych rynkach, tworzone były właściwe „pomostowe” programy adresowane
do konkretnych odbiorców i przygotowujące rolników do oczekujących ich
nieuchronnie zmian, a zwłaszcza do wyzwań międzynarodowej konkurencji
narastającej wraz z zaawansowaniem procesu globalizacji.
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państwa w sferę wsi i rolnictwa, PWN, Warszawa.

Duczkowska-Małysz K. i M. Duczkowska-Piasecka (1993). Refleksje końcowe
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Rozdział XI

Maciej Leśny

Warunki ożywienia eksportu a przyspieszenie tempa
rozwoju gospodarczego

Uwagi wstępne

Po zapoczątkowaniu reform rynkowych jeszcze w latach 80., po roku 1989
Polska przyspieszyła proces przemian gospodarczych. Jedną z pierwszych
fundamentalnych decyzji nowych władz było zniesienie monopolu handlu
zagranicznego. Wcześniej wymianę zagraniczną prowadziły przede wszystkim
państwowe centrale handlu zagranicznego, przy czym większość obrotów
realizowana była z krajami ówczesnej RWPG. Wymiana towarowa wewnątrz
RWPG niewiele miała wspólnego z prawdziwym handlem zagranicznym.
Ustalane odgórnie podstawowe parametry ekonomiczne oraz ilości towarów
w ramach corocznie precyzowanych protokołów handlowych sprowadzały
ówczesne przedsiębiorstwa handlu zagranicznego do roli technicznej. Podstawą
wymiany był rubel transferowy – praktycznie niewymienialny i nieprzenaszalny
nawet wewnątrz RWPG – była to więc wymiana barterowa w ramach po-
szczególnych par krajów.

W 1991 roku Rada Ministrów przyjęła nową, podobną do unijnej, taryfę
celną. Poza wprowadzeniem używanej w zjednoczonej Europie nomenklatury
towarowej zmieniono samą ideologię taryfy – z broniącej rynku krajowego
przed wywozem towarów na stawiającą bariery przywozowi. Kierując się opinią
jednego z zagranicznych ekspertów, Rada Ministrów w ostatniej chwili w istotny
sposób dokonała ingerencji w gotowy projekt taryfy. Spowodowało to wiele
nieprawidłowości (niektóre urządzenia telekomunikacyjne, kable energetyczne
oraz komputery zwolniono z cła, natomiast elementy do ich produkcji zostały
obciążone stawkami celnymi), co omalże nie spowodowało upadku niektórych
branż. Tylko dzięki polityce kontyngentów bezcłowych – skądinąd wielokrotnie
krytykowanej – udało się je uratować.

Podpisanie umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, umowy z krajami
EFTA, a następnie powstanie CEFTA oraz przystąpienie Polski do WTO
i OECD, wymusiły liberalizację handlu. Dzięki wynikającej z Umowy Przejś-



ciowej początkowej asymetrii znoszenia obciążeń celnych Unia otwierała swój
rynek na polskie produkty wcześniej niż Polska na unijne. Mimo to we wszystkich
latach (z wyjątkiem 1994 roku) dynamika importu wyprzedzała dynamikę
eksportu. Brak nowoczesnych towarów w ofercie, rezygnacja z powodów dalekich
od gospodarczych ze ścisłej współpracy z krajami WNP i częściowo z innymi
krajami byłej RWPG (zerwanie wieloletnich więzów kooperacyjnych), zapaść
systemu finansowego państwa (hiperinflacja), brak możliwości dopłat do eksportu
(nawet jeśli to było dopuszczalne w ramach obowiązujących regulacji prawnych)
– to najważniejsze czynniki, które powodowały trwające do tej pory coraz większe
rozwarcie pomiędzy tempem wzrostu eksportu oraz importu. Horrendalnie
wysokie stopy procentowe do dziś wymuszają sprzedaż towarów za gotówkę lub
nawet na przedpłatę kosztem znacznie niższych cen. Wieloletni import inwesty-
cyjny, mający poprawić konkurencyjność gospodarki, nie spełnił oczekiwań.

Podejmowane próby pobudzenia eksportu, takie jak praktycznie niemożliwe
do uzyskania dopłaty do stóp kredytów eksportowych, rachityczna działalność
Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) czy też śladowy
w stosunku do potrzeb fundusz promocji, nie spowodowały pożądanego wzrostu
eksportu. Podporządkowanie bez większej wyobraźni biur radców handlowych
Ministerstwu Spraw Zagranicznych oraz przedwczesne wprowadzenie z neofi-
cką gorliwością wiz wjazdowych dla obywateli byłego ZSRR spowodowało
dramatyczny spadek wpływów z tzw. nierejestrowanego handlu przygranicz-
nego z ponad 6 mld dolarów w roku 1996 do około 3,6 mld w roku 2000. Wiele
tych posunięć nie wynikało z potrzeb rynku, ale było realizacją obietnic
przedwyborczych i bieżących politycznych interesów.

Problemy wymiany z zagranicą

Granicząca z głupotą niefrasobliwość negocjacyjna na początku lat 90.,
niewykorzystane koncesje polityczne oraz naiwność w ocenie możliwości
polskiej gospodarki w zakresie przystosowania się do nowych warunków
spowodowały przyjęcie zbyt krótkiego okresu asymetrii podczas liberalizacji
handlu z krajami Unii w ramach umowy stowarzyszeniowej.

Niekonkurencyjna struktura polskiej gospodarki powstawała po zniszcze-
niach wojennych i była utrwalana przez wiele lat. Trudno było oczekiwać, że
w ciągu 10 lat powstanie sama z siebie nowoczesna i konkurencyjna struktura,
sterowana tylko „niewidzialną ręką rynku” bez świadomej i rozumnej polityki
państwa. Dał tu o sobie znać odwieczny polski romantyzm, tym razem
ekonomiczny.

Problemem polskiej gospodarki jest zarówno wielkość, jak i dynamika
strukturalnego deficytu handlowego, którego głębokość zagraża wręcz bez-
pieczeństwu ekonomicznemu państwa. Poziom deficytu wzrósł 25-krotnie w cią-
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gu ostatniej dekady. W roku 1991 wynosił 619 mln dolarów, a w roku 1998 wzrósł
do 18,9 mld, aby stopniowo spadać do 18, 5 mld w 1999 roku i 17,3 w 2000 roku.
Nasze ujemne saldo jest większe aniżeli łączny deficyt wszystkich krajów Europy
Środkowowschodniej. Przy rosnącym zagrożeniu braku możliwości spłaty zaciąg-
niętych kredytów (na koniec 2000 roku zadłużenie to wynosiło około 27 mld
USD) obawy budzi poziom zagranicznego zadłużenia przedsiębiorstw.

Relatywnie niski poziom eksportu przypadający na jednego mieszkańca
(około 700 dolarów) – wielokrotnie mniejszy niż u naszych konkurentów do
Unii Europejskiej (Słowacja ponad 1600 dolarów, Węgry ponad 1800, Czechy
ponad 2400 i Słowenia ponad 4200) – nie stwarza przesłanek do oczekiwania
poprawy ani w najbliższym czasie, ani też w średniookresowej perspektywie.

Deficyt wymiany towarowej z zagranicą wynika z jednej strony z szybciej
rosnącego i mającego większy udział w obrotach importu niż eksportu, z drugiej
strony zaś jest konsekwencją małej konkurencyjności polskiej gospodarki.
W ofercie towarowej dominują towary o niskim stopniu przetworzenia. Widać to
szczególnie w grupie wyrobów przemysłu elektromaszynowego i chemicznego,
gdzie przewaga konkurencyjna importu, a zatem i deficyt obrotów z zagranicą,
są szczególnie duże. Negatywną wymowę tego zjawiska potęguje fakt, że
deficytowość wymiany towarowej z zagranicą występuje zarówno w większości
grup towarowych (tylko grupa drewna i wyrobów z drewna, obuwia oraz mebli
i artykułów oświetleniowych wykazuje dodatnie saldo obrotów), jak też ze
wszystkimi ugrupowaniami gospodarczymi: krajami UE, krajami Europy Środ-
kowowschodniej, byłego ZSRR, CEFTA, EFTA oraz krajami rozwijającymi się.

Mimo odnotowywanych pozytywnych zmian w strukturze eksportu jej
obecny stan nie jest zadowalający. Wciąż zbyt duży udział mają wyroby
niskoprzetworzone, a zarazem bardziej podatne na wahania koniunktury na
rynkach międzynarodowych i mniej efektywne. Wysoka dynamika importu jest
odzwierciedleniem potrzeb rozwojowych gospodarki. Okres transformacji gos-
podarki powoduje, że „stara” krajowa baza zaopatrzeniowa nie jest w stanie
zapewnić dostaw „nowych” jakościowo i asortymentowo na potrzeby moder-
nizującej się gospodarki, powodując silną presję importową. Dodatkowo sprzyja
temu proces liberalizacji gospodarki. W szczególności chodzi tutaj o dokonywa-
ną w ramach WTO oraz Unii Europejskiej stopniową redukcję ochrony celnej
i napływ kapitału zagranicznego. Nie bez znaczenia jest także siła ekonomiczna
zagranicznych koncernów dążących do opanowania nowych segmentów pol-
skiego rynku, na przykład w odniesieniu do produktów farmaceutycznych,
kosmetyków, artykułów gospodarstwa domowego czy samochodów.

Standardem w OECD, której członkiem jesteśmy od 1996 roku, jest poziom
eksportu wynoszący w większości krajów nie mniej niż 5000 dolarów na
mieszkańca. Dla Polski oznaczałoby to eksport rzędu 200 mld dolarów rocznie
wobec faktycznego tylko około 28 mld. Trzeba podkreślić, że 5000 dolarów na
mieszkańca nie jest wysokim poziomem eksportu, gdyż są kraje, gdzie eksport
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jest kilkakrotnie większy. Dramatyczna w swej wymowie jest konstatacja, że oto
0,5-procentowy udział Polski – kraju przemysłowego – w światowym handlu
jest mniejszy o połowę niż przed drugą wojną światową. Udział eksportu w PKB
oscyluje wokół poziomu 18%, podczas gdy w Czechach wskaźnik ten wynosi
około 47%, a w Słowacji aż 55%.

Na tempo wzrostu eksportu miały (i częściowo mają nadal) wpływ liczne
uwarunkowania, w tym wysoki popyt wewnętrzny zarówno na dobra kapitałowe,
jak i konsumpcyjne, który skutecznie konkuruje z eksportem, czy też niska
rentowność sprzedaży za granicą, pomimo umożliwienia przedsiębiorstwom
bezpośredniego prowadzenia działalności eksportowej. W dalszym ciągu obser-
wowane jest uzależnienie wielu eksporterów od pośredników zarówno krajo-
wych, jak i zagranicznych, których prowizje sięgają niekiedy 10% wartości
kontraktu eksportowego. Taki system sprzedaży eksportowej oraz relatywnie
wysoki koszt kredytu powoduje, że sprzedaż eksportowa staje się nieopłacalna
dla producenta. Drogi i realnie drożejący kredyt na rynku polskim zmusza wiele
firm do finansowania się na tańszym międzynarodowym rynku finansowym. Ten
sposób kredytowania stosują szczególnie chętnie firmy zagraniczne działające
w Polsce.

Podobnie wysokie oprocentowanie kredytu na rynku krajowym wymusza na
eksporterach realizację eksportu w płatnościach natychmiastowych (za gotówkę),
mimo że w praktyce międzynarodowej powszechnie jest stosowana sprzedaż na
warunkach kredytowych, zwłaszcza w eksporcie dóbr inwestycyjnych. Konkuro-
wanie przy sprzedaży za gotówkę musi odbywać się z ustępstwami cenowymi.
Straty z tego tytułu można szacować na 4-5% wartości eksportu towarów
przetworzonych, co daje kwotę nie mniejszą niż 700-800 mln dolarów rocznie.

Dalej, niedokapitalizowanie polskich przedsiębiorstw utrudnia udzielanie
kredytu kupieckiego. Niska też jest, ogólnie biorąc, konkurencyjność wielu
polskich wyrobów. Z kolei dekoniunktura na rynkach światowych (głównie
w Rosji)1 w odniesieniu do popytu na wiele podstawowych towarów polskiego
eksportu także relatywnie zmniejsza jego rozmiary. Dotychczas nie nastąpiła
zasadnicza poprawa ubogiej produkcyjnej struktury proeksportowej. Dotyczy to
zarówno przemysłu, jak i rolnictwa.

Niepokoi szybko malejący dystans pomiędzy Polską a innymi kandydatami
do Unii Europejskiej pod względem wartości eksportu kierowanego na rynek
unijny. Dość znaczna do niedawna przewaga Polski jako dostawcy na rynki
unijne jest obecnie niewielka, pomimo oczywistych różnic w skali gospodarek
narodowych krajów kandydujących.

1 Uwaga ta odnosi się do okresu 1998–1999, gdyż później tak w Rosji, jak i w innych krajach
WNP – zwłaszcza na Ukrainie – po ożywieniu tempo wzrostu uległo znacznemu przyspieszeniu.
PKB w Rosji zwiększył się w roku 2000 aż o 7,7%, a w pierwszym półroczu 2001 o 5,4% (przyp.
red.).
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Firmy, dla których eksport jest podstawowym źródłem przychodu, to
zaledwie kilka procent polskich przedsiębiorstw. Tylko niespełna 400 firm
deklaruje eksport większy niż 8 mln euro rocznie. Jeśli zestawimy te liczby
z informacjami o firmach unijnych, gdzie ponad trzy czwarte przedsiębiorstw
ma doświadczenie eksportowe (niekiedy ponad 70% w określonych grupach
towarowych jest kierowanych na rynek innych krajów), to możemy przewidy-
wać dramatyczne trudności dostosowawcze polskich firm.

W obecnych warunkach praktycznie pełnej strefy wolnego handlu między
Polską a UE stan polskiego eksportu wyraża w dużym przybliżeniu naszą
ograniczoną zdolność konkurowania na jednolitym rynku europejskim. Wskazu-
je on także na słabość naszych związków gospodarczych z krajami trzecimi.
Obecny polski eksport na rynki inne niż unijne stanowi niespełna 0,02%
wartości eksportu zewnętrznego UE. Gdyby sytuacja ta została utrzymana po
akcesji Polski, oznaczałoby to wysoki poziom „europocentryzmu” naszego
obrotu gospodarczego z zagranicą z wynikającym stąd całkowitym uzależ-
nieniem Polski od koniunktury UE oraz powiązań z przemysłem unijnym
w charakterze drugorzędnego poddostawcy.

Faktyczny brak instytucji zajmującej się problemami eksportu, likwidacja
Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą i przeniesienie handlu
zagranicznego do Ministerstwa Gospodarki zaowocowało zmniejszeniem zainte-
resowania tą dziedziną. Kolejne kierownicze ekipy ministerialne zajmowały się
innymi problemami gospodarki, zostawiając handel zagraniczny samemu sobie.
Zmiana przyporządkowania biur radców handlowych zaowocowała zamianą ich
personelu w dyplomatów i praktyczne (poza kilkoma wyjątkami) zaprzestanie
działalności akwizycyjno-promocyjno-handlowej. Kierunek i efekty reorganiza-
cji placówek ekonomiczno-handlowych przy polskich przedstawicielstwach
dyplomatycznych wymagają krytycznej oceny jako zabieg nie spełniający
oczekiwań poprawy jakości promocji naszych interesów gospodarczych.

Promocja

Promocja eksportu – nawet przy zaangażowaniu niewielkich środków
– odgrywa ważną rolę w jego rozwoju. Obecnie jednak efektywność tradycyj-
nych form promocji staje się niewystarczająca. Notabene, imponująca liczba
około 70 podróży zagranicznych w ciągu roku odbytych przez dyrektora
Departamentu Promocji Gospodarczej MG nie odbiła się na zwiększeniu
polskiego eksportu. Poczynając od 1993 roku, wszystkie kolejne rządy uchwala-
ły niewiele różniące się od siebie programy wsparcia polskiego eksportu (w tym
zwiększenia jego promocji). Ich wspólną cechą były próby użycia rozwiązań
stosowanych w krajach OECD. Praktyka wykazała jednakże ich ograniczoną
skuteczność. Wynika to z następujących głównych przyczyn:
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• tradycyjnie niskiej strukturalnej wydolności eksportowej sektorów przetwór-
czych i usługowych;

• nieadekwatnej do oczekiwań eksporterów promocji oraz informacji;
• relatywnie niskiej rangi handlu zagranicznego wśród faktycznych priorytetów

polityki ekonomicznej poszczególnych rządów (handel zagraniczny często
przegrywał z górnictwem i hutnictwem);

• braku długofalowych i spójnych systemowo działań na rzecz tworzenia
międzynarodowo konkurencyjnych struktur gospodarczych;

• wynikającego stąd braku jednolitego i zwartego systemu promocji, który
powinien sięgać od polityki przemysłowej i handlowej po kreację rynków i ich
obsługę. System ten powinien opierać się na stabilnych i nowocześnie
zarządzanych instytucjach publicznych wpływających odpowiednio alokowa-
nymi środkami na wyznaczanie celów działalności przedsiębiorstw, zwłaszcza
w zakresie nowoczesnych obszarów produkcji. Celowe wydaje się przypo-
mnienie opracowanej w Ministerstwie Gospodarki „Mapy polskich interesów
gospodarczych”;

• niewielkiej skali środków publicznych przeznaczanych na finansowy system
wspierania sprzedaży zagranicznych, a nawet na potrzeby tradycyjnie rozu-
mianej promocji eksportu, przy niezwykle skromnym udziale własnym przed-
siębiorstw.

Zbyt szczupłe są zasoby finansowe w dyspozycji rządu przeznaczane na
„klasyczną” promocję eksportu. Podczas ostatniego dziesięciolecia nigdy nie
przekroczyły one równowartości 10 mln dolarów. Dopiero w 2001 roku poziom
nakładów na promocję został zwiększony o kilkaset procent. Niestety, objawiło
się to między innymi wzmożonymi wyjazdami pracowników Ministerstwa
Gospodarki na rozmaite konferencje zagraniczne. I tak jak poprzednio na
spotkanie polskich radców handlowych rezydujących w krajach Unii wyjeżdżał
jeden wiceminister gospodarki, tak teraz – w czerwcu 2001 roku – do Brukseli
zaplanowało wyjazd dwoje członków kierownictwa Ministerstwa Gospodarki.

Deprymująco wygląda porównanie bezpośrednich nakładów na promocję
z innymi krajami. I tak w Polsce są one 5 razy mniejsze niż na Węgrzech
(proporcjonalnie do liczby ludności Węgrzy wydają 25 razy więcej na promocję
eksportu niż Polska), 20 razy mniejsze niż w Hiszpanii i 40 razy mniejsze niż
w Holandii. Klasycznym przykładem wielkości środków koniecznych na ten cel
było wypromowanie przez Szwecję wódki „Absolut”, co kosztowało około 100
mln dolarów. Dodatkowo na utrzymanie tego produktu na rynku wydaje się
rocznie około 10 mln dolarów, czyli kwotę identyczną z wydawaną rocznie
w Polsce na całą promocję.

Istotną przesłanką słabości i małej skuteczności obecnego systemu promocji
eksportu jest rozproszenie skromnych środków finansowych i organizacyjnych
między wieloma resortami i instytucjami, bez dostatecznej koordynacji ich
wzajemnych działań. Promocja ta jest realizowana przez kilka resortów bez
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wyraźnego uzgodnienia między nimi koncepcji oraz form z niej wynikających,
co nie pozwala na uzyskanie efektów synergii. Pożytek z systematycznego
i kompleksowego podejścia do promocji potwierdziły pozytywne doświadczenia
udziału Polski w EXPO 2000. Jest to niestety rzadki wyjątek potwierdzający
regułę, że polskie służby dyplomatyczne przeważnie nie są aktywnie włączone
w promocję przedsięwzięć inwestycyjnych i import towarów z Polski.

Finansowe wsparcie eksportu

Jak wskazują przykłady wielu krajów, to strategia proeksportowego
rozwoju jest najbardziej skutecznym sposobem osiągnięcia sukcesu i wejścia
na ścieżkę wysokiego tempa wzrostu gospodarczego. Jednym z istotnych
czynników warunkujących dynamizację eksportu jest istnienie finansowej
struktury jego wspierania. Aktualnie w Polsce jesteśmy na etapie tworzenia
takiej infrastruktury. Nabiera ona powoli cech charakterystycznych dla więk-
szości rozwiniętych krajów. Finansowe systemy wspierania eksportu, zwykle
przy istotnym udziale państwa, istnieją obecnie w ponad 60 krajach, w tym
najbardziej rozwinięte w krajach OECD. Do instrumentów finansowych
wchodzących w skład finansowej infrastruktury wspierania eksportu zaliczyć
można przede wszystkim:

• kredyty eksportowe;
• ubezpieczenia kredytów eksportowych;
• gwarancje kredytowe i kontraktowe;
• subsydiowanie stóp procentowych kredytów eksportowych;
• refinansowanie kredytów eksportowych.

Efektywne działanie finansowej struktury wspierania eksportu wymaga
aktywnego udziału trzech elementów:

• rządu (budżetu) w zakresie przygotowania niezbędnych uregulowań formal-
no-prawnych, jak również finansowania ze środków budżetowych ubezpiecze-
nia kredytów eksportowych;

• gwarancji kredytowych i kontraktowych oraz subsydiowania stopy kredytów
eksportowych;

• Korporacji Kredytów Eksportowych (KUKE) jako podmiotu realizującego
ubezpieczenia kontraktów eksportowych oraz gwarancje ubezpieczeniowe
i inicjującego uruchamianie nowych, efektywnych instrumentów wspierają-
cych konkurencyjność polskiej oferty eksportowej.

Dotychczasowa działalność KUKE jest jednoznacznie negatywnie oceniana
przez wszystkie ekipy i, co zabrzmi kuriozalnie, bardzo niewiele robi się, aby to
zmienić. KUKE ubezpiecza tylko niewielki procent eksportu. W roku 2000
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ubezpieczono ledwie 2,7%. KUKE operuje kwotą około 130 mln złotych,
lokując korzystnie „wolne” pieniądze na depozytach bankowych. Przy haraczu
zabieranym przez KUKE praktycznie „nie spina” się – jak mówią eksporterzy
– prawie żadna transakcja. Tymczasem podstawową formą wspierania ekspor-
tu w krajach OECD oraz Unii Europejskiej są gwarancje i ubezpieczenia
transakcji eksportowych. Na ten instrument przypada 44,5% całego oficjalnego
wspierania eksportu w krajach OECD i prawie 53% w krajach Unii Europej-
skiej.

U naszych głównych partnerów gospodarczych, zwłaszcza w UE, inną
ważną formą wspierania eksportu jest subsydiowanie stóp procentowych kredy-
tów eksportowych. Przypada na nią ponad jedna trzecia całego finansowego
wsparcia, a na obie wymienione formy ponad 86%. Istotne jest tutaj zaan-
gażowanie banków jako podmiotów finansujących eksport w fazie zarówno
przed-, jak i powysyłkowej. Dokonują one tego w formie kredytów dla nabywcy
lub refinansują kredyt dostawcy, jak również finansują przygotowanie produkcji
eksportowej.

W polskich realiach banki są najsłabszym i najmniej aktywnym uczest-
nikiem tego procesu. Uważając eksportera za mało wiarygodnego kredytobiorcę,
nie postrzegają strefy handlu zagranicznego jako tej, gdzie można robić aktywne
interesy. Przy małej rentowności eksportu kredytobiorca jest słaby, a drogi
kredyt powoduje, że często nie jest on w stanie wyeksportować korzystnie.

Ponadto – co zauważono w odniesieniu do pewnych branż i kierunków
geograficznych – przekształcenia własnościowe w niektórych bankach powodują
niekiedy niekorzystne zmiany w traktowaniu przedsiębiorstw dotychczas korzy-
stających z pełnej obsługi. Uwagę tę dedykuję zwolennikom szukania za
wszelką cenę zagranicznych inwestorów (oczywiście strategicznych) dla nielicz-
nych już polskich banków oraz instytucji finansowych.

Wśród istotnych przyczyn niekorzystnej sytuacji w handlu zagranicznym
jedną z głównych pozycji zajmują niedostatki związane z funkcjonowaniem
finansowej struktury eksportu. W ostatnich latach – mimo pełnej wiedzy
o niedostatkach tego systemu w Polsce w porównaniu z kilkudziesięcioma
krajami oraz potrzebie nadrobienia opóźnień w dziedzinie skutecznego wspiera-
nia eksportu – dystans dzielący nas od krajów dysponujących wypróbowanymi
systemami wspierania eksportu nie zmniejszył się. Symptomem tego może być
niezrealizowanie ani jednego punktu z rządowego programu „Kierunki działań
dla pobudzenia eksportu” przyjętego przez Radę Ministrów 20 maja 1997 roku.
W rezultacie osłabiło to, a w wielu przypadkach nawet pozbawiło eksporterów
wsparcia instrumentami finansowymi wymienionymi w tym programie. Kolejny
program rządowy, przyjęty przez Radę Ministrów 4 sierpnia 1999 roku,
w podstawowej części powtarza tezy o konieczności podjęcia działań, które
niestety nie zostały zrealizowane lub też zostały zaniechane w latach
1997–1999.
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Od 1992 roku, z małymi przerwami, występuje systematyczny proces aprecja-
cji złotego. Nawet analitycy Międzynarodowego Funduszu Walutowego wskazują
nań jako na istotną przyczynę negatywnych zjawisk w obrotach polskiego handlu
zagranicznego. W ocenie ekspertów MFW, podobnie jak i sekretariatu Europej-
skiej Komisji Gospodarczej ONZ, w latach 1995-1998 pozycja złotego względem
podstawowych walut wymienialnych wzmocniła się o ponad 30%. Jednocześnie
realny poziom stóp procentowych utrzymywał się w tym czasie znacznie powyżej
10%. Z jednej strony nadwartościowy złoty istotnie obniżał zysk ze sprzedaży
eksportowej (zarówno bezwzględny, jak i w relacji do sprzedaży krajowej),
z drugiej natomiast bardzo drogi kredyt poważnie podnosił koszty produkcji.
Bezpośrednim efektem tego procesu jest drastyczny spadek rentowności eksportu.

Wskaźnik rentowności brutto obniżał się i wynosił kolejno w latach
1995–1999: 7,5; 5,5; 4,5%; 2,8 i 0,7%. Przy tak dużej skali aprecjacji złotego
żaden program wspierania eksportu nie jest w stanie zrekompensować ekspor-
terom strat z tego tytułu. Bez skorelowania polityki gospodarczej rządu
z polityką monetarną i kursową NBP nie jest możliwa poprawa w handlu
zagranicznym i wykreowanie trwałych proeksportowych struktur gospodar-
czych umożliwiających zdyskontowanie korzyści z szerokiego włączenia się
w międzynarodowy podział pracy i prowadzenia gospodarki otwartej.

Czy jest recepta na sukces?

W ciągu ostatniej dekady konieczność zapewnienia zrównoważonego wzrostu
gospodarki spędzała sen z powiek licznym gremiom politykujących ekonomistów.
Odbywały się niezliczone konferencje mniej lub bardziej naukowe (Krajowa Izba
Gospodarcza, Sejm, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne itp.). W problemy
rozwoju gospodarczego zaangażowały się najwyższe autorytety w państwie,
z Prezydentem na czele. W każdej z tych konferencji niemało czasu poświęcano
handlowi zagranicznemu, słusznie upatrując źródeł rozwoju kraju przede wszyst-
kim w rozwoju eksportu.

Również w Strategii rozwoju Polski do roku 2020 eksport zajmuje decydujące
miejsce wśród pięciu obszarów przeznaczonych do monitorowania. Autorzy
raportu za szczególnie niebezpieczne uważają naruszenie bilansu płatniczego, co
mogłoby postawić pod znakiem zapytania proponowaną koncepcję strategii oraz
podważyć równowagę ogólną. Proponowana strategia bazuje na proeksportowym
przestawieniu gospodarki. Szczególnie istotny postęp powinien nastąpić w latach
2005-2010, na które przypada szczytowe nasilenie spłat kredytów. W tym celu
konieczne jest między innymi:
– prowadzenie polityki utrzymania kursu walutowego zaniżonego w stosunku do

realnej siły nabywczej jako najbardziej sprzyjającego eksportowi i przeciwdziała-
jącego nadmiernemu zwiększaniu się importu w porównaniu do eksportu;
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– dążenie do stopniowego obniżenia podstawowych stóp procentowych od
kredytów w celu osłabienia motywacji do nadmiernego zaciągania kredytów
zagranicznych;

– promowanie nastawienia proeksportowego wśród możliwie największej licz-
by podmiotów gospodarczych, rozwinięcie doradztwa eksportowego finan-
sowanego przez władze publiczne, aktywnego stosowania gwarancji kredyto-
wych oraz innych form promocji;

– zapewnienie wejścia Polski na najbardziej dynamiczny obszar rynku świato-
wego, jakim jest obrót wysokimi technologiami i wyrobami technicznie
intensywnymi, co wymaga oddziaływania w tym kierunku także poprzez
przyciąganie bezpośrednich inwestycji zagranicznych o pożądanej strukturze;

– dywersyfikacja struktury geograficznej polskiego eksportu ze szczególnym
uwzględnieniem konieczności intensyfikacji na kierunku wschodnim;

– bardziej skuteczne wykorzystywanie legislacji UE (zwłaszcza artykułu 64
Układu o Stowarzyszeniu) do blokowania środkami administracyjnymi lub
poprzez akcyzę importową nadmiernego strumienia importu zagrażającego
równowadze bilansu płatniczego.

Propozycje działań

Działania strukturalne

Podstawowym działaniem musi być wspieranie eksportowej orientacji
gospodarki narodowej, zwłaszcza w tych dziedzinach, w których osiągnięto
relatywnie wysoką dynamikę sprzedaży na rynkach UE. Fakt taki potwierdza
nasze możliwości konkurencyjne. Mowa tu o produktach motoryzacji, osprzęcie
elektrycznym czy też maszynach energetycznych. Obiecujące są także urządze-
nia do obróbki metali, produkty przemysłu metali nieżelaznych, włókna syn-
tetyczne, baterie i akumulatory, sprzęt do robót budowlanych, drogowych
i górniczych, odbiorniki telewizyjne, farmaceutyki, produkty syntezy chemicz-
nej, produkcja i remonty taboru pływającego, silniki elektryczne, narzędzia
medyczne, przetworzona, ekologiczna żywność.

Instrumentami proeksportowego wsparcia tych gałęzi powinno być zwłasz-
cza kierowanie do nich zwiększonego strumienia środków na prace badawczo-
-rozwojowe, w tym rozwój techniki i technologii oraz pobudzenie innowacyjno-
ści, sektorowe preferencje dla inwestycji zagranicznych, preferencje w kredytach
eksportowych, gwarancjach kredytowych i innych formach promocji eksportu.
Działania te powinny być prowadzone w trzech horyzontach czasowych.

Dla efektu natychmiastowego konieczne jest wzmożenie statutowej działa-
lności KUKE. To dobrze, że chociaż w sferze przepisów dołączyliśmy już do
grona krajów rozwiniętych. Uchwalono trzy nowe ustawy. Podstawowa pośród
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nich – O ubezpieczeniach na rachunek skarbu państwa, znowelizowana w lis-
topadzie 2000 roku i wdrożona w życie od 4 stycznia roku 2001 – wprowadziła
dla KUKE podobną sferę działania, jaką ma na przykład niemiecki HERMES.
W ramach ubezpieczeń i gwarancji (zlikwidowano pojęcie kontraktów ekspor-
towych, a wstawiono ubezpieczenia eksportowe) można ubezpieczać linie
kredytowe. Nowy zapis umożliwia ubezpieczenie przez KUKE kredytu oferowa-
nego przez polski bank na finansowanie importu z Polski bez przywiązania go
do konkretnego kontraktu. Ustawa umożliwia również udzielenie gwarancji na
rachunek skarbu państwa – przetargowych, kontraktowych, zwrotu zaliczki,
dobrego wykonania itp. Ma to niezwykłe znaczenie dla sfery eksportu towarów
inwestycyjnych, choć być może – jak na to wskazuje przykład stoczni szczeciń-
skiej (odmowa poręczenia zaliczki 400 mln dolarów) – jest to znowu rządowy
instrument propagandowy, a nie rzeczywiste wsparcie eksportu.

Zmiana poziomu subsydiowania stóp procentowych (z 0,2 do 0,4) oznacza
zachętę dla kredytobiorcy, bo kredyt jest o 40% tańszy (jeśli stopa rynkowa
wynosi 20%, to można z dopłatami zaciągnąć kredyt na poziomie 12%). Dla
banków podstawowe znaczenie ma zarządzenie Generalnego Inspektora Nad-
zoru Bankowego zaliczające KUKE do pierwszej grupy wierzycieli – o tzw.
ryzyku zerowym – co oznacza brak konieczności tworzenia rezerw przez banki,
bez względu na kierunek geograficzny ubezpieczania eksportu. Polisa KUKE
może być tu zastawem.

W zakresie podstawowej działalności zmianie powinno ulec działanie
KUKE, tak aby była to instytucja zbliżona do standardów unijnych (HERMES,
COFACE). W takim właśnie standardzie grupy ubezpieczeniowe 15% operacji
wykonują komercyjnie na rachunek własny, natomiast pozostałe 85% na
rachunek skarbu państwa. W KUKE zaś proporcje te układają się dokładnie
odwrotnie. Konieczna przeto reorientacja pozwoliłaby na oferowanie ekspor-
terom zabezpieczeń przed ryzykiem politycznym oraz zwiększenie skali ubez-
pieczeń w okresach sięgających ponad dwanaście miesięcy.

Niestety, KUKE nawet nie wykorzystywała stojących do jej dyspozycji
pieniędzy ani dopuszczalnych rozwiązań prawnych. Choć w budżecie zarezer-
wowano kwotę 3,4 mld złotych (od 1996 roku corocznie powtarzaną), to
korporacja wykorzystywała w ostatnich latach jedynie od 2 do 30% tej kwoty.
Biorąc pod uwagę praktyczny brak strat przez KUKE, można założyć, że gdyby
ta kwota była wykorzystywana, na pewno można by ją podwoić lub co najmniej
wyraźnie zwiększyć. Wówczas znacznie łatwiej można by udzielać na rachunek
skarbu państwa gwarancji na realizację dużych eksportowych kontraktów
inwestycyjnych oraz gwarancji dla polskich firm podejmujących inwestycje
bezpośrednie za granicą. Ustawa obowiązująca od 2001 roku pozwala na taką
działalność, obecnie jeszcze przez KUKE nie prowadzoną.

Dalej, pożądane są dopłaty do oprocentowania kredytów eksportowych
o stałych stopach procentowych. Podjęto prace nad mechanizmem zapew-
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niającym udzielanie przez banki komercyjne średnio- i długoterminowych
kredytów eksportowych oprocentowanych według stałej stopy (tzw. CIRR, czyli
Commercial Interest Reference Rates). Stopy CIRR, ustalane dla głównych
walut członkowskich OECD i kalkulowane na bazie oprocentowania 2-, 5-
i 7-letnich obligacji rządowych, weryfikowane są w cyklu miesięcznym. Ich
poziom, obowiązujący dla waluty kredytu w dniu zawarcia kontraktu, wyznacza
wysokość oprocentowania kredytu niezmienną przez cały okres kredytowania.
Kredyt oprocentowany według stałej stopy może być atrakcyjniejszy dla
importera (lub jego banku) niż kredyt o zmiennej stopie, zwłaszcza gdy okres
kredytu jest relatywnie długi, a ryzyko wzrostu oprocentowania dla waluty
kredytu będzie oceniane jako znaczne.

Jeżeli jednak kredytobiorca przewiduje generalny spadek zmiennej stopy
oprocentowania dla waluty kredytu w okresie jego spłaty, wówczas nie będzie
zainteresowany kredytem o stałej stopie. System ten jest oparty na rozwiąza-
niach akceptowanych przez OECD i wprowadzonych do praktyki Unii Europej-
skiej, gdzie w ten sposób angażowana jest ponad jedna trzecia kwot użytych do
oficjalnego wspierania eksportu.

Wedle szacunków Ministerstwa Finansów można przyjąć orientacyjnie, że
w warunkach prognozowanych na rok 2002 koszty działania systemu w Polsce
sięgałyby nieco ponad 30–35 mln złotych. W tym samym czasie – przy
dodatkowym eksporcie o wartości 1 mld dolarów wynikającym w całości
z zastosowania kredytu – przedsiębiorstwa eksportujące uzyskałyby w wariancie
maksymalnym dodatkowo około 100 mln złotych zysku netto, przy jednoczes-
nych korzyściach netto dla budżetu rzędu 10 mln złotych. Dodatkowe dwie
zmiany w nowelizacji Ustawy o poręczeniach i gwarancjach skarbu państwa
spowodowały odejście od ceny jednostkowej 10 mln euro i umożliwiły przejście
na wartość kontraktową jednocześnie zmieniając cezurę czasową, o co ekspor-
terzy wnioskowali od wielu lat.

W większości krajów poza rządowymi instytucjami wspierania eksportu
wyrosło wiele dodatkowych operatorów na rynku finansowym, działających
w celu zwiększenia eksportu. Dla polepszenia atmosfery należałoby stworzyć
także konkurencję dla KUKE, bo na dziś jest to monopol Ministerstwa Finansów.
Konkurencją dla KUKE mógłby być państwowy bank eksportowy. Przesłanką
utworzenia instytucji typu „eximbank” jest specyfika finansowej obsługi ekspor-
tu, konieczność posiadania specjalistycznego personelu i niezbędność integralne-
go związania „eximbanku” z rządową polityką rozwoju eksportu. Alternatyw-
nym pomysłem jest oddanie KUKE w gestię Ministra Gospodarki i tym samym
faktyczne wzmocnienie jego roli jako odpowiedzialnego za sprawy eksportu.

Dla efektu średniookresowego ogromne znaczenie ma poprawienie klima-
tu politycznego z sąsiadami, szczególnie tymi, od których dużo importujemy.
Deficyt w handlu z Rosją na koniec 2000 roku wyniósł prawie 3,7 mld dolarów.
Eksport do Rosji stanowi tylko 2,7% polskiego eksportu, natomiast deficyt

248 Maciej Leśny



w handlu z Rosją stanowi około 22% polskiego deficytu handlowego. Choć
spowodowany on został głównie wzrostem ceny ropy naftowej, niepokojące jest
tempo wzrostu tego deficytu od 0,5 mld dolarów w 1997 roku do 3,7 mld
w trzy lata później. Szczególnie wymowny przy tym jest fakt, że nasz eksport
do trzech krajów, w których łącznie żyje około 8 mln ludzi (Litwa, Łotwa
i Estonia), jest mniej więcej taki sam, jak nasz eksport do Rosji z prawie 150
milionami mieszkańców.

Konieczne zatem jest wzmożenie wysiłków skłaniających Rosjan do tego,
by za kupowaną na potrzeby polskiej gospodarki (ale także za transportowaną
tranzytem) ropę kupowano polskie wyroby. Należy zmierzać do przywrócenia
już realizowanego w przeszłości poziomu naszego eksportu rolnego, który sięgał
1 mld dolarów. Jest to realne tym bardziej dlatego, że Rosjanie nie mają dobrze
rozwiniętego własnego przetwórstwa żywności. Mamy przeto szansę powrotu na
ten rynek, choćby z powodów klimatycznych. Nie może jednak to być prosty
eksport, lecz szeroko rozwinięta, obliczona na długie lata współpraca. Chodzi tu
głównie o dawno oczekiwane radykalne rozszerzenie skali kredytowania ekspor-
tu, między innymi w ramach programu „Rosja – nasz partner handlowy”, czy też
o aktywizację inwestycyjną polskich podmiotów na tamtejszym rynku przez
objęcie ochroną ubezpieczeniową KUKE ryzyka związanego z taką działalno-
ścią.

Dla efektu perspektywicznego z kolei konieczne jest wykreowanie produk-
tów sztandarowych do handlu z resztą świata, ze szczególnym uwzględnieniem
możliwości ulokowania eksportu na szybko rozwijającym się rynku Chin,
w jednoczącej się pod wodzą USA Ameryce Północnej, a także w integrującej
się Ameryce Południowej.

Szczególne znaczenie będzie jednak miało znalezienie (odtworzenie) ob-
szarów współpracy z Rosją i krajami WNP. Koncepcja tej współpracy powinna
uwzględniać zmiany strukturalne w handlu światowym, polegające na od-
chodzeniu od prostego eksportu towarów do eksportu usług.

Niezwykle potrzebne jest także rozumne wykorzystanie offsetu związanego
z modernizacją wyposażenia polskiej armii. Dzięki offsetowi powinniśmy
dokonać jakościowego skoku w rozwoju, co powinno odbić się pozytywnie na
możliwości oferowania nowoczesnych usług.

Działania w zakresie promocji

Niezbędne jest nasilenie wszechstronnych działań na rzecz bardziej aktyw-
nej polityki eksportowej. Musi ona objąć sferę produkcji, finansowy system
wspierania eksportu, informację, doradztwo i szkolenie na rzecz eksporterów
oraz klasyczne działania promocyjne. Nie da się tego zrealizować bez znacznego
zwiększenia nakładów ze strony państwa.
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Ważną przesłanką powodzenia jest skorzystanie ze sprawdzonych rozwiązań
zagranicznych w zakresie zmian instytucjonalnych warunków i form prowadze-
nia stosownej działalności. Uzasadnione wydaje się powołanie jednej instytucji
(jako substytutu MWGzZ) na potrzeby formułowania polityki promocyjnej i jej
koordynowania. Byłby to jeden ośrodek reprezentujący zarówno władze publicz-
ne, jak i przedsiębiorców (podobnie jak zorganizowane są JETRA, KOUTRA,
PRO CHILE itp.). Przykłady Włoch, Hiszpanii czy Irlandii dowodzą, że nie musi
wystąpić sprzeczność pomiędzy rynkową gospodarką a silną „ręką” państwa
w wyznaczaniu i wspieraniu działalności eksportowej. Dobre efekty można
uzyskać zapewniając odpowiednio wysoki stopień synergii między działaniami
sfery publicznej i prywatnej przedsiębiorczości, zorientowanymi na zdobycie
i utrzymanie należytej pozycji na rynkach międzynarodowych.

Instytucja taka powinna zapewniać sektorowi eksportowemu kompleksową
obsługę, zwłaszcza w zakresie:

– informacji o rynkach zagranicznych i odpowiednich analiz;
– ukierunkowania inwestycji zagranicznych w Polsce na dziedziny proekspor-

towego rozwoju, zwłaszcza w branżach technologicznie intensywnych;
– wspierania inwestycji polskich za granicą jako istotnego elementu przyszłego

lokowania dostaw kooperacyjnych i zaopatrzeniowych (według badań niemie-
ckich związków zawodowych jedna marka ulokowana za granicą w inwestyc-
jach wywołuje efekt ssania na rynku niemieckim w wysokości trzech marek);

– inicjatyw dotyczących kierunków proeksportowego kształtowania produkcji;
– porad i szkoleń fachowych dotyczących eksportu;
– promocji eksportu;
– ułatwiania kontaktów z systemem bankowym;
– komercyjnych usług indywidualnych na rzecz firm i instytucji.

Dobrze więc, że Krajowa Izba Gospodarcza wraz z Ministerstwem Gospo-
darki prowadzą działania mające na celu stworzenie takiej instytucji.

Wnioski

Konieczna staje się bardziej aktywna rola państwa w formułowaniu i wspie-
raniu polityki przemysłowej podporządkowanej tendencjom popytowym, tech-
nologicznym i efektywnościowym międzynarodowego rynku, zwłaszcza Unii
Europejskiej. Na tym tle nieodzowna jest bardziej kreatywna geograficzna
polityka handlowa. Powinna ona określać uzasadnione i konsekwentnie oprzy-
rządowane kierunki ekspansji eksportowej. Dotyczy to zwłaszcza wschodnich
sąsiadów Polski, krajów bałkańskich, strefy śródziemnomorskiej, USA i więk-
szych krajów Ameryki Łacińskiej. Niezbędne jest również jak najszybsze
umocnienie polskiej obecności handlowej na rynkach pozaunijnych (były ZSRR,
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USA, Daleki Wschód, kraje arabskie) poprzez bardziej intensywną promocję
handlu i inwestycji. Adaptacja unijnych zasad pomocy państwa, usunięcie
antykonkurencyjnych struktur rynku oraz restrukturyzacja starych i rozwój
nowych gałęzi przemysłu powinny być zrealizowane jak najwcześniej jako
niezbędny element przygotowania gospodarki do akcesji z UE.

Instrumentami proeksportowego wsparcia gałęzi powinny być zwłaszcza:
kierowanie do nich zwiększonego strumienia środków na prace badawczo-
-rozwojowe i pobudzanie innowacyjności, sektorowe preferencje dla inwestycji
zagranicznych (przykład Irlandii), preferencje w kredytach eksportowych, gwa-
rancjach kredytowych i innych formach promocji eksportu. Polityka gospodarcza
musi być przewidywalna i charakteryzować się jednością polityki rządu i polity-
ki pieniężnej NBP. W przeciwnym przypadku – kiedy rząd formułuje progra-
my wspierania eksportu, a polityka pieniężna je niweluje – następuje groźne
„rozdwojenie jaźni” w postaci jednoczesnej inflacji oraz aprecjacji waluty!

Warunkiem wzrostu gospodarczego w Polsce jest podwajanie wolumenu
eksportu mniej więcej w okresie pięcioletnim (co miało miejsce do roku 1996)
przy tempie wzrostu eksportu wyższym niż wzrost PKB. Sprzyjać temu może
utrzymanie niektórych specjalnych stref ekonomicznych (SSE) jako rozwiązań
wyjątkowych (do negocjacji z Unią na podstawie klauzuli ochronnej bilansu
płatniczego) na przykład na 10 lat. Może to być trudne, ale w Gliwickiej SSE
Isuzu wyprodukowało i wyeksportowało silniki za 1 mld dolarów.

Warto też skorzystać z doświadczeń krajów naszego regionu w kompleksie
rolno-spożywczym. Dobrym przykładem są tutaj Węgry, które dzięki wsparciu
instytucjonalnemu dużo lepiej niż my poradziły sobie z dochodowym eksportem
płodów rolnych na rynki Unii. Konieczne w kontekście integracji z Unią
Europejską zmiany w polskim rolnictwie mogą zostać złagodzone przez zwięk-
szenie zatrudnienia w obsłudze wysokotowarowego, ekologicznego rolnictwa.
Polska jest netto importerem żywności, co pogłębia deficyt w handlu. Eksport
rolno-spożywczy nie musi być deficytowy w warunkach gospodarki konkuren-
cyjnej, ale trzeba stworzyć w tym celu odpowiednie mechanizmy rozwoju
i stymulowania produkcji, jej restrukturyzacji produktowej na rzecz produktów
bardziej opłacalnych, wyżej przetworzonych. Istnieją mechanizmy wsparcia
eksportu produktów rolnych, takie jak tanie kredyty, mechanizmy ubezpiecze-
niowe i gwarancyjne.

Czy można zatem zwiększyć eksport, i to znacznie, bo o to przecież chodzi?
Wysiłki podejmowane przez kręgi decyzyjne wskazują na duży opór materii.
Wieloletni import inwestycyjny – mający intencjonalnie wspierać budowę
gospodarki zdolnej do konkurowania w ramach liberalizowanego handlu świato-
wego – prawdopodobnie nie spełnił oczekiwań. W każdym razie przez wiele lat
rozbudowywano bazę skierowaną na rynek krajowy, a nie na eksport. Na
przykład inwestycje skierowane na rozwój produkcji środków czystości czy też
wielkie sieci handlowe nie są inwestycjami proeksportowymi.
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Sprywatyzowanie najlepszych przedsiębiorstw poprzez sprzedaż inwesto-
rom zagranicznym w wielu przypadkach zaowocowało transferem zysków za
granicę, zamiast inwestycji w kraju. Znane są liczne przypadki cen transfero-
wych wśród zakładów należących do tego samego ponadnarodowego koncernu.

Polską specjalnością eksportową były roboty budowlane i wznoszenie
obiektów „pod klucz”, a także prace przy konserwacji zabytków. Wiele ze
zbudowanych i wyposażonych przez polskie przedsiębiorstwa obiektów wymaga
obecnie remontów oraz modernizacji, szczególnie w krajach arabskich i w byłej
Jugosławii. Rozumnie prowadzona polityka może przyczynić się do powrotu
polskich przedsiębiorstw na te rynki.

Zdecydowana postawa polskich negocjatorów może zaowocować powrotem
polskich specjalistów na niemiecki rynek budowlany, w tym w Berlinie. Pomóc
w tym może skrytykowanie niemieckiej polityki zezwoleń na pracę przez
OECD. W konsekwencji może zostać zmienione niemieckie podejście do
problemu migracji siły roboczej w zjednoczonej Europie.

W związku z głoszonymi publicznie przez poszczególnych wysokich urzęd-
ników Unii informacjami o terminie przystąpienia Polski do UE warto zawiesić
– do czasu przystąpienia do Unii – obowiązek posiadania wiz (czy też znacznej
w tamtejszych warunkach ilości dewiz) przez obywateli WNP przyjeżdżających
do Polski, co w rezultacie powinno podnieść poziom wymiany przygranicznej.
Biorąc pod uwagę fakt, że wzrost eksportu o jeden miliard dolarów wywołuje
powstanie średnio czterdziestu tysięcy miejsc pracy, będzie to miało kapitalne
znaczenie przy próbach zmniejszenia bezrobocia, które tak bardzo narosło
wskutek niepotrzebnego schładzania gospodarki w latach 1998–2001.

Tak więc Polska gospodarka ma potencjał ekspansji eksportu, a – w ślad za
tym – możliwości zdynamizowania aktywności i powrotu na ścieżkę przy-
spieszonego wzrostu gospodarczego.
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Rozdział XII

Grzegorz Wójtowicz

Równowaga zewnętrzna i wzrost gospodarczy

Uwagi wstępne

W wyniku transformacji Polska stała się otwartą gospodarką rynkową.
Konsekwencje tej zmiany są widoczne we wzroście gospodarczym i bilansie
płatniczym. W procesie wzrostu gospodarczego powstała luka między inwestyc-
jami i oszczędnościami krajowymi. Bilans płatniczy odnotowuje więc deficyt
obrotów bieżących, który wypełniają oszczędności zagraniczne pozyskiwane
w następstwie napływu kapitału. Sytuacja, która zaistniała w ostatnich latach,
będzie utrzymywać się w toku integracji gospodarki polskiej z Unią Europejską.
Długookresowe problemy równowagi zewnętrznej i wzrostu gospodarczego są
rozpatrywane na podstawie postulatów wynikających z różnych szkół teoretycz-
nych oraz lekcji praktyki. Daje to podstawę do sformułowania wniosków dla
polityki gospodarczej.

Wzrost gospodarczy w długim okresie

Teoria dostarcza kilku sposobów analizy wzrostu gospodarczego w długim
okresie1. Według neoklasycznej teorii wzrostu w długim okresie zrównoważony
może być tylko wzrost według stałej stopy, którą wyznacza przyrost ludności
i zwiększający produktywność postęp techniczny. Zakłócenia w tym procesie są
eliminowane przez rynek. Główną rolę odgrywa stopa procentowa dostosowująca
poziom inwestycji i oszczędności. Jeśli akumulacja i oszczędności krajowe są za
małe, wówczas czynnikiem wspomagającym wzrost gospodarczy staje się napływ
kapitału zagranicznego, a zwłaszcza inwestycje bezpośrednie. Z drugiej jednak
strony zagraniczne inwestycje bezpośrednie sprzyjają znacznemu wzrostowi
importu, któremu nie towarzyszy odpowiednio duży wzrost eksportu. W rezultacie
może dojść do wzrostu deficytu w handlu i w ogóle w obrotach bieżących.

1 Zob. inter alia, B. Fiedor, Bilans płatniczy i wzrost gospodarczy: perspektywa długookresowa,
PTE, Warszawa 1998, s. 5–17.



Ponadto pozyskanie kapitału zagranicznego – w tym w formie inwestycji
bezpośrednich – wymaga utrzymywania wysokich stóp procentowych, co sprzyja
aprecjacji waluty krajowej. Aprecjacja może hamować eksport i wspierać import,
a więc dodatkowo powiększać deficyt w handlu i w sumie w obrotach bieżących.
Może to prowadzić do gwałtownej deprecjacji waluty krajowej i sytuacji
kryzysowej. Jednak napływ kapitału zagranicznego, zmniejszając różnicę między
inwestycjami i oszczędnościami krajowymi, wywołuje też tendencję do obniżania
stóp procentowych, co z kolei ograniczy skalę aprecjacji waluty krajowej.
W takim ujęciu ważna rola przypada prowadzonej polityce pieniężnej i kursowej.

Nowa teoria wzrostu kładzie akcent na powiązanie wzrostu gospodarczego
z inwestycjami w kapitał ludzki i innowacjami, w tym związanymi z importem
kapitału, wiedzy i technologii. Uzyskiwany jest w ich następstwie wysoki wzrost
produktywności. Łatwiej pozyskać taki import w przypadku kraju, który osiąg-
nął już wyższy poziom rozwoju. Skłania to do konkluzji, że dobrodziejstwa tego
typu wzrostu gospodarczego są realne na etapie dość zaawansowanego rozwoju
edukacji, nauki i zaplecza badawczo-rozwojowego.

Nowa ekonomia polityczna zwraca natomiast uwagę na rolę stabilności
społeczno-politycznej, która sprzyja inwestycjom i oszczędnościom, a więc
wzrostowi gospodarczemu (Kołodko 2000). Z tego punktu widzenia deficyt
sektora rządowego, który w krótkim okresie zmniejsza oszczędności krajowe,
poprzez transfer dochodów poprawia stabilność i może w długim okresie sprzyjać
poprawie proporcji między inwestycjami i oszczędnościami krajowymi. Zważyw-
szy, że deficyt sektora rządowego finansują głównie inwestycje portfelowe, ich
krytyczna na ogół ocena jako kapitału spekulacyjnego ulega istotnej weryfikacji.

Trzeba ostatecznie przyjąć, że różne szkoły teoretyczne dostarczają waż-
nych spostrzeżeń i wniosków. Nie dają jednak gotowych recept. W praktyce są
więc możliwe różne scenariusze wzrostu gospodarczego realizowanego w wa-
runkach nierównowagi zewnętrznej, którą wyraża deficyt obrotów bieżących.

Dystans do odrabiania

W 1950 roku dochód na osobę w Polsce według parytetu siły nabywczej
wynosił 48% poziomu zachodnioeuropejskiego2. W kolejnych dekadach rozwój
Polski poszedł inną drogą niż rozwój Europy Zachodniej, gdzie przebiegały
procesy ciągłej modernizacji i pogłębiającej się integracji. W Polsce – w ramach
przyjętego systemu nakazowo-rozdzielczego – prymat zyskały sektory przemys-
łu ciężkiego i dążenie do samowystarczalności gospodarczej. Do początku lat 70.
tempo wzrostu dochodu na osobę wynosiło 3,2%, zaś w Europie Zachodniej 3,9%.

2 Dane za lata 1950–1992 są wynikiem obliczeń na podstawie pracy A. Maddisona, Monitoring
the World Economy 1820–1992, OECD Paryż 1995, s. 200–201 i 212.
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W rezultacie relacja dochodu w Polsce do Europy Zachodniej obniżyła się
do 42%.

Wówczas została przyjęta strategia przyspieszonego rozwoju, która w prak-
tyce oznaczała potężny dopływ importu finansowanego kredytami zagranicz-
nymi. Rosnący dochód narodowy do podziału tworzył wrażenie szybkiej
poprawy sytuacji gospodarczej i wzrostu poziomu konsumpcji. Do 1978 roku
wzrost dochodu na osobę w tempie 3,8% rocznie (wobec 2,6% w Europie
Zachodniej) podwyższył dochód w Polsce do 45% poziomu zachodnioeuropej-
skiego. Głęboka nierównowaga w wymianie z zagranicą skutkowała z czasem
paraliżem płatności zagranicznych i wycofaniem się zagranicy z kredytowania.
W latach 1979–1982 dochód na osobę obniżył się o ponad 13%, schodząc do
37% poziomu zachodnioeuropejskiego.

Utrata wiarygodności kredytowej i konieczność spłat zadłużenia hamowały
wzrost w latach 80. Do 1989 roku dochód na osobę rósł w tempie 1,7% rocznie,
zaś w Europie Zachodniej w tempie 2,5%, co spowodowało dalsze obniżenie
relacji dochodu w Polsce w stosunku do zachodnioeuropejskiego do 34%.

Zmiany rozpoczęte w 1989 roku doprowadziły do transformacji systemu.
Powrót do gospodarki rynkowej oznaczał konieczność głębokich zmian struk-
turalnych i początkowo silną recesję. Dochód na osobę obniżył się o 17%.
W 1992 roku zszedł on do historycznego minimum, stanowiąc tylko 27%
poziomu zachodnioeuropejskiego.

Kolejne lata przyniosły względnie szybki wzrost gospodarczy. W 1999 roku
dochód na osobę w Polsce według parytetu siły nabywczej wynosił 8,671 dolarów
w cenach bieżących, a zatem stanowił 39% dochodu w Unii Europejskiej3.
Uwzględniając wstępne dane wydaje się, że ta relacja zbliżyła się w roku 2000 do
40%. Postęp uzyskany w latach 90. dokonywał się w warunkach coraz bardziej
otwartej gospodarki, przy czym po 1996 roku występowała nierównowaga
zewnętrzna w stopniu przekraczającym z czasem skalę uważaną za bezpieczną.

Wzrost i równowaga w latach 1996–2000

Charakterystyka niektórych makroproporcji

Po recesji na początku transformacji gospodarka nabrała rozpędu. Wzrost
produktu krajowego brutto był coraz szybszy, osiągając kolejno 2,6% w 1992
roku, 3,8% w następnym roku, już 5,2% w kolejnym roku i wreszcie 7,0%
w 1995 roku. Procesowi temu towarzyszył systematyczny wzrost inwestycji, ale
także stały wzrost oszczędności. Powstawały nadwyżki oszczędności nad inwes-

3 Według informacji OECD (http://www.oecd.org/std/gdpperca.htm).
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tycjami, co oznaczało nadwyżki na rachunku bieżącym bilansu płatniczego.
Sytuacja uległa zmianie w następnych latach.

W 1996 roku wzrost produktu krajowego brutto wyniósł 6% przy szybkim
wzroście konsumpcji indywidualnej o 8,3% i inwestycji o 19,5%. Udział
inwestycji w PKB skoczył do 21,9%, podczas gdy oszczędności ograniczyły się
do 21,0%. Powstała luka w wymiarze 0,9% PKB, która oznaczała wykorzystanie
w takim zakresie oszczędności zagranicznych, a więc deficyt na rachunku
obrotów bieżących.

W roku następnym wzrost gospodarczy był jeszcze szybszy. Produkt
krajowy brutto wzrósł o 6,8%. Szybciej rosła konsumpcja indywidualna (o
6,9%). Kolejne przyspieszenie odnotowano w sferze inwestycji, które zwięk-
szyły się o 20,8%. Ich udział w PKB sięgał 24,6%. Oszczędności zwiększyły się
do 21,6%. Różnica w wysokości 3,0% PKB określająca deficyt obrotów
bieżących zwiększyła się więc wyraźnie.

W 1998 roku tempo wzrostu gospodarczego obniżyło się do 4,8%. Spadło
tempo wzrostu konsumpcji indywidualnej także do 4,8% i inwestycji do 13,8%.
Zwiększył się jednak znacznie udział inwestycji w PKB do 26,2%, a nieznacznie
wzrósł udział oszczędności do 21,9%. Nastąpiło więc większe wykorzystanie
oszczędności zagranicznych mierzone deficytem obrotów bieżących w wymia-
rze 4,3% PKB.

W 1999 roku ponownie tempo wzrostu PKB spadło do 4,1%, przy wzroście
konsumpcji indywidualnej o 5,4% i inwestycji o 5,9%. Udział inwestycji w PKB
doszedł do 26,4%, natomiast oszczędności krajowych obniżył się do 19,0%.
Tym samym luka w obrotach bieżących powiększyła się aż do 7,4%, co tworzyło
według niektórych opinii realną groźbę destabilizacji.

Rok 2000 przyniósł jednak pewne uspokojenie sytuacji. Wzrost gospodarczy
sięgał już tylko 4,0%, przy wyraźnym ograniczeniu wzrostu konsumpcji in-
dywidualnej do 2,4% i inwestycji do 4,9%. W rezultacie udział inwestycji
w PKB był podobny jak przed rokiem i wyniósł 26,5%, natomiast oszczędności
wzrosły do 20,2% PKB. Różnica wynosząca 6,3% PKB oznaczała więc
zmniejszenie niedoboru na rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego
w porównaniu z rokiem poprzednim, choć nadal utrzymywał się on na wysokim
poziomie, aż dwukrotnie większym niż w roku 1997.

Ewolucja bilansu płatniczego4

Kształtowanie się rachunku bieżącego w ciągu ostatnich pięciu lat przed-
stawia tabela 1.

4 Posługujemy się tu danymi bilansu płatniczego na bazie płatności, choć pełniejszy obraz
obrotów z zagranicą daje bilans płatniczy na bazie transakcji.
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Tabela 1

Rachunek bieżący w latach 1996–2000 (w % PKB)

Wyszczególnienie 1996 1997 1998 1999 2000

Wpływy z eksportu 17,0 18,9 19,0 17,0 17,8
Wypłaty za import 22,7 26,7 27,7 26,3 26,1

Towary (saldo) −5,7 −7,8 −8,7 −9,3 −8,3
Usługi (saldo) −0,1 0,2 −0,3 −1,0 −1,1
Dochody (saldo) −0,3 −0,3 −0,3 −0,5 −0,5
Transfery (saldo) 0,2 0,7 1,2 1,0 1,1
Obroty niesklasyfikowane (saldo) 5,0 4,2 3,8 2,4 2,5

Rachunek bieżący −0,9 −3,0 −4,3 −7,4 −6,3

Ź r ó d ł o: Obliczenia własne na podstawie danych NBP.

W ujęciu analitycznym zmiany na rachunku bieżącym były pochodną wielu
czynników. Widać wyraźnie, że do 1998 roku import towarów rozwijał się
bardziej dynamicznie niż eksport. Rosnący deficyt bilansu handlowego w decydu-
jącym stopniu przyczyniał się do wzrostu deficytu na rachunku bieżącym.
Pogorszeniu sytuacji w coraz mniejszym stopniu przeciwdziałała nadwyżka
w obrotach niesklasyfikowanych (czyli obrotach towarowych i usługowych nie
podlegających rejestracji).

W 1999 roku, po kryzysie rosyjskim, nastąpiło wyraźne osłabienie eksportu
oraz – w mniejszym stopniu – importu. Pogorszyły się wyniki we wszystkich
innych pozycjach obrotów bieżących, szczególnie w obrotach niesklasyfikowa-
nych (w tym w handlu przygranicznym) oraz usługowych. Ujemne saldo rachunku
bieżącego wyraźnie przekroczyło poziom 5% PKB uznawany dotychczas niefor-
malnie za granicę bezpieczeństwa.

W roku 2000 doszło do poprawy wyników sektora eksportowego. Wraz
z utrzymującą się słabszą dynamiką importu i zahamowaniem spadku nadwyżki
w obrotach niesklasyfikowanych umożliwiło to zmniejszenie deficytu obrotów
bieżących, który pozostał jednak w strefie zwiększonego ryzyka. Takie kształ-
towanie się rachunku bieżącego okazywało się możliwe w wyniku przebiegu
procesu jego finansowania, o czym informuje tabela 2.

Rosnący napływ inwestycji bezpośrednich – jako główny składnik nadwyżki na
rachunku finansowym – był podstawowym źródłem finansowania deficytu obrotów
bieżących. Nadwyżka ta wyraźnie przekraczała rozmiary deficytu na rachunku
bieżącym, co prowadziło do wzrostu rezerw. W omawianym okresie rezerwy
wzrosły z 15 mld dolarów (11,8% PKB) do 27,5 mld dolarów (17,3% PKB). Taka
ewolucja bilansu płatniczego skłania do prezentacji wskaźników, które pozwalają
lepiej ocenić zmiany sytuacji w ostatnich latach. Zostały one zebrane w tabeli 3.
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Tabela 2

Rachunek finansowy w latach 1996–2000 (w % PKB)

Wyszczególnienie 1996 1997 1998 1999 2000

Inwestycje bezpośrednie (saldo) 1,9 2,1 3,1 4,1 5,1
Inwestycje portfelowe (saldo) 0,2 1,5 0,8 0,6 1,6
Pozostałe inwestycje (saldo) 1,2 1,6 2,9 0,6 −1,9
Inne operacjea) −0,1 0,0 1,8 1,5 1,6

Rachunek finansowy 3,2 5,2 8,6 6,8 6,4

a) w tym błędy, opuszczenia i zmiany rewaloryzacyjne

Ź r ó d ł o: Jak w tabeli 1.

Tabela 3

Wskaźniki sytuacji płatniczej

Wyszczególnienie 1996 1997 1998 1999 2000

Saldo rachunku bieżącego minus
Saldo inwestycji bezpośrednich/PKB (w %) 1,0 −0,9 -1,2 −3,3 −1,2
Rezerwy/saldo rachunku bieżącego 13 5,0 4,2 2,4 2,8
Rezerwy w miesiącach wypłat z tytułu towarów,
usług i dochodów 5,7 5,9 6,6 6,8 6,6

Zadłużenie zagraniczne przedsiębiorstw/
zadłużenie zagraniczne ogółem (w %) 18 22 32 37 41

Zadłużenie zagraniczne krótkoterminowe/
zadłużenie zagraniczne ogółem (w %) 10 9,0 14 17 13

Ź r ó d ł o: Jak w tabeli 1.

Deficyt obrotów bieżących, skorygowany poprzez uwzględnienie salda
inwestycji bezpośrednich, wyraźnie wzrósł w 1999 roku, ale w kolejnym roku
wrócił do umiarkowanego poziomu. W 2000 roku nieco ponad 1% deficytu
finansował napływ kapitału zagranicznego w innej formie niż inwestycje
bezpośrednie.

Relacja rezerw do salda rachunku bieżącego, mimo spadku w ostatnich
latach, może być uznana za zadowalającą. W 2000 roku rezerwy były prawie
trzykrotnie większe od deficytu obrotów bieżących. Są one względnie duże,
ponieważ od trzech lat przekraczają półroczne rozmiary wypłat z tytułu płatności
bieżących.

Znacznie zwiększyło się w ostatnich latach zadłużenie zagraniczne przedsię-
biorstw. W części wynika ono z kredytów udzielonych przez inwestorów
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bezpośrednich. Z kolei zobowiązania krótkoterminowe stanowią stosunkowo
niedużą część całego zadłużenia zagranicznego.

Takie kształtowanie się podanych wskaźników w 2000 roku po gorszym
roku poprzednim pozwala na ich ogólnie pozytywną ocenę, choć tendencje
wzrostowe relacji zadłużenia przedsiębiorstw do zadłużenia ogółem sugerują
potrzebę stałej obserwacji tej pozycji.

Reakcje polityki gospodarczej

W omawianym okresie zaszły pewne zmiany w polityce gospodarczej. Ich
syntetyczną charakterystykę zawiera tabela 4.

Tabela 4

Polityka budżetowa i pieniężna w latach 1996–2000 (w %)

Wyszczególnienie 1996 1997 1998 1999 2000

Dochody sektora finansów publicznych/PKB 44,2 44,0 41,4 41,2 41,3
Deficyt ekonomiczny/PKB −3,1 −2,9 −3,2 −2,7 −2,0

Inflacja średnioroczna 19,9 14,9 11,8 7,3 10,1
Realna stopa procentowa 2,2 8,1 10,5 8,8 10,4

Realny kurs walutowy
(+ aprecjacja, – deprecjacja) 8,8 2,4 5,0 −4,0 8,3

Ź r ó d ł o: Obliczenia własne na podstawie danych GUS, MF, NBP i MFW.

Dochody sektora publicznego, przekraczające 40% PKB, świadczyły o ciąg-
le wysokim stopniu fiskalizmu. Budżet państwa obciążyły koszty reform
wprowadzonych na przełomie lat 1998 i 1999, a zwłaszcza reform ubezpieczeń
społecznych i służby zdrowia. Deficyt ekonomiczny sektora nie ulegał więk-
szym zmianom i dopiero ostatnio obniżył się do 2% PKB5.

W sytuacji dość ekspansywnej polityki budżetowej polityka pieniężna była
restrykcyjna. Rosnące realne stopy procentowe po wielu latach wysokiego
wzrostu cen sprowadziły inflację do poziomu jednocyfrowego. Nawrót inflacji
i niekorzystne tendencje w zakresie oszczędności oraz brak wsparcia polityki
pieniężnej przez budżetową wywołały po serii obniżek stóp procentowych ich
ponowne podwyżki skutkujące wzrostem stóp realnych.

5 Oczywiście, te uwagi autora odnoszą się do sytuacji sprzed połowy roku 2001, kiedy to w całej
rozciągłości już obnażony został kryzysowy stan finansów publicznych, a faktyczny deficyt budżetu
(licząc wraz z narastającymi wymagalnymi zobowiązaniami państwa) był dużo większy (przyp.
red.).
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Przywrócono spadkowy trend inflacji i wzrostowy trend oszczędności.
W wyniku decyzji zwiększających swobodę ruchów kursu złotego, kurs kształ-
towany praktycznie przez rynek walutowy od maja 1995 roku został ostatecznie
upłynniony w kwietniu 2000 roku. Przy okresowych osłabieniach lub wzmocnie-
niach notowań przeważała tendencja do aprecjacji złotego.

Mimo wielu krytycznych ocen prowadzonej polityki trzeba stwierdzić, że
udało się uniknąć perturbacji walutowych, które mogły być następstwem
zarysowanej ewolucji sytuacji płatniczej.

Wzrost gospodarczy w latach 2001–2010

Główny cel i warunki realizacji

Głównym celem rozwoju Polski w kolejnych dekadach jest zmniejszenie
dystansu do krajów Unii Europejskiej. Należy zaznaczyć, że obecny poziom
dochodu na osobę Europa Zachodnia osiągnęła już na przełomie lat 50. i 60., co
ilustruje skalę zaistniałej różnicy. Proces konwergencji może więc dokonywać
się stopniowo w ciągu wielu dziesięcioleci (Kołodko 2001).

Praktyka gospodarcza dostarcza wielu przykładów udanego zmniejszenia
różnic w poziomie dochodów. Najbardziej spektakularne i zarazem najczęściej
przytaczane są osiągnięcia Japonii i Irlandii6. Japonia na początku lat 50. miała
dochód na osobę w wysokości 20% ówczesnego dochodu w Stanach Zjednoczo-
nych. Nawiasem mówiąc, dochód japoński był też wtedy o jedną czwartą niższy
niż w Polsce. Po czterech dekadach dynamicznego rozwoju na początku lat 90.
dochód w Japonii ustępował amerykańskiemu tylko o 10%. Późniejsze kłopoty
gospodarki japońskiej ponownie zwiększyły dystans do Amerykanów, który
ostatnio sięga 30%. Irlandia jeszcze na początku lat 90. legitymowała się
dochodem na osobę wynoszącym dwie trzecie dochodu zachodnioeuropejskiego.
W końcu minionej dekady Irlandia znalazła się w wąskiej światowej czołówce
z dochodem przekraczającym o kilkanaście procent średnią dla krajów Unii
Europejskiej.

W obu przypadkach można doszukiwać się specyficznych czynników, które
były źródłem trudnych do powtórzenia sukcesów Japończyków i Irlandea-
czyków. Przyjmując dzisiaj założenia co do możliwości zmniejszania dystansu
dzielącego Polskę od Europy, trzeba zatem przede wszystkim zachować umiar
pamiętając, że procesy rozwoju nie są rozwiązywaniem równań, w których
słabszemu przypisuje się nadzwyczaj szybkie tempo rozwoju, a mocniejszemu
tempo powolne.

6 Dalsze obliczenia własne przytoczono na podstawie cytowanych materiałów OECD.
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Teoretycznie można założyć, że w długim okresie Polska utrzyma
przeciętne tempo wzrostu dochodu na osobę w wysokości nie mniejszej niż
5% rocznie. Gdyby mniej zamożne kraje Unii Europejskiej (Hiszpania, Por-
tugalia i Grecja) rozwijały się w tempie 4% rocznie, a cała Unia średnio
w tempie 3% rocznie, wówczas w ciągu 10 lat przebieg konwergencji dałby
rezultaty zapisane w tabeli 5.

Tabela 5

Konwergencja w okresie 2000–2010

Kraje

Indeks Roczne tempo
Dynamika Indeks poziomu

poziomu wzrostu
wzrostu dochodu

dochodu w latach
2000 = 100 w 2010 roku

w 2000 r. 2001–2010

Hiszpania 81 4 148 89
Portugalia 74 4 148 81
Grecja 68 4 148 75
POLSKA 40 5 163 49

Unia Europejska 100 3 134 100

Ź r ó d ł o: Obliczenia własne.

Przy podanych założeniach po 10 latach Hiszpania, Portugalia i Grecja
osiągnęłyby raczej zadowalające zbliżenie do średniego unijnego dochodu.
Polska, odrabiając corocznie około 1 punktu procentowego, doszłaby do około
50% przyszłego dochodu w Unii Europejskiej, zmniejszając także dystans do
wymienionych krajów śródziemnomorskich. Trzeba przy tym zauważyć, że
w 2010 roku dochód w Polsce stanowiłby 65% obecnego poziomu unijnego
dochodu.

Tempo wzrostu dochodu na osobę nie niższe niż 5% rocznie wymagałoby
utrzymywania tempa wzrostu gospodarczego właściwie w tej samej wysokości.
Wynika to z przewidywanej sytuacji demograficznej. Oczekuje się bowiem, że
do roku 2010 stan ludności Polski wzrośnie nieznacznie, gdyż tylko o około
0,4%.7

Zapewnienie wysokiego tempa wzrostu w długim okresie wymaga wielu
rozwiązań i pokonania barier rozwojowych. W tym kontekście zwraca się uwagę
na szereg kluczowych kwestii (Kołodko 2001)8.

7 Obliczenia J. Z. Holzera i R. Serka cytowane w Strategii rozwoju Polski do roku 2020, Komitet
Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Warszawa 2001, s. 20.

8 Przedstawione dalej tezy pochodzą z referatu J. Kleera zaprezentowanego w dniu 19 kwietnia
2001 roku na konferencji poświęconej strategii do roku 2020.
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Podkreśla się, że Polska może dokonać skoku gospodarczego tylko w ra-
mach ugrupowania integracyjnego, prowadząc rozwój w znacznym stopniu
imitacyjny, czyli wykorzystujący dostępne technologie, systemy kierowania
i instytucje. Konieczny jest wybór właściwych priorytetów rozwojowych i ich
realizacja w sprzyjających warunkach tworzonych przez państwo. Trzeba
przezwyciężyć ograniczenia, które wynikają z istnienia w Polsce gospodarki
rynkowej i nierynkowej, gospodarki nowoczesnej i zacofanej oraz zróżnicowa-
nia społeczeństwa z punktu widzenia uczestnictwa w procesach rozwojowych.
Pokonane muszą być liczne bariery, takie jak:

• niski stopień monetyzacji gospodarki;
• niedostateczny rozwój instytucji rynkowych;
• tolerancja wobec odstępstw od reguł rynkowych;
• ograniczony zakres nowoczesnego sektora gospodarki;
• niskie nasycenie kadrami z wyższym wykształceniem;
• spadające nakłady na naukę i badania;
• spadająca liczba wynalazków i patentów;
• wydłużony czas życia produktów;
• niska stopa oszczędzania w gospodarstwach domowych;
• słaba konkurencyjność przedsiębiorstw;
• wysoki udział rolnictwa w zatrudnieniu i niski w produkcji dodanej;
• szybkie i postępujące zróżnicowanie społeczeństwa na grupy kapitałową,

etatową i zasiłkową;
• ograniczony dostęp społeczeństwa do dóbr publicznych, takich jak ochrona

zdrowia, edukacja i bezpieczeństwo;
• słabość państwa i jego instytucji.

Taka analiza prowadzi do wniosku, że zapewnienie wysokiego tempa
wzrostu gospodarczego wymaga minimalizacji zróżnicowania gospodarki i spo-
łeczeństwa oraz wspomagania mechanizmu rynkowego przez dostosowane do
wyzwań rozwojowych państwo i jego instytucje.

Scharakteryzowane podejście ekonomiczno-socjologiczne, akcentujące ak-
tywną rolę państwa w gospodarce, wychodzi poza zakres zależności uwzględnia-
nych w strategii finansów publicznych i rozwoju gospodarczego9. W strategii tej
przyjmuje się, że:

• narzędzia polityki gospodarczej (strukturalne, fiskalne i prawno-regulacyjne)
wpłyną na wzrost oszczędności krajowych oraz wzrost wydatków publicznych
na dziedziny prorozwojowe;

• ma to zapewnić wzrost inwestycji, trwalszą równowagę makroekonomiczną,
wyższe kwalifikacje i większą innowacyjność;

9 Opracowanie Rady Ministrów z czerwca 1999 roku.
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• w rezultacie możliwy będzie szybszy wzrost gospodarczy i niższe bezrobocie;
• w ten sposób dojdzie do realizacji głównych celów rozwojowych, czyli

większych dochodów, wyższej konsumpcji prywatnej, wyższego poziomu
cywilizacyjnego i zmniejszenia dystansu do Unii Europejskiej.

Wydaje się, że odwieczny spór na temat roli państwa w gospodarce będzie
intensywnie kontynuowany w Polsce.10 Jest jednak pewne, że zmniejszenie
dystansu do krajów Unii Europejskiej w wyniku utrzymywania w długim
okresie przeciętnego tempa wzrostu dochodu na osobę w wysokości nie
mniejszej niż 5% rocznie będzie powszechnie akceptowanym założeniem we
wszystkich preferowanych wariantach konstruowanych strategii rozwoju.

Podstawowe makroproporcje

Z dotychczasowych analiz wynika następujący prawdopodobny scenariusz
wzrostu gospodarczego i równowagi zewnętrznej w latach 2001–2010 (tabela 6).

Tabela 6

Makroproporcje w latach 2001–2010 (w %)

Wyszczególnienie Wskaźniki

Średnioroczne tempo wzrostu:
• produktu krajowego brutto ≥ 5
• inwestycji 6–7
• eksportu 8–9
• importu 7–8

Udział w PKB:
• inwestycji wzrost do 29–32
• oszczędności krajowych wzrost do 23–26
• oszczędności zagranicznych ≤ 6

Saldo rachunku bieżącego / PKB ≥ –6

Ź r ó d ł o: Obliczenia własne na podstawie cytowanych opracowań i własnych szacunków.

Potencjalnie możliwe, a jednocześnie oczekiwane tempo wzrostu gospodar-
czego w wysokości nie mniejszej niż 5% rocznie będzie wymagać nieco
wyższego tempa inwestycji. Inwestycje umożliwiające odpowiednią kompozy-
cję czynników produkcji (kapitału i pracy) oraz ich produktywności, która

10 Zob. szerzej A. Wojtyna, Nowe kierunki badań nad ekonomiczną rolą państwa, „Ekonomista”,
nr 1/2001, s. 9–38.
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zadecyduje o rzeczywistym tempie wzrostu gospodarczego, będą przypuszczal-
nie rosnąć nieco szybciej niż produkt krajowy brutto. Ich efektywność zależeć
będzie w dużym stopniu od przebiegu reform strukturalnych11.

Jednym z warunków powodzenia każdego długookresowego programu
rozwoju będzie uzyskanie odpowiedniej relacji między tempem wzrostu
importu i eksportu. Warto zauważyć, że w latach 90. dynamika importu była
wyjątkowo wysoka (Polska ustępowała tylko Argentynie), zaś dynamika
eksportu była raczej umiarkowana i niewiele tylko wyższa od notowanej
w skali globalnej. Import na osobę przekroczył średnią światową o 29%,
podczas gdy eksport ustępował średniej światowej o 21%.12 Konkurencyjność,
czyli według OECD ... poziom, na którym państwo – w warunkach wolnego
i zgodnego z regułami rynku – może wytwarzać dobra i usługi, które
przechodzą próbę rynków międzynarodowych utrzymując jednocześnie
– a w długim okresie zwiększając – dochody realne swoich mieszkańców,
podlega corocznym ocenom. W rankingu dokonanym w roku 2001 na 49
sklasyfikowanych krajów Polsce przypadło 47. miejsce (przed Wenezuelą
i Indonezją).

Są szanse, aby w latach 2001–2010 tempo wzrostu importu było nieco tylko
wyższe niż inwestycji, zaś tempo wzrostu eksportu trochę wyższe niż importu.
Innymi słowy, bilans handlowy zamykałby się deficytem podobnym do notowa-
nego w ostatnim okresie, czyli aż blisko 8% PKB.

Przy podanym tempie wzrostu inwestycji ich relacja do produktu krajo-
wego brutto wzrosłaby do 29%–32% PKB. Powstaje zatem pytanie, na jaki
poziom oszczędności krajowych można liczyć w obecnej dekadzie? Niestety,
zmiany w strukturze oszczędności w ostatnich latach nie dają podstaw do
optymizmu13.

W 2000 roku na przedsiębiorstwa i instytucje finansowe przypadało 64%
oszczędności (w 1995 roku tylko 40%). Raczej trudno spodziewać się wzrostu
rentowności w tym segmencie sektora prywatnego. Oszczędności gospodarstw
domowych ograniczały się do 30% wszystkich oszczędności (w 1995 roku aż
54%). Wzrost gospodarczy i wzrost dochodu na osobę będą sprzyjać skłonności
do oszczędzania, choć – jak wskazują doświadczenia Polski i innych krajów
– mogą się ujawniać z dużą siłą czynniki skłaniające do wzrostu skłonności do
konsumpcji. Sektor finansów publicznych uczestniczył w tworzeniu oszczędno-
ści w niewielkim stopniu; tylko w 6% zarówno w 1995, jak i w 2000 roku. Tak
więc zmiany w systemie finansów publicznych i prowadzonej na tym polu
polityki muszą uwzględnić potrzebę większej partycypacji tego sektora
w oszczędnościach krajowych. Ich łączne rozmiary są wielkością niepewną,

11 OECD Economic Surveys: Poland, April 2001, s. 131.
12 Według Rocznika Statystycznego 2000, GUS, Warszawa 2000, s. 692–695.
13 Przytoczono obliczenia własne na podstawie materiałów NBP.

266 Grzegorz Wójtowicz



choć wzrost do 23%–26% PKB wydaje się możliwy. Oznaczałoby to ogranicze-
nie pożądanych oszczędności zagranicznych do nie więcej niż 6% PKB14.

W ten sposób deficyt obrotów bieżących byłby utrzymany we względnie
bezpiecznych granicach. Wynikałby on z deficytu handlowego (około 8%
PKB) pomniejszonego o nadwyżkę w pozostałych obrotach bieżących (około
2% PKB). Nadwyżka ta byłaby z kolei między innymi rezultatem rosnących
transferów z Unii Europejskiej. Transfery te są bowiem składnikiem bieżących
obrotów płatniczych, choć z drugiej strony należy uwzględniać je jako element
powiększający wykorzystywane oszczędności zagraniczne. Co ważne, w finan-
sowaniu deficytu obrotów bieżących można zapewne bez obaw liczyć na
inwestycje bezpośrednie jako główne źródła napływu kapitału.

Uwagi końcowe

Wzrost produktu krajowego brutto w tempie nie niższym niż 5% średnio-
rocznie przy deficycie obrotów bieżących nie przekraczającym 6% PKB (po
uwzględnieniu transferów z Unii Europejskiej) oznaczałby – jak się wydaje
– bezpieczną ścieżkę umożliwiającą zmniejszenie w ciągu dziesięciu lat
dystansu do krajów Unii pod względem poziomu dochodu na osobę i osiągnięcie
65% obecnego poziomu unijnego dochodu.

Polska, która od kilku lat zaliczana jest do kategorii tzw. emerging markets,
ma obecnie stosunkowo wysoki deficyt obrotów bieżących przy umiarkowanym
tempie wzrostu produktu krajowego brutto. Wśród 25 emerging markets Polska
plasuje się w dolnych rejonach tabeli pod względem rozmiarów deficytu (tabela 7).

Początek dekady nie jest więc najlepszy. Zarysowana sytuacja wskazuje, że
przed polityką gospodarczą stoi zadanie zwiększenia tempa wzrostu gos-
podarczego bez pogorszenia równowagi zewnętrznej. Ryzyko perturbacji
płatniczych jest bowiem równoznaczne z ryzykiem recesji.

Kierunki działań zostały określone między innymi w cytowanej strategii
finansów publicznych i rozwoju gospodarczego. Są one także dyskutowane
w niniejszym tomie. Wypada jedynie dodać, że wzrost oszczędności krajowych
musi być punktem wyjścia i szczególną wytyczną w realizowanych przedsię-
wzięciach o charakterze strukturalnym, fiskalnym i prawno-regulacyjnym.
Tylko bowiem w ten sposób można zapewnić wzrost inwestycji, a w konsekwen-
cji wzrost produktu krajowego brutto. Nie ma gotowych recept, ale są dobre
przykłady – jak choćby dokonania Hiszpanii w ostatnich latach – szybkiego
i względnie zrównoważonego wzrostu gospodarczego z równoczesnym szybkim
spadkiem stopy bezrobocia.

14 Bez transferów z Unii Europejskiej, o czym mowa dalej.
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Tabela 7

Prognozy dla wybranych „emerging markets”

Kraje

Rachunek bieżący Wzrost PKB
(w % PKB) (w %)

2001 2002 2001 2002

Argentyna −4,0 −3,3 1,6 3,2
Węgry −4,4 −4,2 5,0 5,3
Czechy −4,7 −4,4 3,5 3,8
Meksyk −5,5 −6,9 2,6 4,6
Polska −5,7 −6,1 3,6 4,5
Brazylia −6,8 −7,1 3,9 4,1

Ź r ó d ł o: „The Economist” z 28 kwietnia 2001 roku, s. 122.

Zmiany w sferze fiskalnej mogą doprowadzić do lepszego skoordynowania
polityki budżetowej z polityką pieniężną. Odpowiedzią byłyby niższe stopy
procentowe i osłabienie presji aprecjacyjnej grożącej niekiedy przyspieszoną
deprecjacją. Proces wzrostu gospodarczego realizowany przy relatywnie wyso-
kim deficycie obrotów bieżących wymagać będzie ciągłego monitorowania
równowagi zewnętrznej z uwzględnieniem wielu wskaźników o charakterze
ostrzegawczym ilustrujących zmiany zachodzące w sytuacji płatniczej.

Pewne korzystne zmiany w ocenie sytuacji płatniczej będą możliwe już
w pierwszej połowie dekady po uzyskaniu członkostwa w Unii Europejskiej.
Otrzymywane transfery zaliczane do rachunku bieżącego bilansu płatniczego
mogą wówczas wyraźnie zmniejszyć rozmiary deficytu. W drugiej połowie
dekady powinno dojść do włączenia Polski do strefy euro (Kołodko i Nuti 1997).
Zastąpienie złotego przez euro także zapewne istotnie zmieni podejście do
kwestii równowagi płatniczej, gdy euro stanie się w Polsce „walutą krajową”15.

15 Niestety, wskutek błędnej polityki gospodarczej – a także mniej korzystnych w jakiejś mierze
warunków zewnętrznych – wszystkie prognozy co do wzrostu gospodarczego w Polsce zostały
w 2001 roku zweryfikowane ostro w dół. I tak na przykład CitiBank w sierpniu tegoż roku (por.
„CitiWeekly Poland. Economic and Financial Markets”, Citibank, Warszawa, 23.08.2001) zakładał
już zaledwie wzrost PKB o 1,7% w roku 2001 i o 3,0% w roku 2002, czyli średniorocznie 2,3%,
podczas gdy PlanEcon („Review and Outlook for Eastern Europe”, June 2001, s. 211) prognozował
wzrost PKB odpowiednio o 2,6 i 3,8%, a więc przeciętnie jedynie o 3,2%. W przypadku pierwszej
prognozy jest to aż o 3, a drugiej o 2 punkty procentowe mniej niż sugerowane tutaj – i skądinąd, co
ważniejsze, możliwe do osiągnięcia! – tempo wzrostu (przyp. red.).
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Ekonomista, nr 1, s. 9–38.
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– zewnętrzne 94, 98
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– nierówności 143

czwarta rewolucja przemysłowa 62, 74

D

decentralizacja finansów publicznych
214, 215



– funduszy przedakcesyjnych 217, 218
decyzje inwestycyjne 19
deficyt bilansu handlowego 259
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demoralizacja pracy 111
deprecjacja waluty 40, 41, 256
diament Portera 169
długookresowa polityka innowacyjna

168, 186, 191
dobra inwestycyjne 16, 17, 240
– konsumpcyjne 16, 17

dochody czynników produkcji 16
– gospodarstw domowych 17, 18
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– bezpośrednie 75, 255, 256, 258
– krajowe 32, 33, 35, 43
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proletariat 121
promocja eksportu 241–243, 246, 250,

251
prywatna stopa oszczędzania 19, 20,

24–32, 36, 46
prywatne kredyty inwestycyjne 36
prywatyzacja 70, 195, 197
– banków 197, 198
– polskiej bankowości 197
– założycielska 198

przedsiębiorczość 158
– innowacyjna 188
– intelektualna 158, 164, 165

przedsiębiorstwa innowacyjne 176
– prywatne 113, 118
– handlu zagranicznego 237

przestępczość gospodarcza 114
przewaga konkurencyjna 155, 156, 163
– – oparta na wiedzy 155, 159, 160

R

redystrybucja dochodu narodowego 79,
141–143
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– międzypokoleniowa 71
refinansowanie kredytów eksportowych

243
reforma samorządowa 214
regionalistyka 209, 210
regionalizm 210
regionalna restrukturyzacja 209
regionalne programy operacyjne 219
regionalny układ instytucjonalny 209
region 209, 211, 213, 215, 221
reinwestowanie oszczędności społecz-

ności lokalnych 202
rentowność eksportu 245
restrukturyzacja banków 198
– rolnictwa i rozwoju wsi 212

rewolucja naukowo-techniczna 87, 88
robotnicy 118
rola państwa w gospodarce 77–79
rolnictwo 225–228, 230, 232, 233
rozwój eksportu 245
– obszarów przygranicznych 233
– – wiejskich 232, 233
– oparty na wiedzy 158, 160
– regionalny 209 –211, 215, 216
– sektora rolnego i obszarów wiejs-

kich 225
równość społeczna 108, 118, 132, 150
równowaga zewnętrzna 255, 265, 267
równouprawnienie kobiet 149, 150
różnice dochodowe kobiet i mężczyzn

150
rubel transferowy 237
runda GATT-WHO 230
RWPG 237, 238
rynek finansowy 206
– globalny 157–159
– międzynarodowy 239
– ponadnarodowy 227, 230, 233
– przemysłów opartych na wiedzy 157
– rolny 230 –232
– unijny 240, 241

S

samorządy gmin 215
– lokalne 215
– terytorialne 214, 215

sanacja banków komercyjnych 198
– – państwowych 198
– systemu bankowego 198

scenariusze makroekonomiczne 53
– rozwoju polskiego rolnictwa 227

segmenty struktury społecznej 110–112,
116, 117, 120

sektor bankowy 198, 199, 203
– banków spółdzielczych 203
– dóbr inwestycyjnych 19
– finansowy 195, 196, 200, 201
– państwowy 118
– prywatnej przedsiębiorczości 112
– prywatny 29, 118
– rolny 225
– ubezpieczeń 198
– – emerytalnych 198

skarb państwa 195, 197, 198
skłonność do inwestowania 18, 29
– – oszczędzania 18, 20, 24, 29
– – – społeczności lokalnych 202

skuteczne państwo 58, 63, 77, 79–81
solidaryzm społeczny 71, 117, 120, 124
specjalne strefy ekonomiczne 251
społeczeństwo alternatywne 124, 125
– egalitarne 108
– innowacyjne 93
– obywatelskie 79,108,121,123, 125
– polskie 93,105, 108, 110, 111, 126
– wiedzy 93, 97

społeczna gospodarka rynkowa 71, 146,
147, 149

spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kre-
dytowe 205

sprawiedliwość dystrybutywna 130,
131, 138

– społeczna 68, 70, 71, 108
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sprawiedliwy podział 58, 63, 68, 71,
72, 81

stopa oszczędzania 20 –22, 31
– oszczędności krajowych 37, 42
– – prywatnych 23, 30
– podatkowa 17, 30
– procentowa 255, 256
– – kredytów eksportowych 246–248

strategia finansów publicznych i rozwo-
ju gospodarczego 264

– polityki innowacyjnej 168
– „Polska 2025” 91
– – –; cele polityki społeczno-gospo-

darczej 92
– proeksportowego rozwoju 243
– rozwoju społeczno-gospodarczego

64
– – – ; korzystna integracja 58, 63,

73, 81
– – –; skuteczne państwo 58, 63, 77,

79–81
– – –; sprawiedliwy podział 58, 63,

68, 71, 72, 81
– – –; szybki wzrost 58, 62–65, 81

strategiczni inwestorzy zagraniczni 203
strefy wolnego handlu 241
strukturalna zdolność konkurencyjna

209
struktura instytucjonalna 169
– społeczna 109–111, 116, 126
– własnościowa sektora finansów pry-

watnych 199
struktury agrarne 225, 226, 231
– proinnowacyjne 168
– przeciwetyczne 115

subsydiowanie stóp procentowych kre-
dytów eksportowych 243, 244, 247

surowce rolne 229, 231
– żywnościowe 229, 230, 232

system bankowy 37
– finansowy 196
– kredytowy 36

szybki wzrost 58, 62–65, 81
szwedzkie państwo opiekuńcze 141,

143

Ś

środki funduszy unijnych 216, 217,
220, 221

– pomocowe 217

T

taryfa celna 237
tempo wzrostu gospodarczego 30,

65 –67, 72, 73
teoria analizy instytucjonalnej 105
– efektywnego popytu 15, 20
– ekonomiczna 60
– kosztów komparatywnych 87

teoremat Haavelmo 43
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

205
transfery pieniężne dla gospodarstw do-

mowych 17
transformacja sektora finansowego 196
transformacyjna depresja 78
trendy cywilizacji informatycznej 93
turystyczne zagospodarowanie wsi 230
turystyka handlowa 109, 113

U

ubóstwo 135, 140, 148, 151
ubezpieczenia kredytów eksportowych

243, 247
– linii kredytowych 247
– na rachunek skarbu państwa 247
– transakcji eksportowych 244

ukryta gospodarka 114, 125
ukryty (alternatywny) ład społeczno-go-

spodarczy 125, 126
unijne standardy ubezpieczeniowe 247
uniwersytety 171
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W

wartość dodana 17
wiedza jako zasób 155
wielofunkcyjny rozwój wsi 232, 234
wizja Polski 2025 97–100
– – –; gospodarka 99
– – –; państwo 100
– – –; społeczeństwo 97

województwo 220
wskaźnik Robin Hooda 135
– WDI (Human Development Index)

93, 95
Wspólna Polityka Rolna 230, 232
współczynnik Giniego 69, 70, 82, 144,

145
– importochłonności 18

wydatki gospodarstw domowych 19
– inwestycyjne 19, 24–32
– na B + R 173, 175, 176, 178
– rządowe 43

wzrost ciągniony przez eksport 32
– gospodarczy 30, 44, 53, 64–67, 73,

255–258, 262–265, 267
– żywiony eksportem 32

wymiana barterowa 237
wynagrodzenia; drabina nomenklaturo-

wa 137
– ; – rynkowo-merytokratyczna 137

Z

zagospodarowanie zasobów ludzkich
97, 98

zagraniczni inwestorzy strategiczni 203
zarobkowanie pozarolnicze 232
zarządzanie funduszami unijnymi 219,

220
– gospodarstwem rolnym 230

zasada równości szans 138
zasób nauki, badań i rozwoju 172
zatrudnienie 23
– w B + R 173

zdolności wytwórcze 23
zdolność konkurencyjna regionów 209,

212
Związek Banków Polskich 198
związki zawodowe 118
zyski nie rozdzielone firm 18
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Jerzy Kropiwnicki

Doktor nauk ekonomicznych, szef Rządowego Centrum Studiów Strategicz-
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