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WSTĘP 
 
 
 Niniejszy tom „Prac i Materiałów” Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH zawiera 
opracowania pracowników i współpracowników Katedry Ekonomii Rozwoju i Polityki 
Ekonomicznej SGH wykonane w obrębie realizowanego w Katedrze od kilku lat 

tematu „Polityka gospodarcza w warunkach przemian rozwojowych". 1 
 Otwiera go opracowanie Witolda Jakóbika zawierające kompleksową analizę relacji 
między liberalizacją przepływów kapitałowych, postrzeganych jako istotny składnik 
ogólnego procesu globalizacji, a wzrostem gospodarczym. Studium składa się z dwóch 
części. Pierwsza koncentruje się na przeglądzie badań teoretycznych w dziedzinie 
samej globalizacji, jak równieŜ liberalizacji przepływów kapitałowych. Część druga 
zawiera przegląd badań empirycznych poświęconych weryfikacji koncepcji 
teoretycznych. Studium kończą wnioski, które akcentują niejednoznaczność wyników 
poszukiwań empirycznych, zwłaszcza w odniesieniu do podejścia ortodoksyjnego. 
 Postępująca międzynarodowa integracja gospodarcza, rozumiana nie tylko 
w wymiarze instytucjonalnym, ale przede wszystkim realnym sprawia, Ŝe polityka 
gospodarcza staje się kanałem transmisji impulsów koniunkturalnych. Tradycyjnie 
zewnętrzne efekty polityki gospodarczej rozwaŜane były w ramach modelu Mundella-
Fleminga. Rozwój teorii polegał na wyeliminowaniu podstawowych ograniczeń 
modelu oraz uwzględnienia dodatkowych czynników, takich jak międzyokresowa 
optymalizacja, wielkość kraju, konsekwencje podziału pieniądza i aktywów między 
krajami oraz ich wpływ na zamoŜność, sposób finansowania wydatków budŜetowych 
podatkami lub emisją papierów skarbowych. Uwzględnienie dodatkowych czynników 
sprawia, dowodzi w swym opracowaniu Marek Lubiński, Ŝe wnioski na temat 
zewnętrznych skutków przestają być tak jednoznaczne, jak to miało miejsce w modelu 
Mundella-Fleminga. 
 Opracowanie Przemysława Paczesia stanowi próbę analizy polityki pienięŜnej 
z perspektywy politycznego cyklu koniunkturalnego. Autor dokonuje przeglądu teorii 
polityki pienięŜnej z uwzględnieniem jej aspektów instytucjonalnych, szczególną 
uwagę poświęcając niezaleŜności banku centralnego. W oparciu o analizę wyników 

                                                      
1 Wyniki wcześniejszych badań opublikowano w pracy Polityka gospodarcza. Teoria i realia, 
pod red. J. Stacewicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008 oraz w 82 
tomie „Prac i Materiałów” IRG SGH, Polityka gospodarcza w warunkach integracji z Unią 
Europejską, Warszawa 2009, pod red. J. Stacewicza. 
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badań empirycznych dotyczących moŜliwości wykorzystania podstawowych 
instrumentów polityki pienięŜnej, takich jak stopy procentowe, podaŜ pieniądza oraz 
interwencje na rynku walutowym w kreacji cyklu, podejmuje próbę odpowiedzi na 
pytanie, czy polityka pienięŜna moŜe stanowić podstawę działań sprawczych 
w zakresie politycznie motywowanych fluktuacji gospodarczych.  
 Historyczny kontekst dla faktów, które spowodowały narastanie 
międzynarodowego kryzysu finansowego w drugiej połowie obecnej dekady stwarza 
analiza przypadku Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych. Zarazem z przykładu 
Fedu moŜna wyciągnąć wnioski dla polityki stabilnego pieniądza. Wydaje się, Ŝe im 
większa jest rola rynków finansowych w gospodarce, tym wyraźniej ujawnia się 
związek między kondycją bankowości komercyjnej i koniunkturą na rynkach akcji 
oraz na rynku nieruchomości. Ponadto, opracowanie Anny Ząbkowicz zawiera 
sugestię, iŜ w polityce amerykańskiego banku centralnego od bez mała dwudziestu lat 
chodzi nie tyle o ograniczanie inflacji, ani nawet o stabilizację rynków finansowych, 
lecz o podtrzymywanie wzrostu gospodarczego. 
 Jednym z zarzutów kierowanym pod adresem Unii Europejskiej jest istnienie tzw. 
deficytu demokracji. Deficyt demokracji jest łączony z deficytem wdraŜania polityki. 
Zaczął być on dostrzegany wraz z wprowadzeniem programu jednolitego rynku, 
zakładającego m.in. stworzenie równych warunków konkurencji dla podmiotów 
gospodarczych na rynku europejskim. DąŜenie do deregulacji i liberalizacji gospodarek 
ujawniało postawy antyrynkowe rządów. Jednocześnie moŜna było obserwować 
narastanie napięć w państwach członkowskich i niską społeczną akceptację dla działań 
podejmowanych na szczeblu tego ugrupowania. Sylwia Luc wykazuje w swym 
opracowaniu, iŜ pomimo wielu teorii, prac i dyskusji nie udało się dotychczas znaleźć 
nie budzącego kontrowersji rozwiązania problemu legitymacji demokratycznej 
i związanego z nim deficytu wdraŜania polityki.  
 Opracowanie Marii Lissowskiej ma na celu przedstawienie miejsca 
konkurencyjności w polityce Unii Europejskiej. Pojęcie konkurencyjności jest niejako 
„naturalne” w odniesieniu do przedsiębiorstwa. W odniesieniu do gospodarki 
narodowej jest jednak niejednoznaczne, co utrudnia formułowanie zaleceń dla 
zarządzania tą dziedziną. Europejska polityka popierania konkurencyjności ginie 
wśród innych szeroko zakrojonych celów Strategii Lizbońskiej. Występują 
niespójności pomiędzy poszczególnymi działaniami popierania konkurencyjności - np. 
Strategia Lizbońska wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa, podczas gdy polityka 
badań naukowych preferuje duŜe projekty i jednostki. Utrudnia to znacznie dostęp do 
nich podmiotów z mniej zaawansowanych krajów. 
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 Idea trwałego i zrównowaŜonego rozwoju zrodziła się z krytyki zagraŜającej 
środowisku naturalnemu wąsko rozumianej prowzrostowej orientacji w polityce 
gospodarczej. Jej istotę stanowi dąŜenie do harmonijnego łączenia wymogów rozwoju 
społecznego, wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska w procesie podejmowania 
decyzji rozwojowych tak, aby zaspakajać potrzeby obecnych pokoleń nie pozbawiając 
tych moŜliwości przyszłych generacji. W praktyce jest sprawą daleką od 
jednoznaczności jak operacjonalizować tę generalnie słuszną ideę. Celem opracowania 
Małgorzaty Sulmickiej jest przegląd obszarów priorytetowych aktualnej Strategii 
ZrównowaŜonego Rozwoju Unii Europejskiej (European Union Sustainable 
Developmnet Strategy - SDS) oraz wskazanie na niektóre związane z ich realizacją 
dylematy, w tym - z punktu widzenia Polski.  
 Tekst Jacka Szlachty został poświęcony europejskiej polityce regionalnej, 
nazywanej takŜe polityką spójności, będącej drugą pozycją wydatków budŜetowych 
Unii Europejskiej oraz najwaŜniejszym źródłem transferów finansowych na rzecz 
Polski. W opracowaniu przedstawiono dotychczasowy przebieg dyskusji nad polityką 
regionalną Unii Europejskiej po roku 2013, rosnące znaczenie wymiaru terytorialnego, 
który obok wymiaru gospodarczego i społecznego zyskuje rangę traktatową, 
najwaŜniejsze tezy tzw. Zielonej Księgi w sprawie spójności terytorialnej, wpływ 
kryzysu społeczno-gospodarczego na reformę europejskiej polityki spójności oraz inne 
kwestie dotyczące reformy europejskiej polityki regionalnej, takie jak zmiany 
klimatyczne, przebieg procesów demograficznych czy konsekwencje globalizacji.  
 Rozwój regionu moŜe wynikać zarówno z czynników egzogenicznych, jak teŜ 
z endogenicznych. W przypadku czynników endogenicznych do czynników 
tradycyjnych takich jak kapitał, praca i ziemia dołącza się obecnie kapitał 
przedsiębiorczości. Łączy się on z aktywnością, innowacyjnością, uwarunkowaniami 
przestrzennymi i instytucjami sprzyjającymi lokalnemu rozwojowi. Istotną rolę 
przypisuje się równieŜ kapitałowi ludzkiemu czy szerzej kapitałowi społecznemu, 
łączącemu się z sieciami związków społecznych, wartościami kulturowymi czy 
normami społecznymi. Zagadnieniom tym poświęcone jest opracowanie Danuty 
Makulskiej. 
 W okresie przedakcesyjnym polska gospodarka weszła na ścieŜkę szybkiego 
wzrostu. Okres dobrej koniunktury moŜna było wykorzystać do wzmocnienia 
fundamentów ustroju gospodarczego Polski. Temu celowi słuŜyłaby w szczególności 
naprawa finansów publicznych oraz taka modyfikacja polityki makroekonomicznej, 
która sprzyjałaby utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieŜce szybkiego wzrostu oraz 
ewentualnemu wejściu do strefy euro. JednakŜe wzmocnieniu fundamentów 
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ustrojowych kraju nie sprzyjały ostre konflikty, jakie miały miejsce na polskiej scenie 
politycznej w ostatnich latach, pisze w swoim opracowaniu Tomasz Przybyciński. 
W tej sytuacji wybuch globalnego kryzysu finansowego okazał się wielkim 
zagroŜeniem dla polskiej gospodarki. ObnaŜył bowiem słabości polityki gospodarczej, 
która nie była przygotowana do elastycznego reagowania w warunkach silnych 
wstrząsów zewnętrznych. 
 
 
 
           Janusz Stacewicz  
 
 



 

 
Witold Jakóbik* 
 
 

Wpływ globalizacji finansowej na wzrost gospodarczy : mity i fakty 
 
 
 W głównym nurcie badań ekonomicznych moŜna wskazać na dwa podstawowe 
aspekty globalizacji: mikroekonomiczny, który dotyczy roli i działania poszczególnych 
przemysłów lub transnarodowych korporacji, a takŜe makroekonomiczny, 
zogniskowany na wzajemnych relacjach krajów (rządów) w układzie regionalnym 
i globalnym. O ile w pierwszym aspekcie akcentuje się dyscyplinujący firmy efekt 
konkurencji, którego treścią są m.in. uzasadnione obniŜki cen i płac, o tyle w drugim 
aspekcie eksponowane są wyzwania ze strony przepływów kapitałowych mających 
bezpośredni lub pośredni wpływ na wzrost gospodarczy (dotyczy to zwłaszcza rynków 
wschodzących). Ten ostatni aspekt właśnie pozostaje w centrum analizy, która 
obejmuje następujące etapy: a) teoretyczny wymiar globalizacji – omówienie 
podstawowych podejść do globalizacji finansowej; b) przegląd współczesnych badań 
empirycznych weryfikujących teorię, c) sformułowanie na podstawie poprzednich 
etapów wniosków wieńczących całą analizę. 
 
1. Teoretyczny wymiar globalizacji 

 W literaturze dominuje pogląd, Ŝe globalizacja jest procesem mozolnego tworzenia 
zliberalizowanego i zintegrowanego światowego rynku towarów, usług, czynników 
produkcji i kapitału finansowego. W procesie tym wyłania się równieŜ nowy system 
instytucjonalny sprzyjający rozwojowi wytwarzania, handlu i przepływów 
finansowych w skali wielkich regionów i świata. I chociaŜ w powszechnym odczuciu 
przełom ostatnich wieków przybliŜył do siebie kraje i regiony, i to niemal w kaŜdym 
aspekcie ludzkiej aktywności, to jednak naukowy ogląd tych procesów (jak zwykle 
zresztą) poróŜnił badaczy, doprowadzając do powstania dwóch opcji. 
 
 
 
_________________ 
* Autor jest pracownikiem Instytutu Studiów Politycznych PAN i WyŜszej Szkoły Finansów i 
Zarządzania w Warszawie. 
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 Według pierwszej, trwająca fascynacja wyłaniającym się „nowym” światem jest 
nadmierna, gdyŜ w istocie rzeczy mamy do czynienia ze wznowieniem dotkniętych 
regresem lub osłabionych wcześniej procesów globalizacyjnych. Równocześnie jednak 
międzynarodowa integracja wprowadza na ogół nową jakość wielu procesów, 
obejmując przy tym niespotykane dotychczas obszary2. Stwierdzenia te dotyczą 
zarówno zdarzeń w sferze produkcji i zatrudnienia, jak i rynków finansowych. 
W ostatnim przypadku dane statystyczne m.in. pokazują, Ŝe przepływ kapitału netto z 
krajów wysoko rozwiniętych nasilał się w dwóch okresach: 1870-1913 oraz od lat 70. 
minionego stulecia3. Oczywiście, szczegółowa charakterystyka tych dwóch fal 
przepływu jest odmienna, co wyznacza właśnie nową jakość globalizacji. 
 Niektórzy autorzy oceniają zjawisko regionalizacji i globalizacji jeszcze bardziej 
sceptycznie, twierdząc, Ŝe istnieje ono permanentnie od zarania dziejów ludzkości, 
a przynajmniej od narodzin kultury śródziemnomorskiej4. W tym ujęciu niemal 
nieustannie rozwijały się stosunki towarowo-pienięŜne, i to nie tylko „w głąb”, ale 
i „wszerz”. O tym, Ŝe współcześnie globalizacja nabrała tempa i nowej jakości 
przesądzają trzy czynniki: charakter postępu technicznego (m.in. informatyzacja), 
znaczna dojrzałość stosunków politycznych oraz zaawansowany stan teoretycznej 
wiedzy i praktycznych umiejętności ekonomicznych. Dodatkową, korzystną 
okolicznością jest występujący w tym obszarze efekt synergii. 
 Zgodnie z drugą opcją, jaka wyłoniła się w toku dyskusji badaczy, światowa 
gospodarka uległa globalizacji dopiero pod koniec ubiegłego stulecia przede 
wszystkim dzięki rozwojowi technologii informatycznych oraz postępującej 
deregulacji i liberalizacji, co w sumie wykreowało m.in. nową gospodarkę5. Lata 90. 
wzmogły równieŜ zaangaŜowanie (ale i jego kontrowersyjne skutki) 
międzynarodowych organizacji, takich jak MFW czy Bank Światowy6. Rodząca się 
wówczas w Stanach Zjednoczonych euforia wokół pozbawionego fluktuacji wzrostu 
została jednak wyciszona pod wpływem rozwarcia między realną działalnością 

                                                      
2 J. Winiecki, Polska wobec integracji z Unią Europejską i globalizacji gospodarki, „Zeszyty 
Towarzystwa Ekonomistów Polskich” 1999, nr 2. 
3 A. Faria, P. Mauro, M. Minnoni, The External Financing of Emerging Market Countries: 
Evidence from Two Waves of Financial Globalization, IMF Working Paper 2006, No. 
WP/06/205. 
4 G. Kołodko, Globalizacja a transformacja. Iluzje i rzeczywistość, referat na VII Kongres 
Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2001. 
5 M. Castells, The Rise of the Network Society, Blackwell Publishers, Oxford / Malden, Mass. 
2001. 
6 J. E. Stiglitz, Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004. 
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korporacji a ich notowaniami giełdowymi, co spowodowało pęknięcie bąbla 
giełdowego i gwałtowny spadek nastrojów konsumentów i inwestorów. 
Makroekonomiczne fundamenty nowej gospodarki uległy zachwianiu, a poprzez efekt 
zaraŜenia zjawisko to dało się odczuć równieŜ w Europie od lata 2001 r. Wszystko to 
jednak nie zniechęciło części ekonomistów do poglądu o intensyfikacji procesów 
globalizacji u progu nowego stulecia – argumentują oni, iŜ początkowa (być moŜe 
niezbyt udana) faza gospodarki opartej na wiedzy to zaledwie jeden z elementów 
postępującej internacjonalizacji. Z kolei tempo i zakres, w jakim rozprzestrzenia się 
obecnie światowy kryzys finansowy, stanowią niezbity dowód na rzecz tezy 
o destabilizacji będącej następstwem zliberalizowania przepływów kapitałowych. 
 Z ekonomicznego punktu widzenia, charakterystyczną cechą współczesnej 
globalizacji jest wzrost niepewności. Zjawisko to staje się uciąŜliwe dla gospodarczej 
aktywności państwa narodowego z kilku powodów7. Po pierwsze, niepewność dotyczy 
wszelkich załoŜeń leŜących u podstaw projekcji, które są związane z tak waŜnymi 
czynnikami, jak: demografia (migracje zarobkowe), wzrost produktywności zasobów, 
kształtowanie się zasobu kapitału, czy stopy procentowe. Po drugie, niepewność 
istnieje równieŜ w zakresie przyszłych potencjalnych moŜliwości rządu co do 
kształtowania wydatków, warunkujących wywiązanie się państwa z obowiązku 
dostarczenia dóbr publicznych. Po trzecie, nie ma pewności w odniesieniu do 
poprawności załoŜeń, które bazując na zaszłościach historycznych z jednej strony i na 
przyszłych faktach z drugiej, dotyczą wewnętrznych oraz zewnętrznych szoków. Te 
ostatnie mogą dotknąć albo całą gospodarkę (przykładem jest wzrost światowych cen 
nośników energii lub zaraŜenie kryzysem finansowym), albo wyłącznie budŜet 
państwa (ilustracją jest obniŜenie pozycji ratingowej kraju, co utrudnia zadłuŜanie się 
na międzynarodowym rynku finansowym). Nakreślony rodzaj niepewności stwarza 
powaŜne wyzwania dla planowania budŜetowego. 
 Drugim, obok niepewności, dominującym obecnie zjawiskiem jest 
internacjonalizacja przepływów kapitałowych netto. Upraszczając, moŜna powiedzieć, 
Ŝe z powodu nieograniczonego rozprzestrzeniania się zasad wolnego rynku, a przede 
wszystkim dzięki instytucjonalnej swobodzie transferu środków finansowych, 
gospodarka coraz bardziej wymyka się spod kontroli polityki, czyli państw 
narodowych. Stąd juŜ tylko krok do stwierdzenia, Ŝe państwo narodowe znajduje się 
w odwrocie, a świat jest sterowany przez anonimowe (rynkowe) siły o charakterze 

                                                      
7 P. S. Heller, D. Hauner, Characterizing the Expenditure Uncertainties of Industrial Countries 
in the 21st Century, IMF Working Paper 2005, No. WP/05/91. 
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ponadnarodowym8. Ale sposób interpretowania tego fenomenu zaleŜy od wyboru 
jednego z moŜliwych podejść do globalizacji finansowej, które w analizie nazwano: 
a) ortodoksyjnym, lub inaczej neoliberalnym (zob. rysunek 1); b) modernistycznym 
(por. rysunek 2).  
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Rysunek 1. Ortodoksyjne podejście do globalizacji 
 

 
 
Rysunek 2. Modernistyczne podejście do globalizacji 
Źródło: Opracowanie własne. 
 

                                                      
8 Z. Bauman, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, Państwowy Instytut Wydawniczy, 
Warszawa 2000. 
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 Podejście ortodoksyjne bazuje na załoŜeniu, Ŝe celowość otwarcia rynków 
kapitałowych w skali globalnej wynika z zasadności otwarcia rynków zasobów 
rzeczowych i rynków towarów. PoniewaŜ liberalizacja i deregulacja przepływu 
produktów jest korzystna dla krajów decydujących się na ich wdroŜenie, uŜyteczna 
musi się okazać równieŜ liberalizacja i deregulacja obrotów kapitałowych. A zatem 
kapitał jest w tym przypadku traktowany jak swego rodzaju „towar”, podstawą 
intelektualną zaś jest tu teoria wolnego handlu.  
 Zgodnie z neoklasyczną teorią handlu swobodny ruch towarów w skali globalnej, 
który oznacza przenośność czynników produkcji „ucieleśnionych” w produktach, 
łagodzi skutki niepełnej mobilności tych czynników w układzie międzynarodowym. 
Jeśli spełniony jest warunek wolnego handlu, to specjalizacja oparta na wykorzystaniu 
relatywnie obfitych zasobów skutkuje w postaci tendencji do wyrównywania się 
stosunkowych cen czynników produkcji i towarów w skali globu (twierdzenie Ohlina-
Heckschera-Samuelsona). Zwiększenie popytu zagranicznego na produkt wymagający 
znacznych nakładów czynnika obfitego zwiększa zarazem popyt na usługi tego 
czynnika, podnosząc jego krajowe wynagrodzenie, czyli cenę. Międzynarodowa 
wymiana zatem powoduje, Ŝe w danym kraju następuje wzrost cen czynnika obfitego 
i spadek cen czynnika rzadkiego, przez co dochody właścicieli czynnika obfitego 
rosną, a w przypadku czynnika rzadkiego jest przeciwnie9.  
 Stosując to rozumowanie do współczesnej globalizacji przepływów kapitałowych, 
moŜna sądzić, Ŝe tendencja do wyrównywania się relacji cen w skali międzynarodowej 
uzyskuje dodatkowy bodziec ze strony swobodnego transferu kapitału z krajów, w 
których jest on obfity, do krajów cierpiących na niedostatek kapitału (a przez to mniej 
rozwiniętych). W tych ostatnich kapitał jako swoisty czynnik produkcji charakteryzuje 
się wyŜszą produkcyjnością krańcową oraz większą stopą zwrotu, w sumie więc świat 
zapewnia sobie bardziej efektywną alokację zasobów i optymalny rozkład ryzyka, 
czego efektem staje się intensyfikacja wzrostu gospodarczego. Powstało przekonanie, 
Ŝe swobodne przepływy finansowe powinny przynieść widoczne korzyści zwłaszcza 
dla krajów ubogich w kapitał, dotkniętych przez to nadmierną fluktuacją wzrostu 
                                                      
9 NaleŜy przypomnieć, Ŝe nowe teorie handlu, których prekursorem jest P. Krugman, zakładają 
istnienie konkurencji niedoskonałej, wzrastających przychodów skali oraz semipubliczny 
charakter wiedzy (informacji). Wskazują przy tym, Ŝe handlowa integracja wprawdzie 
przyczynia się do ogólnego przyrostu dobrobytu, lecz równocześnie moŜe powodować 
nierównomierny rozkład tego dobrobytu (dywergencję), zarówno w skali państw narodowych, 
jak i regionów. Zakłóca teŜ tendencję do „gładkiego” wyrównywania się relacji cen w skali 
międzynarodowej. Jest zrozumiałe, iŜ tego rodzaju załoŜenia są nie do zaakceptowania przez 
zwolenników rozprzestrzeniających się korzyści, których źródłem jest liberalizacja przepływów 
kapitałowych. 
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dochodu narodowego i, w następstwie, konsumpcji. Innymi słowy, rosnące otwarcie na 
przepływy kapitałowe jest zupełnie niezbędne dla tych krajów, które pragną zmienić 
swój status i przejść z grupy o niskim dochodzie do grupy krajów o średnim 
dochodzie10.  
 Z upływem czasu w podejściu ortodoksyjnym pojawiły się nowe elementy, które – 
zdaniem jego zwolenników – lepiej i pełniej opisują globalizacyjną rzeczywistość: otóŜ 
kapitał nomadyczny autonomizuje się, stając się przedmiotem konkurencji miedzy 
poszczególnymi państwami narodowymi, zaś środkiem konkurencji jest m.in. 
dyscyplina fiskalna11. W warunkach globalizacji przepływów kapitałowych, rodząca 
się konkurencja lokalizacyjna wymusza niejako na administracji rządowej ową 
dyscyplinę, która przejawia się w postaci redukcji wydatków, a przez to równieŜ 
deficytu budŜetowego, zadłuŜenia publicznego oraz obniŜki stóp podatkowych. 
Wszystkie te przedsięwzięcia mają na celu udoskonalenie policy mix i poprawę 
środowiska makroekonomicznego, co pozwoli z kolei pozyskać ograniczony przecieŜ 
kapitał kosztem konkurentów. 
 Pozostawiając na razie na uboczu empiryczną weryfikację podejścia 
ortodoksyjnego, dokonaną przede wszystkim z punktu widzenia wpływu przepływów 
kapitału na intensyfikację wzrostu, zwłaszcza krajów mniej rozwiniętych, naleŜy 
wskazać na kontrowersyjność tego podejścia.  
 Po pierwsze, w świetle dokonań teorii za anachroniczne trzeba uznać pewne 
„techniczne” załoŜenia podejścia neoklasycznego: homogeniczność przepływającego 
kapitału (brak rozróŜnienia między kapitałem krótkoterminowym i długoterminowym), 
statyczność tego podejścia, polegającą na analizie zastanych relacji bilateralnych 
między krajami, czy wreszcie efektywność rynków i brak asymetrii informacji (to 
ostatnie jest szczególnie krytykowane przez J. Stiglitza). 
 Po drugie, kapitał nomadyczny urasta tu do rangi fetyszu, uniezaleŜnia się, będąc 
jednym z głównych regulatorów gospodarki regionalnej / globalnej, i usuwa w cień 
inne formy instytucjonalne. Nic zatem dziwnego, Ŝe – w świetle wspomnianego 
podejścia – kapitał staje się przedmiotem powszechnej konkurencji między krajami, 
które samodzielnie prowadzą działalność na otwartym rynku (co zresztą równieŜ nie 
do końca jest prawdą, o czym dalej). 

                                                      
10 S. Fischer, Capital Account Liberalization and the Role of the IMF,w: Should the IMF Pursue 
Capital-Account Convertibility?,  Essays in International Finance, Vol. 207, Princeton 
University, Princeton 1998; L. H. Summers, International Financial Crises: Causes, 
Prevention, and Cures, “American Economic Review” 2000, Vol. 90, No. 2. 
11 H. Wagner, Implications of Globalization for Monetary Policy, IMF Working Paper 2001, 
No. WP/01/184.  
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 Po trzecie, wielu ekonomistów wyraŜa pod adresem globalizacji finansowej 
wątpliwość co do szeroko pojmowanej efektywności alokacji kapitału, zwłaszcza zaś 
korzystności rozkładu ryzyka i stabilizacji12. Upraszczając, weźmy pod uwagę 
eksponowany przez nich fakt. MFW i Ministerstwo Skarbu Stanów Zjednoczonych 
podejmowały w latach 90. na obszarze Azji, Rosji i innych mniej rozwiniętych krajów, 
działania na rzecz liberalizacji rynków kapitałowych, które doprowadziły do 
destabilizującej spekulacji, oraz inicjatywy skierowane na liberalizację rynków 
finansowych, skutkujące w postaci złych praktyk w zakresie udzielania kredytów. 
Wszystko to z pewnością nie sprzyjało stabilizowaniu wzrostu gospodarczego. Co 
więcej, juŜ w 1990 r. R. Lucas zwrócił uwagę na to, Ŝe kapitał przepływa głównie 
między krajami wysoko rozwiniętymi, a w kolejnych latach okazało się, iŜ wbrew 
zaleceniu neoklasyków – kapitał przemieszcza się przede wszystkim od krajów mniej 
do bardziej rozwiniętych13. W okresie 1996-2006 odpływ netto kapitału z krajów 
rozwijających się i podlegających transformacji systemowej stale się powiększał, 
chociaŜ w drugiej grupie krajów tendencja ta była wyraźnie słabsza14.  
 Po czwarte, uogólnione twierdzenie, iŜ lokalizacyjna konkurencja między rządami 
(krajami) prowadzi do dyscypliny fiskalnej jest, przynajmniej o tyle, o ile dotyczy Unii 
Europejskiej, zbyt daleko idącym, optymistycznym uproszczeniem15. Świadczy teŜ o 
istnieniu w ortodoksyjnym podejściu luki, która obejmuje aktywność państw 
narodowych w ramach ugrupowań integracyjnych o wysokim stopniu 
zinstytucjonalizowania. 
 W modernistycznym podejściu do globalizacji, przepływy kapitałowe traktowane są 
z pewnym dystansem. Z jednej strony dostrzega się potencjalne korzyści napływu 
zwłaszcza inwestycji bezpośrednich, które niosą ze sobą postęp techniczny, a takŜe 
wiedzę i umiejętności ludzkie, co zwiększa produktywność zasobów. Pozwala teŜ 
„wyrównać” konsumpcję w czasie. Z drugiej strony jednak akcentowane są 
zagroŜenia: liberalizacja przemieszczania się środków finansowych moŜe niekiedy 
prowadzić do nadmiernego wypływu kapitału i wzmocnienia gospodarki innych 
krajów, zaś zbytnia ekspansja eksportu kapitału przyczynia się do zmniejszenia 

                                                      
12 J. Bhagwati, The Capital Myth. The Difference between Trade in Widgets and Dollars, 
“Foreign Affairs” 1998, Vol. 7, No. 3; D. Rodrik, Who Needs Capital-Account Convertibility?, 
Essays in International Finance, Vol. 207, Princeton University, Princeton 1998; J. E. Stiglitz, 
Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.  
13 R. E. Lucas, Why Doesn′t Capital Flow from Rich to Poor Countries?, “American Economic 
Review” 1990, Vol. 80, No. 2.  
14 World Economic Situation and Prospects 2007, Executive Summary, United Nations. 
15 M. Dynus, Fiskalizm w Unii Europejskiej, „Bank i Kredyt”, luty 2007. 
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krajowych rezerw dewizowych. Co więcej, słabo kontrolowane (a tym bardziej 
w ogóle wymykające się spod kontroli) przepływy kapitału mogą w istotny sposób 
zakłócać proces osiągania równowagi wewnętrznej i zewnętrznej. Znaczne ruchy 
kapitału bowiem wpływają na poziom kursu walutowego, a przez to na 
międzynarodową konkurencyjność gospodarki, oraz na wysokość stopy procentowej, 
to ostatnie zaś utrudnia prowadzenie polityki monetarnej mającej na celu utrzymanie 
równowagi wewnętrznej16.  
 ZagroŜenia pojawiają się równieŜ w świecie polityki, gdyŜ międzynarodowe 
instytucje, powołane do Ŝycia i działające za przyzwoleniem globalnego kapitału, 
poddają swych członków oraz (nadal) niezaleŜne państwa naciskom, które prowadzą 
do utrwalenia wolnego rynku i, w konsekwencji, swobodnego ruchu kapitału. Wszelkie 
zaś próby przeciwstawienia się tym naciskom są interpretowane przez wspomniane 
instytucje jako podwaŜające ich wysiłki na rzecz globalnej stabilizacji i rozwoju, 
a więc z załoŜenia nieracjonalne.  
 Realistyczność podejścia modernistycznego polega m.in. na tym, Ŝe obok 
niezintegrowanych państw narodowych dostrzega ono nasilający się proces 
regionalizacji, tj. integrowania się państw narodowych w celu stawienia czoła 
niepewności17. DąŜenie do, mniejszej lub większej, instytucjonalizacji więzi między 
państwami jest nie tylko efektem realizacji standardowych celów politycznych 
i ekonomicznych, lecz równieŜ przejawem obrony przed niepewnością potęgowaną 
przez kapitał. Integracja regionalna jest tym, czego obawia się kapitał, który preferuje 
państwa niezaleŜne, a zarazem słabe, zmuszone do otwarcia bram na ościeŜ i poddania 
swej polityki gospodarczej dyktatowi międzynarodowego kapitału. Im większa 
liberalizacja, elastyczność i płynność, tym lepiej dla kapitału – i przeciwnie. 
Reasumując: postępująca regionalizacja jest jednym z czynników mających ograniczać 
ogólną niepewność, a poniewaŜ procesy integracji dotyczą równieŜ ugrupowań 
integracyjnych na róŜnych płaszczyznach i w wielu wymiarach, sprzyja to rozwojowi 
globalizacji. 
 W odniesieniu do Unii Europejskiej, jako bodaj najbardziej zorganizowanej formy 
integracji ze względu na strefę euro, warto wskazać na istnienie swego rodzaju filtrów 

                                                      
16 W. Molle, Ekonomika integracji europejskiej. Teoria, praktyka, polityka, Fundacja 
Gospodarcza, Gdańsk 2000; M. Klein, Capital Account  Liberalization, Institutional Quality, 
and Economic Growth: Theory and Evidence,  NBER Working Paper 2005, No. 11112. 
17 J.K. Solarz, Międzynarodowy system finansowy. Analiza instytucjonalno-porównawcza, 
Biblioteka MenedŜera i Bankowca, Warszawa 2001. 
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instytucjonalnych, przez które przenika globalizacja finansowa. Wymieńmy jedynie 
najwaŜniejsze z nich. 
 Po pierwsze, są to akty prawne wyŜszego rzędu, czyli traktat z Maastricht 
określający kryteria konwergencji, oraz Pakt Stabilności i Wzrostu ze swą częścią 
prewencyjną i represyjną.  
 Po drugie, naleŜy wymienić akty prawne niŜszego rzędu, których przykładem jest 
choćby Druga Dyrektywa Bankowa (1992 r.) lub Plan działania w dziedzinie usług 
finansowych (1999 r.). Plan ten co prawda zawierał pakiet rozwiązań dotyczących 
całego rynku finansowego, jednak duŜa jego część odnosiła się bezpośrednio do rynku 
kapitałowego18. Po raz pierwszy opracowane rozwiązania miały umoŜliwi ć 
pozyskiwanie kapitału w całej Unii Europejskiej, a zarazem zwiększyć bezpieczeństwo 
przeprowadzanych transakcji w dziedzinie papierów wartościowych. W większości 
przypadków rozwiązania te przyjęły formę dyrektyw, które z upływem czasu stały się 
waŜnymi regulacjami rynków kapitałowych w UE. 
 Po trzecie, powstała rozwinięta struktura instytucji formalnych, takich jak np. 
Ecofin, Europejski Bank Centralny, Europejski Komitet Papierów Wartościowych, czy 
Komitet Europejskich Regulatorów Papierów Wartościowych. Wraz z innymi, 
wymienionymi juŜ, filtrami instytucjonalnymi w sposób bezpośredni lub (częściej) 
pośredni oddziałują one na przepływy finansowe zarówno wewnątrz Unii, jak i na te 
występujące w jej relacjach z otoczeniem.  
 Modernistyczne podejście do globalizacji finansowej akcentuje fakt, Ŝe skłania ona 
zintegrowane, bądź nie, państwa narodowe do konkurowania nie tyle o kapitał 
nomadyczny, ile w obszarze udoskonaleń przyjmujących formę makroekonomicznej 
dyscypliny, rozwoju sektora finansowego, lepszego rządzenia, reform 
instytucjonalnych, czy wreszcie rozwoju demokracji; udoskonalenia te w sposób 
zwrotny oddziałują na przepływy finansowe, intensyfikując wzrost gospodarczy. 
WiąŜe się to z przekonaniem o wielości celów funkcjonowania rządu, wyrastających 
w pewnym stopniu z socjokulturowej tradycji (czego dobitnym przykładem są Niemcy, 
Hiszpania lub Grecja19).  
 
  

                                                      
18 T. Kowalak, Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej, „Bank i Kredyt”, marzec 
2007.  
19 T. Kowalik, Współczesne systemy ekonomiczne. Powstawanie, ewolucja, kryzys, 
Wydawnictwo WyŜszej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 
Warszawa 2000. 
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2. Poszukiwania empiryczne – przegl ąd 

 Nie od dziś podejmowane są liczne próby empirycznej weryfikacji przedstawionych 
podejść o charakterze teoretycznym, dlatego – ze zrozumiałych względów – w opra-
cowaniu zreferowano pokrótce załoŜenia i wyniki jedynie tych badań, które na ogół nie 
budzą istotnych kontrowersji. NaleŜy przy tym podkreślić, Ŝe z punktu widzenia 
metodologii są one bardzo zróŜnicowane, gdyŜ: a) obejmują róŜne grupy krajów 
(głównie w podziale na rozwinięte i rozwijające się), a takŜe niejednakowe okresy, 
w odniesieniu do których dysponowano danymi; b) w badaniach stosowano niekiedy 
dodatkowe zmienne kontrolne, na przykład w postaci spadku śmiertelności niemowląt, 
czy sprawności systemu finansowego; c) analitycy uŜywali róŜnych miar otwarcia 
gospodarki na przepływy kapitałowe, poniewaŜ jak dotychczas nie udało się 
skonstruować optymalnego wskaźnika w tej dziedzinie (do dziś trwa spór 
metodologiczny); d) przepływy kapitałowe są wewnętrznie niejednorodne, dlatego 
niektórzy badacze koncentrowali zainteresowanie na inwestycjach bezpośrednich lub 
portfelowych, inni zaś próbowali je agregować. Tak daleko posunięta róŜnorodność 
poszukiwań empirycznych sprawiła, Ŝe w opracowaniu dokonano jedynie ogólnego ich 
podziału na te, które dotyczą bądź podejścia neoklasycznego (ortodoksyjnego), bądź 
modernistycznego (aczkolwiek i w tym przypadku rozróŜnienie to, w świetle faktów, 
nie do końca jest klarowne). 
 Pozostańmy jeszcze przez chwilę przy kwestiach metodologicznych. Tradycyjny, 
rozpowszechniony w literaturze pomiar finansowego otwarcia gospodarki sprowadza 
się do określenia prawnych restrykcji, które dotyczą międzynarodowych przepływów 
kapitału, występując w takich dziedzinach, jak np. dopływy lub odpływy, kontrola 
ilości bądź cen. Najczęściej analitycy wykorzystują uŜyteczny w tym względzie 
instrument AREAER (Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange 

Restrictions), który jest opracowywany przez IMF i dotyczy kształtowania się ponad 
60 typów restrykcji. W tym nurcie właśnie mieszczą się dwie pionierskie analizy. 
Pierwsza została zrealizowana przez D. Rodrika20 i dostarczyła „miarę udziału”: autor 
określił liberalizację przepływów kapitału jako udział liczby lat, w których nie 
stosowano restrykcji w danym kraju, w całym okresie otwarcia rachunku 
kapitałowego. Drugą analizę przeprowadził D. Quinn21, który zrezygnował z 0/1 
podejścia IMF (0 – brak restrykcji, 1 – istnienie restrykcji), konstruując na podstawie 
informacji AREAER ilościowy wskaźnik liberalizacji przepływów o nazwie 
                                                      
20 D. Rodrik, op. cit. 
21 D. Quinn, The Correlates of Changes in International Financial Regulation, “American 
Political Science Review” 1997, Vol. 91 (September). 
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CAPITAL. Fakt, iŜ obie analizy bazują na opisach stosowania prawnych restrykcji, 
pozwala określić je mianem de iure. 
 Próbę odmiennego podejścia de facto podjęli E. S. Prasad, K. Rogoff, S. J. Wei oraz 
M. A. Kose22, którzy wskazują na liczne słabości podejścia de iure. Najbardziej istotną 
jest abstrahowanie od ustalenia, w jakim stopniu dany kraj jest w rzeczywistości 
zintegrowany z międzynarodowym rynkiem kapitałowym. Dalej, ostatnie podejście 
niedokładnie określa stopień otwarcia rachunku kapitałowego, gdyŜ stosowane w nim 
miary są częściowo związane z restrykcjami, jakie dotykają zagraniczne transakcje 
wymienne, co niekoniecznie krępuje przepływy kapitałowe. Wreszcie podejście de 

iure nie jest w stanie uchwycić zakresu wprowadzania w Ŝycie kontroli kapitałowej, 
która moŜe zmieniać się z biegiem czasu, nawet jeśli same restrykcje prawne, 
odnotowane w AREAER, nie podlegają przemianom (przykładem są podyktowane 
ostroŜnością regulacje w dziedzinie międzynarodowej ekspozycji banków krajowych, 
które – w pewnych okolicznościach – dają ten sam efekt, co kontrola kapitałowa).  
 W ramach podejścia de facto rozwaŜane są trzy alternatywne metody pomiaru 
przepływów kapitału. Pierwsza oparta jest na cenach aktywów i pozwala ocenić 
stopień międzynarodowej integracji rynków kapitałowych – bez względu na wielkość 
i kierunki przepływów, rzeczywista globalizacja tych rynków powinna znaleźć wyraz 
w jednolitej cenie podobnych instrumentów finansowych. Wadą tej metody są kłopoty 
z jej urzeczywistnieniem w przypadku rynków wschodzących lub rozwijających się 
krajów o niskim dochodzie: stopy zwrotu ze wspomnianych instrumentów na ogół 
zawierają premię za ryzyko i płynność, która bywa trudna do oszacowania. Ogólnie 
rzecz biorąc, krajowe rynki finansowe są tu niedostatecznie głębokie i płynne, aby 
pozwolić na efektywny arbitraŜ ze strony cen aktywów.  
 Druga metoda pomiaru przepływów kapitału jest pewną odmianą poprzedniej, gdyŜ 
równieŜ bazuje na cenach aktywów, akcentując róŜne uwarunkowania stopy zwrotu 
z kapitału oraz relację strumieni: oszczędności-inwestycje. Wadą tej metody są 
trudności z operacjonalizacją i interpretacją danych, zwłaszcza w długim okresie i dla 
wielu krajów. Trzecia z kolei metoda równieŜ nawiązuje do pomiaru międzynarodowej 
integracji rynków i występuje w wersji strumieniowej bądź zasobowej. Analizując 
znaczenie strumieni kapitału, naleŜy rozstrzygnąć, czy dla pomiaru bardziej uŜyteczne 
jest ujęcie netto czy brutto. To ostatnie, zdaniem autorów omawianych koncepcji, 
pozwala trafnie określić przepływy kapitału, jeśli w rzeczywistości kraje dzielą 
globalne ryzyko dotyczące róŜnych instrumentów i podmiotów o odmiennym profilu 

                                                      
22 E. S. Prasad, K. Rogoff, S. J. Wei, M. A. Kose, Effects of Financial Globalization on 
Developing Countries: Some Empirical Evidence, IMF Occasional Paper 2003, No. 220. 
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ryzyka. Ponadto wartość brutto przepływów, pozostająca w relacji do PKB, jest 
symetryczna do szeroko stosowanego wskaźnika brutto otwartości handlu: sumy 
importu i eksportu w relacji do PKB. Ale ogólną słabością wersji strumieniowej jest jej 
podatność na wahania i błędy pomiaru. Aby złagodzić tę podatność, autorzy preferują 
stosowanie wersji zasobowej – sumy zasobów brutto zagranicznych aktywów i pasy-
wów, odniesionej do PKB; zasoby te stanowią w istocie oczyszczoną, skumulowaną 
postać przepływów. Jej atutem jest m.in. uŜyteczność w komparatystyce 
międzynarodowej, zaś przykładem zastosowania jest zbiór danych dla długiego okresu, 
dotyczący kompozycji międzynarodowej pozycji finansowej, która obejmuje: 
zagraniczne inwestycje bezpośrednie, inwestycje portfelowe, zadłuŜenie zewnętrzne 
oraz oficjalne rezerwy.  
 Przegląd badań, mających na celu empiryczną weryfikację podejścia 
ortodoksyjnego, otwiera cytowana juŜ analiza D. Rodrika, która dotyczyła okresu 
1975-1989, obejmując próbę 100 krajów zaliczonych do grupy gospodarek bądź 
rozwiniętych, bądź rozwijających się. Autor zbadał zaleŜność między liberalizacją 
przepływów kapitału a intensyfikacją, szeroko rozumianego, wzrostu gospodarczego, 
który został opisany przez średnie dla całego okresu wskaźniki: PKB per capita, udział 
inwestycji w PKB oraz CPI. Oprócz tych wskaźników, w analizie zastosowano 
zmienne kontrolne w postaci wartości początkowej PKB per capita, początkowej 
wartości wskaźnika edukacji na poziomie średnim, a takŜe wskaźnika opisującego 
jakość działania instytucji rządowych. Jak juŜ wspomniano, D. Rodrik ocenił 
liberalizację przepływów kapitału za pomocą „miary udziału”, wyznaczając proporcję 
między liczbą lat, w których nie stosowano restrykcji prawnych, a całym okresem 
analizy. Zwieńczył ją pesymistycznym wnioskiem: na podstawie obróbki danych nie 
udało się dowieść, Ŝe kraje niestosujące ograniczeń w dziedzinie ruchu kapitału 
cechują się szybszym wzrostem, większą stopą inwestycji, a zarazem niŜszą inflacją. 
D. Rodrik miał przy tym świadomość metodologicznej słabości, jaka znamionowała 
jego badanie. Chodzi o to, Ŝe im lepsza jest wyjściowa sytuacja w gospodarce, tym 
większa jest skłonność do otwierania się na kapitał – i przeciwnie, co rzuca cień na 
wiarygodność dokonanej komparatystyki międzynarodowej.  
 Cytowana juŜ analiza D. Quinna kończy się zgoła odmienną konkluzją: jej autor 
ustalił istotny, a zarazem pozytywny związek między liberalizacją przepływów 
kapitałowych a intensyfikacją wzrostu gospodarczego. Ale podjęte w późniejszych 
latach badania empiryczne, w których m.in. wykorzystano wskaźnik CAPITAL, 
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doprowadziły do niejednoznacznych wniosków23. Po pierwsze, jako przedmiot analizy 
przyjęto 94 kraje w latach 1955-2004, zaś uŜycie wspomnianego wskaźnika, podobnie 
jak poprzednio, potwierdziło dodatnią korelację w omawianej dziedzinie. Co więcej, 
posługując się wskaźnikiem CAPITAL, D. Quinn powtórzył badania zrealizowane 
przez innych analityków, oparte na rozpowszechnionym wskaźniku 0/1 MFW, 
i ponownie odnalazł pozytywny wpływ liberalizacji rachunku kapitałowego na wzrost. 
Po drugie, D. Quinn podąŜył równieŜ ścieŜką badawczą zapoczątkowaną przez 
D. Rodrika, uŜywając jego „miary udziału”, czego rezultatem okazał się brak 
statystycznie istotnej relacji między obserwowanymi wielkościami (nawiasem mówiąc, 
fakty te wskazują na wyraźne uzaleŜnienie rezultatów badań od przyjętej metody 
pomiaru).  
 Z kolei H. J. Edison, R. Levine, L. Ricci oraz T. Slok wykorzystali metodę, opartą 
na określeniu udziału strumienia kapitału w PKB, a przez to wpływu tego zjawiska na 
wzrost gospodarczy24. Poddając analizie próbę 57 krajów, uzyskali oni wyniki 
pozostające w opozycji do wielu innych poszukiwań empirycznych; dowiedli, iŜ 
międzynarodowa integracja finansowa nie wywiera dodatniego wpływu na wzrost 
w krajach, które cechują się znacznym poziomem PKB per capita oraz wysoką 
jakością kapitału ludzkiego. Dodatkową zmienną, uwzględnioną w badaniu, był 
poziom rozwoju systemu finansowego w poszczególnych krajach. W konsekwencji 
ustalono, Ŝe we wszystkich przypadkach gospodarki o dobrze rozwiniętym systemie 
finansowym w dziedzinie systemu bankowego (private credit) i rynków finansowych 
(stock activity) nie występuje korzystna, statystycznie istotna korelacja między 
przepływającym strumieniem kapitału a wzrostem PKB.  
 ZbliŜone wnioski cechują badania przeprowadzone przez S. Edwardsa25. OtóŜ 
wskazał on na ujemną relację między stopniem kapitałowej otwartości gospodarki 
a wzrostem w przypadku krajów wysoko rozwiniętych, a równocześnie – pozytywną 
w odniesieniu do krajów o niskim dochodzie narodowym i / lub rynków 
wschodzących. Jednak dodatkową zmienną, róŜnicującą sytuację gospodarczą w grupie 
tych ostatnich, okazała się jakość rozwiązań instytucjonalnych: im wyŜsza jakość, tym 
silniejsza, korzystna relacja w omawianej dziedzinie. MoŜna zatem stwierdzić, Ŝe 

                                                      
23 D. P. Quinn, A. M. Toyoda, Does Capital Account Liberalization Lead to Growth?, 
Georgetown University, 
http://faculty.msb.edu/quinnd/papers/capital_liberalization_growth_Dec2006.pdf. 
24 H. J. Edison, R. Levine, L. Ricci, T. Slok, International Financial Integration and Economic 
Growth, IMF Working Paper 2002, No. WP/02/145. 
25 S. Edwards, Capital Mobility and Economic Performance: Are Emerging Economies 
Different?, NBER Working Paper 2001, No. 8076. 
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w świetle omawianych badań czynnikiem determinującym wysoką produkcyjność 
krańcową kapitału, jaka – zgodnie z teorią ortodoksyjną – występuje w krajach mniej 
rozwiniętych, jest dojrzałość szeroko rozumianych instytucji. 
 W empirycznych poszukiwaniach M. Fratzschera i M. Bussiere podjęto próbę 
rozwikłania dylematu, dlaczego w badaniach poświęconych relacji między 
liberalizacją przepływów kapitału a wzrostem pojawiają się tak róŜne konkluzje26. 
Sformułowali oni opinię, Ŝe przyczyną tego stanu rzeczy jest odmienny okres, którego 
dotyczą empiryczne analizy. O ile bowiem kraje przyciągają szeroki strumień kapitału 
w początkowym okresie po zliberalizowaniu obrotów kapitałowych (kredyty, róŜne 
formy inwestycji), uzyskując dzięki temu przyspieszenie wzrostu, o tyle w okresie 
długim wpływ szerokości owego strumienia na wzrost ustępuje miejsca na rzecz 
jakości instytucji. Co więcej, ten ostatni czynnik w znacznym stopniu przesądza o 
strukturze dopływających kapitałów, które są zaliczane do grupy krótkoterminowych 
(spekulacyjnych), bądź długoterminowych. Wynika stąd wniosek o niestabilnym 
wpływie liberalizacji rachunku kapitałowego na wzrost w róŜnych okresach.  
 Dokonując przeglądu wyselekcjonowanych badań empirycznych, których celem 
jest weryfikacja podejścia modernistycznego, naleŜy przypomnieć, Ŝe akcentuje ono 
wpływ globalizacji finansowej na konkurowanie państw narodowych w obszarze 
udoskonaleń przyjmujących formę m.in. makroekonomicznej dyscypliny, rozwoju 
sektora finansowego, czy reform instytucjonalnych. Realistycznie przyjmuje się, Ŝe 
udoskonalenia te są pozytywnie związane z intensyfikacją wzrostu gospodarczego, 
który jest jednym z celów działania (zintegrowanych bądź nie) państw narodowych.  
 W literaturze teoretycznej istnieje przekonanie, Ŝe globalizacja finansowa sprzyja 
makroekonomicznej dyscyplinie, dzięki czemu poszczególne kraje stają się mniej 
podatne na niespodziewaną zmianę sentymentu inwestorów i odpływ kapitału. 
Niestety, badania empiryczne niezbyt sugestywnie dowodzą, Ŝe liberalizacja rachunku 
kapitałowego jest istotnie i pozytywnie skorelowana z tą dyscypliną.  
 Fakt, iŜ w ostatnich latach gospodarka światowa odznaczała się wzrostem 
w warunkach niskiej inflacji, doprowadził niektórych badaczy do wniosku o pozy-
tywnym wpływie globalizacji na efekty polityki pienięŜnej. Na przykład K. Rogoff 
wskazał, Ŝe globalizacja zintensyfikowała konkurencję na rynkach towarów i siły 
roboczej (która z jednej strony obniŜyła ceny, a z drugiej uelastyczniła ceny i płace), 
przez co realne skutki niespodziewanych akcji monetarnych stały się skromniejsze 

                                                      
26 M. Fratzscher, M. Bussiere, Financial Openness and Growth: Short-run Gain, Long-run 
Pain?, ECB Working Paper 2004, No. 348. 
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i bardziej przejściowe27. W konsekwencji stępieniu uległy bodźce do prowadzenia 
przez banki centralne wyrafinowanej polityki antyinflacyjnej. Mimo to, w świetle 
badawczych dokonań H. Wagnera i J. Hawkinsa, w licznych krajach rozwijających się 
otwarcie kapitałowe skomplikowało implementację polityki pienięŜnej28. Główną tego 
przyczyną był wzrost niepewności co do luki produktowej (zwiększona ekspozycja 
tych krajów na zewnętrzne szoki w zakresie produktywności zasobów), a takŜe 
w odniesieniu do mechanizmu transmisji monetarnej (banki centralne zmniejszyły 
zakres kontroli operacji dokonywanych przez banki krajowe).  
 Podobnie w dziedzinie dyscypliny polityki fiskalnej trudno o przekonujące, 
jednoznaczne poszukiwania empiryczne. Na przykład, analizując dane na temat państw 
członkowskich OECD w latach 1960-1994, G. Garrett i D. Mitchell ustalili słabą, 
negatywną zaleŜność między otwartością rachunku kapitałowego a wielkością 
konsumpcji rządu i wydatków publicznych odniesionych do PKB, zaś W. Kim znalazł 
pewne dowody na rzecz tezy, iŜ liberalizacja kapitałowa pomaga zredukować deficyty 
fiskalne29. Niestety, słabością tych (i wielu innych) badań jest wykorzystywanie przez 
ich autorów miar de iure w dziedzinie otwartości rachunku kapitałowego, a takŜe 
pomijanie milczeniem jakŜe istotnych problemów rzekomych (nieprawidłowych) 
korelacji, odwróconej przyczynowości, czy tzw. endogenicznego skrzywienia 
(endogeneity bias) w dokonanej analizie regresji. W rezultacie niektóre obserwacje 
i konkluzje oparte są bardziej na logicznym kojarzeniu faktów i tendencji, niŜ na 
solidnym instrumentarium badawczym (ilustracją jest stwierdzenie, Ŝe w warunkach 
długookresowej globalizacji przeciętne stopy podatkowe uległy redukcji).  
 Bardziej klarowny obraz rysuje się w dziedzinie empirycznych poszukiwań, które 
dotyczą związku między liberalizacją obrotów kapitałowych a rozwojem sektora 
finansowego, intensyfikującym wzrost gospodarczy30. Badania empiryczne dowiodły 
istnienia relacji o charakterze przyczynowo-skutkowym, która – w warunkach 

                                                      
27 K. Rogoff, Globalization and Global Disinflation, referat przedstawiony na  2003 Federal 
Reserve Bank of Kansas City Conference on Monetary Policy and Uncertainty: Adapting to a 
Changing Economy, Jackson Hole, Wyoming (mimeo). 
28 H. Wagner, Implications of Globalization for Monetary Policy, University of Hagen Working 
Paper 2002; J. Hawkins, Globalization and Monetary Operations in Emerging Economies, w: 
Globalization and Monetary Policy in Emerging Markets, BIS Papers 2005, No. 23. 
29 G. Garrett, D. Mitchell, Globalization, Government Spending and Taxation in the OECD, 
“European Journal of Political Research” 2001, Vol. 39; W. Kim, Does Capital Account 
Liberalization Discipline Budget Deficit?, “Review of International Economics” 2003, Vol. 11, 
No. 5. 
30 R. Levine, Finance and Growth: Theory and Evidence, NBER Working Paper 2004, No. 
10766. 
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globalizacji – łączy stan tego rozwoju ze stopą akumulacji kapitału w poszczególnych 
krajach31. Istotną okolicznością jest to, Ŝe dopływowi środków finansowych do 
gospodarki towarzyszy instalowanie się nowych filii i oddziałów zagranicznych 
podmiotów finansowych, które nie tylko nasilają konkurencję w sektorze, ale równieŜ 
są dostarczycielami innowacji produktowych, światowych norm i standardów itp. 
Prawidłowość ta, w pierwszym rzędzie, dotyczy krajów o niskim dochodzie i / lub 
rynków wschodzących (m.in. w Europie Środkowej i Wschodniej).  
 
 Przeprowadzone w ostatnich latach (cezura czasowa ma tu znaczenie) badania, 
które dotyczyły sektora bankowego, wydobyły na światło dzienne znaczące fakty32. 
W okresie globalizacji, instalujące się na rynku krajowym zagraniczne banki ułatwiają 
gospodarce dostęp do międzynarodowych rynków finansowych. Co więcej, sprzyjają 
one doskonaleniu regulacyjnych ram bankowości oraz standardów kredytowania, co 
ma znaczenie w sytuacji, gdy oddziaływanie władz publicznych na banki komercyjne 
słabnie w otwierającej się gospodarce. Nasilając zaś konkurencję na rynku usług 
finansowych, podmioty zagraniczne kreują tendencję do cięcia zarówno 
nadwyŜkowych kosztów, jak i niezasłuŜonych zysków.  
 
 Podobnie korzystne fakty odnotowano w badaniach, poświęconych relacji między 
udziałem papierów wartościowych – wyemitowanych przez zagraniczne spółki – 
w ogólnej wartości papierów notowanych na giełdzie krajowej, a wzrostem PKB. OtóŜ 
w świetle obserwacji R. Levine okazało się, Ŝe zniesienie restrykcji prawnych 
i stworzenie firmom dogodnych warunków pozyskiwania kapitału na obcych rynkach 
skutkuje w postaci zwiększenia płynności rynku giełdowego, zaś P. Henry z kolei 
ustalił, iŜ liberalizacja, a przez to intensyfikacja przepływów kapitału udziałowego 
między giełdami, winduje ceny akcji i podnosi poziom krajowych inwestycji33.  
 Najnowsze badania, zrealizowane juŜ w warunkach rozprzestrzeniania się 
globalnego kryzysu finansowego, w nieco odmiennym świetle ukazują rolę i znaczenie 

                                                      
31 K. Tsuru, Finance and Growth. Some Theoretical Considerations and a Review of the 
Empirical Literature, OECD Economic Department Working Paper 2000, No. 228. 
32 F. S. Mishkin, The Next Great Globalization: How Disadvantaged Nations Can Harness 
Their Financial Systems to Get Rich, Princeton University Press, Princeton 2006. 
33 R. Levine, Capital Control Liberalization and Stock Market Development, “World 
Development” 1998, No. 26; P. Henry, Does Stock Market Liberalization Cause Investment 
Booms?, “Journal of Financial Economics” 2000, No. 58.  
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liberalizacji przepływów kapitałowych dla stabilizacji i procesów rozwojowych34. 
Pęknięcie bąbla spekulacyjnego na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych 
(i w niektórych krajach UE) spowodowało, Ŝe druga i trzecia transza ryzykownych 
obligacji CDO – zabezpieczonych za pomocą kredytów hipotecznych – utraciła popyt. 
W rezultacie zaczęły narastać kłopoty z płynnością przede wszystkim banków 
inwestycyjnych oraz ubezpieczycieli kredytów, a takŜe – co waŜne – instytucjonalnych 
nabywców wspomnianych obligacji, wśród których znalazły się równieŜ róŜnego 
rodzaju banki komercyjne. Liberalizacja przepływów kapitału, początkowo bez 
wahania inwestowanego w obligacje CDO, przyspieszyła obrót tymi papierami 
i rozszerzyła jego zakres w układzie międzynarodowym, zaś nawet w UE nadzór 
finansowy okazał się nieskuteczny, bo rozproszony, tolerujący w niektórych krajach 
obniŜone standardy w bankowości. Kryzys finansowy przejawił się zarówno 
w sektorze bankowym (odpisy w bilansach, utrata płynności), jak i na giełdach 
kapitałowych (negatywny sentyment wśród inwestorów, ucieczka kapitału 
nomadycznego w kierunku bezpieczniejszych form inwestowania), co w sumie 
utrudnia przedsiębiorstwom sfery realnej dostęp do środków na rozwój i drastycznie 
obniŜa tempo wzrostu gospodarczego.  
 Empiryczne poszukiwania dotyczą równieŜ relacji między jakością rządzenia 
a wzrostem i rozwojem gospodarczym, i to w dwóch aspektach: (a) rządzenia 
publicznego (public governance), (b) korporacyjnego nadzoru właścicielskiego 
(corporate governance). Jeśli chodzi o pierwszy aspekt, to mimo niejednoznaczności 
takich pojęć, jak np. sektor publiczny, administracja publiczna, rządzenie, 
podejmowane są w tym zakresie liczne badania m.in. przez Bank Światowy, 
Europejski Bank Centralny, Międzynarodowy Instytut Rozwoju Zarządzania (IMD), 
czy Światowe Forum Ekonomiczne35. Wśród róŜnych, stosowanych przez wymienione 
instytucje, podejść i instrumentów (wskaźników) analitycznych, na uwagę zasługują te 

                                                      
34 Por. G. Dell’Ariccia, D. Igan, L. Laeven, Credit Booms and Lending Standards: Evidence 
from the Subprime Mortgage Market, IMF Working Paper 2008, No. WP/08/106. NaleŜy 
podkreślić, Ŝe to nie liberalizacja obrotów kapitałowych stała się przyczyną owego kryzysu 
(mającego obecnie swe reperkusje w sferze realnej), spełniła ona jedynie rolę katalizatora 
efektu zaraŜenia, dlatego problem ten wykracza poza ramy analizy. Jego interpretacja znajduje 
się m.in. w pracach: R. Ferguson, P. Hartman, F. Panetta, R. Portes, International Financial 
Stability, CEPR, International Center for Monetary and Banking Studies, April 23, 2007 
(mimeo);   A.Sławiński, Banki centralne a globalizacja, w: W. Małecki (red.), Globalizacja 
rynków finansowych – implikacje dla Polski, VIZJAPress&IT, Warszawa 2007; W. Jakóbik, 
Spowolnienie gospodarki światowej, „Nowe śycie Gospodarcze” 2008, nr 2/458.  
35 Por. E. Wojciechowski, A. Podgórniak-Krzykacz, Pomiar jakości rządzenia, „Gospodarka 
Narodowa” 2008, nr 3. 
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zawarte w corocznych raportach IMD na temat światowej konkurencyjności. Raporty 
przedstawiają (w ujęciu rankingowym) zdolność poszczególnych państw do 
konkurowania na otwartym rynku, czego następstwem jest dynamika PKB; zdolność ta 
jest determinowana m.in. przez skuteczność działań rządu (finanse publiczne, politykę 
fiskalną, prawo gospodarcze, otoczenie instytucjonalne).  
 Empiria nie pozostawiają wątpliwości co do pozytywnej roli, jaką globalizacja 
finansowa odegrała w poszczególnych krajach w dziedzinie dostosowania ładu 
korporacyjnego do oczekiwań obcych inwestorów, czego efektem jest m.in. redukcja 
kosztu pozyskania kapitału. R. Stulz wykazał, Ŝe zagraniczni inwestorzy – w po-
równaniu z krajowymi – odznaczają się na ogół większymi umiejętnościami 
i technicznymi moŜliwościami w zakresie monitorowania zarządzania korporacjami36. 
Odnotował on równieŜ korzystny wpływ otwarcia kapitałowego na efektywność 
decyzji menedŜerów, którzy są motywowani zarówno przez istniejących, jak 
i potencjalnych udziałowców przybywających z rynków światowych. Ponadto kraje, 
w których nieliczni udziałowcy (np. zamoŜne rodziny) kontrolują spółki publiczne 
(m.in. za pomocą korporacyjnych piramid, krzyŜujących się holdingów), zostały 
poddane globalnej ekspozycji, dzięki czemu to niekorzystne zjawisko uległo 
ograniczeniu37. 
 W postępującym procesie globalizacji moŜna zauwaŜyć intensyfikację reform 
instytucjonalnych i demokratyzacji Ŝycia (ta ostatnia zresztą jest, do pewnego stopnia, 
elementem wspomnianych reform). Badania podjęte przez O. Havrylyshyna i R. van 
Roodena pokazały, w jakim zakresie nowe, prorynkowe instytucje przyczyniły się do 
reaktywowania wzrostu gospodarczego w krajach, które poddano transformacji 
systemowej38. Autorzy wyróŜnili dwa rodzaje instytucji prorynkowych, które moŜna 
skwantyfikować; kaŜda z nich wywarła odrębny wpływ na wzrost: a) prawne ramy 
działalności gospodarczej, b) swobody polityczne i obywatelskie. Podobne w swym 
charakterze badania przeprowadzili M. Iyigun i D. Rodrik, szkicując zaleŜności 
między reformami instytucjonalnymi a przedsiębiorczością, ze szczególnym 
odniesieniem do Europy Środkowej39. W rezultacie ustalono, Ŝe z punktu widzenia 

                                                      
36 R. Stulz, The Limits  of Financial Globalization, “Journal of Finance” 2005, Vol.60, No. 4. 
37 R. Morck, D. Wolfenzon, B. Yeung, Corporate Governance, Economic Entrenchment, and 
Growth, “Journal of Economic Literature” 2005, Vol. 43. 
38 O. Havrylyshyn, R. van Rooden, Institutions Matter in Transition, But So Do Policies, IMF 
Working Paper 2000, No. WP/00/70. 
39 M. Iyigun, D. Rodrik, On the Efficiency of Reforms: Policy Tinkering, Institutional Change, 
and Entrepreneurship, w: T. S. Eicher, C. Garcia-Peñalosa (red.), Institutions, Development, 
and Economic Growth, The MIT Press, Cambridge, Mass. 2006. 
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rozwoju nowoczesnych, najbardziej wydajnych sektorów gospodarki, lepsze wyniki 
moŜna osiągnąć dzięki przełomowym reformom w porównaniu z „doskonaleniem” 
starych instytucji. Wniosek ten znajduje potwierdzenie nie tylko w świetle dokonań 
transformacji postsocjalistycznej, lecz równieŜ w oparciu o sukcesy takich krajów, jak 
Chiny, Indie, czy Wietnam. Ta ostatnia prawidłowość zarazem świadczy o tym, Ŝe 
demokratyzacja nie zawsze jest czynnikiem niezbędnym do zapewnienia szybkiego 
wzrostu gospodarczego40. 
 
3. Wnioski 

 Po pierwsze, w literaturze nie ma zgody co do umieszczenia procesów globalizacji 
na osi czasu. Istnieją autorzy postrzegający te procesy w sposób cykliczny na 
przestrzeni wieków, podczas gdy inni – przeciwnie – argumentują, Ŝe tak naprawdę 
globalizacja pojawiła się dopiero w latach 90. pod wpływem ogarniającej świat 
deregulacji, liberalizacji oraz postępu wiedzy technicznej i ekonomicznej. 
Rozprzestrzeniający się obecnie kryzys finansowy zaś stanowi niezbity dowód na rzecz 
tezy o destabilizacji, będącej następstwem zinternacjonalizowania przepływów 
kapitału. Istotną cechą współczesnej globalizacji jest nasilanie się ogólnej niepewności, 
a zarazem skłonności podmiotów do podejmowania ryzyka, które następnie – w miarę 
moŜliwości – jest transferowane do innych podmiotów. Procesy regionalizacji 
i globalizacji mają przy tym charakter, po części, spontaniczny, wręcz stochastyczny, 
a po części kontrolowany, czego przykładem jest „organizowana” instytucjonalizacja 
w formie Unii Europejskiej. 
 Po drugie, analizując w opracowaniu globalizację finansową, wyróŜniono dwa 
teoretyczne podejścia do tej kwestii: a) ortodoksyjne, ugruntowane w neoklasycznej 
teorii handlu, w którym kapitał autonomizuje się, stanowiąc przedmiot konkurencji 
między rządami; b) modernistyczne, bez wyraźnego związku z jakąkolwiek dojrzałą 
teorią ekonomiczną, które z pewnym dystansem traktuje pozyskiwanie kapitału jako 
czynnika wzrostu. Modelowa analiza obu tych podejść wskazuje na małą uŜyteczność 
teorii ortodoksyjnej dla interpretacji globalizacji finansowej. Wynika to z funda-
mentalnego (i wielce dyskusyjnego) załoŜenia tej teorii, traktującego państwa (rządy) 
jak zatomizowane podmioty, których głównym celem działania jest konkurowanie na 
efektywnym, wolnym rynku światowym o homogeniczny, doskonale mobilny kapitał 

                                                      
40 Niejednoznaczne rezultaty w tym zakresie uzyskano w ekonometrycznym badaniu regresji, 
mającym podstawę w licznych stylizowanych faktach. Zob. V. Polterovich, V. Popov, 
Democratization, Quality of Institutions, and Economic Growth, TIGER Working Paper Series 
2007, No. 102. 
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finansowy. W rezultacie jego krańcowa produkcyjność i ceny tych samych aktywów 
wyrównują się, poszczególne kraje są obarczone zbliŜonym ryzykiem, a równocześnie 
postępuje proces realnej konwergencji. Rygoryzm załoŜeń i jednostronność widzenia 
współczesnej roli państwa co najwyŜej pozwalają zaliczyć podejście ortodoksyjne do 
grupy modeli normatywnych. Inaczej jest w przypadku (teoretycznie mniej 
„imponującego”) podejścia modernistycznego, które wydaje się lepiej interpretować 
obecną rzeczywistość. Przede wszystkim dostrzega ono dąŜenie wielu państw do 
ograniczania niepewności poprzez procesy integracyjne, a takŜe fakt, iŜ współcześnie 
administracja rządowa pragmatycznie i kompleksowo podchodzi do róŜnych 
społecznych i ekonomicznych uwarunkowań wzrostu, zaś niektóre z nich są 
autotelicznymi celami polityki gospodarczej (i nie tylko); za przykład mogą posłuŜyć 
reformy instytucjonalne lub rozwój demokracji jako instrumentu rozwiązywania 
konfliktu interesów w społeczeństwie. Warto przy tym zauwaŜyć, Ŝe w świetle 
podejścia modernistycznego doskonalenie owych uwarunkowań samo przez się 
pozytywnie oddziałuje na tempo wzrostu, a w dodatku na ogół przyciąga kapitał obcy, 
który wzmacnia to oddziaływanie, mamy tu więc do czynienia z efektem kumulacji. 
 Po trzecie, w opracowaniu dokonano przeglądu wybranych badań empirycznych, 
które przyporządkowano wyróŜnionym podejściom teoretycznym, a jakość i rzetelność 
tych badań jest – do pewnego stopnia – potwierdzona przez przynaleŜność ich autorów 
do takich organizacji, jak np. National Bureau of Economic Research (NBER), 
International Monetary Fund (IMF), czy European Central Bank (ECB). Podstawową 
kwestią jest tu metodologia badań, ściślej rzecz biorąc – powszechnie stosowana 
wymienność pojęć: liberalizacja rachunku kapitałowego oraz finansowe otwarcie 
gospodarki, przy całkowitej odmienności analitycznych ujęć: de iure oraz de facto. 
Wydaje się, Ŝe owa wymienność właśnie jest przyczyną kontrowersji między 
zwolennikami poszczególnych ujęć. Tymczasem jeśli by przyjąć, iŜ liberalizacja 
rachunku oznacza zniesienie (w róŜnym stopniu) ograniczeń administracyjno-
prawnych, zaś finansowe otwarcie zaleŜy (w róŜnym stopniu) od aktywnego włączenia 
się gospodarki w wymianę kapitałową, to wspomniane kontrowersje tracą na 
znaczeniu, a zaproponowane rozróŜnienie lepiej opisuje rzeczywistość. Łatwo bowiem 
moŜna sobie wyobrazić dwie gospodarki o identycznych restrykcjach nałoŜonych na 
rachunek kapitałowy, ale mające zarazem róŜne sumy zasobów brutto zagranicznych 
aktywów i pasywów, odniesione do PKB. To ostatnie, przy danych restrykcjach, 
zaleŜy wprost od aktywności wszystkich podmiotów w sferze międzynarodowych 
przepływów finansowych, dotyczących określonej gospodarki. Warto przy tym 
zauwaŜyć, Ŝe proponowane rozróŜnienie stawia pod znakiem zapytania uŜyteczność 
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ujęcia de facto dla pomiaru stopnia liberalizacji tych przepływów. Wspomniane juŜ 
kontrowersje są przejawem metodologicznej róŜnorodności badań, co sprawiło, iŜ 
w opracowaniu nie uzyskano jednoznacznej weryfikacji obu teoretycznych podejść. 
W odniesieniu do podejścia ortodoksyjnego przykładem jest prawidłowość: część 
badaczy znajduje pozytywną korelację między liberalizacją przepływów kapitału 
a wzrostem tylko w grupie krajów rozwiniętych, bądź potwierdza ją w zbiorze krajów 
rozwijających się, ale pod pewnymi warunkami związanymi np. ze stopniem 
dojrzałości sektora finansowego. Jeśli chodzi o podejście modernistyczne, to przewaŜa 
tu dodatnia korelacja między globalizacją finansową a pozytywnymi efektami polityki 
pienięŜnej czy jakością rządzenia i reformami instytucjonalnymi, natomiast 
w przypadku pozostałych uwarunkowań wzrostu korelacje są niejednoznaczne.  
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Streszczenie 

 Opracowanie zawiera kompleksową analizę relacji między liberalizacją 
przepływów kapitałowych, postrzeganych jako istotny składnik ogólnego procesu 
globalizacji, a wzrostem gospodarczym. Studium składa się z dwóch części. Pierwsza 
koncentruje się na przeglądzie współczesnych badań teoretycznych w dziedzinie samej 
globalizacji, jak równieŜ liberalizacji przepływów kapitałowych. W rezultacie 
formułowane są dwa podstawowe podejścia teoretyczne: a) ortodoksyjne 
(neoliberalne), które podkreśla pozytywny, bezpośredni wpływ globalizacji finansowej 
na wzrost gospodarczy, racjonalną alokację zasobów w skali świata, a takŜe na 
właściwy rozkład ryzyka; b) podejście modernistyczne, które optuje za pośrednim 
wpływem globalizacji finansowej na wzrost gospodarczy, dokonującym się poprzez 
udoskonalenia w dziedzinie makroekonomicznej dyscypliny, lepsze rządzenie lub 
reformy instytucjonalne. Część druga zawiera szeroki przegląd badań empirycznych 
poświęconych weryfikacji paradygmatów teoretycznych. Studium jest zwieńczone 
wnioskami, które akcentują niejednoznaczne wyniki poszukiwań empirycznych, 
zwłaszcza w odniesieniu do podejścia ortodoksyjnego.  
 
Słowa kluczowe: globalizacja, wzrost gospodarczy, przepływy kapitałowe, 
liberalizacja rachunku kapitałowego, testy empiryczne 
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Impact of the Financial Globalization on Economic G rowth: Myths and 
Facts 

Summary 

 This chapter provides a comprehensive analysis of the relationship between capital 
flows liberalization, perceived as an important component of the overall globalization 
process, and economic growth. The study is in two sections. The first section is 
focused on the review of the recent theoretical studies in the globalization itself as well 
as in the capital flows liberalization. As a result two main theoretical approaches are 
set forth: a) the orthodox (neoliberal) approach that stresses a positive direct impact of 
financial globalization on economic growth, rational worldwide allocation of 
resources, and a proper risk distribution as well; b) the modern approach which 
advocates indirect globalization impact on economic growth through some 
improvement in macroeconomic discipline, better governance or institutional reforms. 
The second section includes a wide range of empirical research aimed at verifying the 
theoretical paradigms. Finally, this paper draws conclusions regarding mixed and semi-
significant results of empirical research, in particular if the orthodox approach is 
concerned. 
 
Key words: globalization, economic growth, capital flows, capital flows liberalization, 
empirical tests 
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Polityka stabilizacyjna jako kanał transmisji impul sów 
koniunkturalnych 
 
 
 Postępująca międzynarodowa integracja gospodarcza, rozumiana nie tylko 
w wymiarze instytucjonalnym, ale przede wszystkim realnym, sprawia, Ŝe koniunktura 
w kaŜdym kraju w coraz większej mierze zaleŜy od czynników zewnętrznych. Oprócz 
tradycyjnie przynaleŜnych do tej kategorii międzynarodowych przepływów 
ekonomicznych coraz większą wagę przywiązuje się do prowadzonej w innych 
państwach polityki ekonomicznej. Dzieje się tak, poniewaŜ polityka gospodarcza staje 
się kanałem transmisji impulsów koniunkturalnych. JeŜeli władza reaguje na zmiany 
koniunktury, to działania takie oprócz zamierzonych i oczekiwanych skutków 
wewnętrznych powodują równieŜ, nie zawsze intencjonalne, pozytywne lub negatywne 
następstwa dla otoczenia. Narodowe szoki specyficzne, do których naleŜy polityka 
monetarna i fiskalna, poprzez wymianę towarową i przepływy kapitałowe podlegają 
następnie transmisji do partnerów, co implikuje rozprzestrzenianie się polityki 
ekonomicznej.41  
 Problem zewnętrznych efektów polityki ekonomicznej obecny jest w literaturze od 
dawna. Szczególnie duŜe zainteresowanie wywoływał w połowie lat 80. Wówczas 
polityka fiskalna w krajach rozwiniętych była niezsynchronizowana, wysokie 
i zmienne były realne stopy procentowe, a kursy walutowe cechowały znaczne 
fluktuacje. Polityka podatkowa głównych krajów uprzemysłowionych, poprzez 
zintegrowany międzynarodowy rynek towarowy i kapitałowy, wpływała na resztę 
świata. Między innymi kraje dłuŜnicze musiały płacić wyŜsze odsetki od kredytów 
i dostosować do tego politykę budŜetową.42 
 Dodatkowego znaczenia nabrała ta problematyka współcześnie. Wynika to przede 
wszystkim z bezprecedensowej skali finansowanej deficytem budŜetowym interwencji 
w gospodarkę podejmowanej przez Stany Zjednoczone w celu złagodzenia skutków 

                                                      
41 T. M. Andersen, M. Spange, International Interdependencies in Fiscal Stabilization Policies, 
“European Economic Review” 2006, No. 5. 
42 J. A. Frenkel, A. Razin, The International Transmission and Effects of Fiscal Policies, 
“American Economic Review” 1986, No. 2. 
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globalnego kryzysu finansowego z 2007 r. Wprawdzie niniejszy tekst nie ma 
bezpośrednich odniesień do aktualnej sytuacji, tym niemniej rozwaŜenie zewnętrznych 
konsekwencji polityki stabilizacyjnej w planie teoretycznym wydało się 
przedsięwzięciem godnym podjęcia. 
 
1. Model Mundella-Fleminga 

 Dogodnym punktem wyjścia rozwaŜań jest model Mundella-Fleminga. Schemat ten 
tradycyjnie słuŜył do oceny skuteczności polityki stabilizacyjnej zaleŜnie od charakteru 
powiązań zewnętrznych. Nie przekreśla to jego przydatności do oceny reperkusji 
zagranicznych narodowej polityki ekonomicznej. 
 Model Mundella-Fleminga, wielokrotnie modyfikowany od momentu swego 
powstania, w wersji kanonicznej przyjmuje klasyczne keynesowskie załoŜenia, takie 
jak produkcję determinowaną przez popyt przy niepełnym wykorzystaniu czynników 
produkcji czy sztywność cen, nie wyłączając płac. Wynagrodzenia, określane przez 
warunki krajowego rynku pracy, determinują ceny wewnętrzne. Pomijany jest arbitraŜ 
na rynku dóbr oraz wpływ kursu walutowego na ceny krajowe. Zakłada się 
niezaleŜność krajowego systemu monetarnego od zagranicy. Stopa procentowa jest 
wyznaczana przez krajową władzę monetarną, niezaleŜnie od zagranicznych stóp 
procentowych i oczekiwań dotyczących kursu walutowego. 
 Istotnym elementem w pracach Mundella była analiza dostosowania do 
nierównowagi bilansu płatniczego. Tego typu analizy akcentowały wpływ cen 
relatywnych na strumienie handlu zagranicznego. Dodatkowo ich podstawą było 
podejście statyczne. W odróŜnieniu od tego Mundell odwołał się do klasycznego 
podejścia Huma i stworzył model dynamiczny. Wykazał, jak w systemie sztywnych 
kursów walutowych następuje dostosowanie, poniewaŜ deficyt w bilansie płatniczym 
generuje zmiany zasobu pieniądza. Na przykład ekspansywna polityka monetarna 
obniŜa stopy procentowe i podnosi popyt wewnętrzny. Wynikający z tego deficyt 
bilansu handlowego generuje odpływ pieniądza, przywracając równowagę bilansu 
płatniczego. W miarę upływu czasu następuje dostosowanie cen i wygasają efekty 
realne polityki pienięŜnej.43 
Ponadto przyjmuje się, Ŝe: 

• podatki zmieniają się wraz z dochodem narodowym; 

                                                      
43 M. Obstfeld, International Macroeconomics: Beyond the Mundell-Fleming Model, “NBER 
Working Paper” 2001, No. 8369. 
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• prywatne wydatki konsumpcyjne i inwestycyjne są dodatnio skorelowane 
z dochodem i ujemnie zaleŜne od stopy procentowej; 

• ruch stóp procentowych jest zgodny ze zmianami relacji PKB do zasobu pieniądza. 
Jest to bezpośrednia konsekwencja funkcji popytu na pieniądz, w której popyt 
transakcyjny zaleŜy od dochodu. JeŜeli rośnie on, to przy danej podaŜy pieniądza 
niŜszy musi być popyt spekulacyjny, co zapewniają wyŜsze stopy procentowe; 

• bilans handlowy zmienia się odwrotnie w stosunku do PKB i zgodnie z kursem 
walutowym; 

• bilans obrotów kapitałowych zaleŜy od relacji stóp procentowych w kraju 
i zagranicą; 

• pomijane są zmiany skłonności do wydawania względem, wynikających z ruchu 
terms of trade, zmian dochodu realnego; 

• ignorowane są oczekiwania. 
 Istotą schematu Mundella-Fleminga jest model IS-LM uzupełniony o, odzwiercie-
dlającą kształtowanie się bilansu płatniczego, linię FB. Na bilans płatniczy składa się 
bilans handlowy i bilans przepływów kapitałowych. O bilansie handlowym decyduje 
róŜnica między importem i eksportem. W wersji najprostszej import jest jednoznacznie 
zdeterminowany przez dochód kraju, natomiast zaleŜny od dochodu otoczenia eksport 
jest względem niego autonomiczny. Przy braku mobilności kapitału linia FB jest 
prostopadła do osi odciętych, na której zaznaczono dochód. 
 Z kolei przepływy kapitałowe traktowane są jako funkcja róŜnicy stóp 
procentowych między krajem i zagranicą. Przy nieco ryzykownym załoŜeniu, Ŝe 
aktywa krajowe i zagraniczne są doskonałymi substytutami, a przepływy kapitałowe 
nie zaleŜą od dochodu i przy niezaleŜności krajowych oraz zagranicznych stóp 
procentowych są jednoznacznie zdeterminowane przy danych krajowych stopach 
procentowych. W rezultacie linia FB staje się równoległa do osi odciętych.44 
 ZałoŜenie doskonałej mobilności kapitału jest równie abstrakcyjne jak hipoteza 
o całkowitej izolacji rynku krajowego i zagranicznego. Dlatego bliŜsza realiów jest 
sytuacja pośrednia. Kryterium klasyfikacji jest wówczas kąt nachylenia krzywej FB: 
im jest ona bardziej płaska, tym mobilność kapitału wyŜsza. NiezaleŜnie od tego 
z pełną świadomością, Ŝe jest to daleko idące uproszczenie, skrywające znacznie 
bardziej złoŜoną rzeczywistość, podstawą dalszych rozwaŜań będą dwa skrajne 
przypadki: braku przepływów kapitałowych i doskonałej ich mobilności. 

                                                      
44 JeŜeli zagraniczne stopy procentowe zaleŜą do krajowych, a w skrajnym przypadku są im 
równe wówczas występuje identyczność warunków na rynkach kapitałowych, co eliminuje 
przepływy kapitału wynikające z róŜnicy stóp procentowych. 
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 Oprócz swobody przepływu kapitału czynnikiem róŜnicującym warunki 
prowadzenia polityki stabilizacyjnej jest system kursowy, przybierający postać stałych 
lub elastycznych kursów, przy wielu wariantach pośrednich. W rozwaŜaniach 
dotyczących współczesności jako mało realistyczny moŜna pominąć wariant, który nie 
uwzględnia przepływów kapitału. Natomiast równie jednoznaczna nie jest sprawa 
kursu walutowego. Wprawdzie zdaje się dominować system kursów zmiennych, to 
jednak występują równieŜ próby jego usztywnienia chociaŜby w postaci izby 
walutowej, wspólnych obszarów walutowych czy unii walutowej. Dlatego teŜ 
konieczne jest uwzględnienie obydwu tych przypadków. 
 Z uwag tych wynika, Ŝe charakterystyka polityki stabilizacyjnej w gospodarce 
otwartej wymaga uwzględnienia stopnia mobilności kapitału, reŜimu kursowego 
i oczywiście rodzaju polityki, monetarnej lub fiskalnej o charakterze restrykcyjnym lub 
ekspansywnym. PoniewaŜ polityka restrykcyjna i powodowane przez nią 
konsekwencje są zwierciadlanym odbiciem ekspansywnej wystarczy omówienie 
jednego tylko wariantu. 
 Małą gospodarkę otwartą przy załoŜeniu doskonałej mobilności kapitału opisują 
trzy warunki równowagi: 
 

 Y = G + A(Y, r, e ) (1) 

 D + R = L (Y, r ) (2) 
 r = r* . (3) 
 

 Zgodnie z (1) dochód narodowy (Y) określany jest przez popyt agregatowy 
składający się z wydatków publicznych (G) i prywatnych (A). W odróŜnieniu od 
egzogenicznych (autonomicznych) wydatków publicznych popyt prywatny jest 
dodatnio skorelowany z dochodem oraz ujemnie ze stopą procentową (r). Ze względu 
na załoŜenie o sztywności cen w krótkim okresie kurs walutowy, rozumiany jako cena 
waluty obcej w walucie zagranicznej, determinuje relację cen krajowych 
i zagranicznych. W konsekwencji, poprzez eksport netto, popyt krajowy jest równieŜ 
dodatnio uzaleŜniony od kursu walutowego (e), rozumianego jako cena jednostki 
waluty obcej w walucie krajowej. 
 Lewa strona równania (2) określa podaŜ pieniądza jako sumę D+R, czyli sumę 
utrzymywanych przez bank centralny papierów skarbowych (D) i aktywów 
zagranicznych (R). W równowadze podaŜ pieniądza odpowiada prywatnemu popytowi 
(L), który jest dodatnio skorelowany z dochodem (popyt transakcyjny) i ujemnie 
sprzęŜony ze stopą procentową (popyt spekulacyjny). 
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 Wymóg zachowania równości popytu i podaŜy na pieniądz jest tak samo istotny w 
gospodarce otwartej, jak i zamkniętej. Wynika z niego, Ŝe kaŜda zmiana podaŜy 
pieniądza lub egzogeniczne zakłócenie popytu musi prowadzić do zmiany w 
równowadze jednej lub kilku wielkości kształtujących popyt na pieniądz. Oznacza to 
równieŜ, Ŝe kaŜda zmiana polityki gospodarczej, która nie wpływa bezpośrednio na 
popyt na pieniądz musi spowodować dostosowanie wielkości oddziałujących na 
zapotrzebowanie w celu przywrócenia równowagi. 
 Skutki koncepcji równowagi pienięŜnej dla polityki gospodarczej w systemie 
sztywnych kursów walutowych oddaje monetarystyczne podejście do bilansu 
płatniczego. Istotą tej koncepcji jest stwierdzenie, Ŝe ograniczeniem wykorzystania 
polityki monetarnej do stabilizowania koniunktury jest fakt, Ŝe w równowadze popyt 
na pieniądz w znacznej mierze zaleŜy od czynników pozostających poza wpływem 
władzy monetarnej. Ekspansja komponentu kredytu krajowego podaŜy pieniądza 
okresowo podnosi ceny, zwłaszcza dóbr niehandlowych, produkcję, szczególnie w 
dziedzinach, które charakteryzują sztywne ceny i płace oraz zmniejsza stopę zwrotu 
z aktywów, zwłaszcza izolowanych od rynku światowego. 
 JednakŜe w długim okresie ekspansja monetarna prowadzi do deficytu na rachunku 
obrotów bieŜących i kapitałowych. W rezultacie maleje udział komponentu rezerw 
dewizowych podaŜy pieniądza, która zostaje sprowadzony do poziomu 
długookresowej równowagi. W przypadku kraju duŜego na popyt na pieniądz 
w równowadze długookresowej mogą wpłynąć konsekwencje ekspansji monetarnej dla 
poziomu cen światowych. Ponadto, z wyjątkiem państwa posiadającego walutę 
rezerwową, jedynym długookresowym skutkiem polityki monetarnej jest struktura 
bilansu banku centralnego. 
 Wymóg utrzymania równowagi monetarnej ogranicza równieŜ politykę pienięŜna 
w systemie zmiennych kursów walutowych. Zmienny kurs walutowy nie jest 
dodatkowym instrumentem polityki gospodarczej, ale raczej wielkością endogeniczną, 
pozostająca pod wpływem sił rynkowych, takich między innymi jak obecna i przyszła 
polityka fiskalna i monetarna. Wynika z tego, Ŝe zwłaszcza w długim okresie wzrost 
nominalnej podaŜy pieniądza podnosi wszystkie ceny, nie pomijając kursu 
walutowego. Jest to stwierdzenie kluczowe dla monetarystycznego podejścia do 
bilansu płatniczego. 
 Inna istotna konsekwencja takiego podejścia wynika z dynamicznych powiązań 
między bieŜącym kursem walutowym i oczekiwaniami dotyczącymi jego poziomu, 
implikowanymi mobilnością aktywów finansowych denominowanych w róŜnych 
walutach narodowych. PoniewaŜ przyszła polityka ekonomiczna wpływa na przyszły 
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kurs walutowy, to zarazem przewidywania dotyczące przyszłej polityki wpływają na 
przyszły kurs. Zatem skutki polityki gospodarczej dla kursu walutowego i poprzez kurs 
walutowy wpływ na inne zmienne makroekonomiczne będzie zaleŜał od jej 
konsekwencji dla oczekiwań dotyczących kursu walutowego. 
 Przy pełnej mobilności kapitału aktywa krajowe i zagraniczne są doskonałymi 
substytutami. Zgodnie z (3) arbitraŜ na rynku aktywów finansowych doprowadza do 
parytetu krajowych (r) i zagranicznych (r*) stóp procentowych. I w końcu relacja 
między kursem walutowym i rezerwami zaleŜy od reŜimu kursowego. W systemie 
sztywnych kursów walutowych e jest określone egzogenicznie, podczas gdy R staje się 
endogeniczne. 
 

1. 1. System sztywnych kursów walutowych przy doskonałej mobilności kapitału 

 W pierwszej kolejności omówione zostaną skutki polityki stabilizacyjnej 
w systemie sztywnych kursów walutowych przy doskonałej mobilności kapitału. 
Międzynarodowe przepływy kapitałowe mają powaŜne implikacje dla sposobu 
wykorzystania polityki pienięŜnej do stabilizowania koniunktury. 
 
1.1.1. Ekspansywna polityka pienięŜna 
 Ekspansywnej polityce pienięŜnej na rys. 1 odpowiada przemieszczenie krzywej 
LM z połoŜenia LM0 do LM1, co obniŜając stopy procentowe, zwiększa popyt 
wewnętrzny i import. 
 Pojawia się takŜe odpływ kapitału w wyniku róŜnicy stóp procentowych między 
krajem i zagranicą. Większy import i odpływ kapitału przyczyniają się do deficytu 
bilansu płatniczego w skali większej niŜ przy braku przepływu kapitału i w stopniu 
zaleŜnym od jego ruchliwości. Im większa mobilność kapitału, tym większy deficyt 
bilansu płatniczego. Sztywny kurs, połączony ze, spowodowaną deficytem bilansu 
płatniczego, presją na deprecjację, wymusza interwencję na rynku walutowym. W 
wyniku maleje podaŜ pieniądza, czemu odpowiada przesunięcie krzywej LM1 do LM0, 
a PKB powraca do wielkości wyjściowej. 
 W systemie sztywnych kursów walutowych wzrost udziału komponentu kredytu 
krajowego w podaŜy pieniądza (wyŜsze D w równaniu 2) w małej gospodarce otwartej 
wprawdzie przejściowo obniŜa stopy procentowe, ale jednocześnie pobudza odpływ 
kapitału i utratę rezerw zagranicznych. W rezultacie wzrost D jest równowaŜony przez 
spadek R, co powoduje powrót podaŜy pieniądza do stanu wyjściowego. Ekspansywna 
polityka monetarna nie wpływa zatem w ostatecznym rachunku na całkowitą podaŜ 
pieniądza, a jedynie na strukturę aktywów banku centralnego. 
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Rysunek 1. Efekty ekspansywnej polityki monetarnej i fiskalnej w systemie 
sztywnych kursów walutowych przy doskonałej mobilności kapitału. 
Źródło: R. A. Mundell, Capital Mobility and Stabilization Policy under Flexible Exchange rates, 
“Canadian Journal of Economics and Political Science” 1963, No. 4. 
 
 Nieco bardziej skuteczna moŜe być ekspansja monetarna w kraju duŜym, który 
kształtuje warunki na światowym rynku kapitałowym, poniewaŜ krajowe stopy 
procentowe wpływają na światowe. Jednak nawet kraj duŜy stanie wobec ryzyka utraty 
rezerw dewizowych w stopniu odwrotnie proporcjonalnym do udziału w światowym 
rynku kapitałowym.45 
 Przy pełnej mobilności kapitału w systemie sztywnych kursów walutowych nie ma 
zatem miejsca na samodzielną, zorientowaną na wymogi własnej gospodarki politykę 
stopy procentowej, która staje się praktycznie egzogeniczna. Polityka sterylizacyjna 
banku centralnego okresowo uniezaleŜnia wewnętrzną podaŜ pieniądza od rezerw 
walutowych. Jednak w długiej perspektywie sterylizacja nie jest w stanie utrzymać, 
odbiegającej od równowagi, podaŜy pieniądza. 
 Zmiany w otoczeniu są zwierciadlanym odbiciem tego, co dzieje się w kraju. 
Wywołany ekspansywną polityka monetarną wyŜszy import, toŜsamy z powiększe-
niem eksportu zagranicy, jest dla niej impulsem prowzrostowym. Powstała w wyniku 

                                                      
45 J, A. Frenkel, M. L. Mussa, Monetary and Fiscal Policies in an Open Economy, “NBER 
Working Paper” 1981, No. 575. 
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nadwyŜka w bilansie płatniczym rodzi, wymuszającą interwencję banku centralnego, 
presję na aprecjację. W wyniku ingerencji, polegającej na sprzedaŜy waluty krajowej, 
dochodzi do ekspansji pienięŜnej, która wzmacnia oŜywienie zainicjowane wzrostem 
eksportu. Zatem ekspansywna polityka pienięŜna powoduje oŜywienie nie tylko 
w kraju, ale takŜe w otoczeniu. Jednak jest to efekt przejściowy, bowiem ekspansywną 
zastępuje rychło polityka restrykcyjna. 
 W reakcji na zakłócenia monetarne realny kurs walutowy (q) dopasowuje się 
stopniowo do długookresowej wartości równowagi. W celu wyjaśnienia tej zaleŜności 
moŜna zaproponować model: 
 q=e+p-p*, (4) 
gdzie: 
 e- nominalny kurs walutowy, 
 p- ceny krajowe, 
 p*- ceny zagraniczne. 
JeŜeli jednocześnie zachodzi 
 r=r* + e, (5) 
gdzie: 
 e- oczekiwana deprecjacja nominalna. 
Na tej podstawie 
 r+p=r*+p*+e 
oraz 
 r-r*=e+p*-p. 
Oczekiwana deprecjacja realna 
 q=r-r*. 
JeŜeli dodatkowo przyjąć: 
 q= -γ(q-q), 
gdzie: 
 q- realny kurs równowagi, 
 γ- współczynnik określający tempo dostosowania kursu rzeczywistego do kursu 

rownowagi. 
Wtedy: 
 q=q-1/γ (r-r*). (6) 
 Z równania (6) wynika, Ŝe jeŜeli stopa procentowa w kraju jest wyŜsza niŜ za 
granicą to realny kurs walutowy będzie poniŜej długookresowej równowagi. Innymi 
słowy dodatnia róŜnica stóp procentowych implikuje realną aprecjację. Jej skala zaleŜy 
od tempa dostosowania w gospodarce. Współczynnik b jest średnim opóźnieniem, 
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które przy załoŜeniu racjonalnych oczekiwań jest uwzględniane w parametrach 
strukturalnych modelu. JeŜeli średnie opóźnienie wynosi 3 lata, wówczas równa 
3 punktom procentowym róŜnica realnych stóp procentowych implikuje odchylenie 
kursu walutowego od długookresowej równowagi o 9%.46 
 
1. 1. 2. Ekspansywna polityka fiskalna 

 Ekspansywna polityka fiskalna to wyŜsze wydatki budŜetowe lub niŜsze podatki. 
WyŜsze wydatki oznaczają zmniejszenie eksportu netto oraz wzrost stopy procentowej. 
JeŜeli kapitał jest dostatecznie mobilny deficyt w bilansie handlowym jest z nadwyŜką 
równowaŜony przez, wywołane wyŜszymi stopami procentowymi, dodatnie saldo 
obrotów kapitałowych. 
 Ukształtowany w efekcie dodatni bilans płatniczy, powodujący presję aprecjacyjną, 
zmusza władze monetarne do zakupu waluty zagranicznej za krajową. Formalnie Y 
wynika z równania 1, podczas gdy r jest zdeterminowane przez warunki rynku 
światowego, a e przez zobowiązania kursowe. Oznacza to, Ŝe podaŜ pieniądza 
dostosowuje się do popytu poprzez interwencje banku centralnego na rynku 
walutowym. R zmienia się w celu stabilizowania kursu walutowego. Przy danym D, R 
jest wyznaczone z równania 2. Zwiększa to podaŜ pieniądza i zgodnie z rys. 1 
przesuwa krzywą LM0 do LM1, co sprzyja dalszemu oŜywieniu. Skutki ekspansywnej 
polityki fiskalnej ulegają wzmocnieniu w wyniku dodatkowych efektów monetarnych. 
W ostatecznym rachunku nowa równowaga ustala się w punkcie C. 
 Z omówionymi efektami związane jest tak zwane „przestrzelenie”, polegające na 
tym, Ŝe produkt jest wyŜszy niŜ oczekiwany. JeŜeli władze uznają za poŜądane Y1, to 
dodatkowe efekty monetarne prowadzą do nadmiernej ekspansji ze wszystkimi tego 
negatywnymi następstwami, chociaŜby w postaci groźby inflacji. Teoretycznie 
komplikacje te są do uniknięcia, dzięki uwzględnieniu w polityce fiskalnej reperkusji 
zagranicznych. Jednak w praktyce wzięcie ich pod uwagę oraz ocena łącznych efektów 
jest bardzo trudna lub wręcz nierealna. Wynika to z generalnych problemów 
z szacowaniem efektów polityki ekonomicznej. JeŜeli jednak jest taka szansa, to przed 
władzą pojawia się dodatkowa okazja wykorzystania powiązań z otoczeniem do 
realizacji celów narodowych. 
 Podobnie jak poprzednio powstaje pytanie o reperkusje zagraniczne. Zgodnie 
z elementarną logiką modelu Mundella-Fleminga wzrost wydatków budŜetowych 
naleŜy do kategorii zakłóceń realnych, które w wyniku wzrostu dochodów i wydatków 

                                                      
46 R. Dornbusch, S. Fischer, The Open Economy Implications for Monetary and Fiscal Policy, 
“NBER Working Paper” 1987, No. 1422. 
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oraz popytu importowego prowadzą do deficytu bilansu handlowego. Zatem otoczenie 
początkowo otrzymuje impuls korzystny za sprawą większego eksportu netto. 
 W dalszej kolejności wywołana ekspansją fiskalną utrata rezerw wymusza 
restrykcyjną politykę pienięŜną, niwecząc jej efekty. W przypadku doskonałej 
mobilności kapitału ekspansja budŜetowa, podnosząc stopy procentowe, powoduje 
napływ kapitału. Pobudza to wzrost dochodu w kraju i hamuje za granicą. Wynika 
z tego, Ŝe mobilność kapitału w systemie sztywnych kursów walutowych wzmacnia 
transmisję do otoczenia impulsów monetarnych i łagodzi przekazywanie za granicę 
krajowych zakłóceń realnych.47 
 Z opóźnieniem następuje w otoczeniu odpływ kapitału, co stwarza presję w 
kierunku, wymuszającej interwencję na rynku walutowym, deprecjacji. Zakup 
pieniądza krajowego za walutę zagraniczną jest równoznaczny z restrykcyjną polityka 
monetarną. Oznacza to, Ŝe za sprawą ekspansywnej polityki fiskalnej otoczenie 
otrzymuje początkowo bodźce korzystne (wzrost eksportu netto) i później negatywne 
(konieczność zacieśnienia polityki monetarnej). Ostateczny, trudny do jednoznacznego 
przewidzenia, efekt będzie wypadkową tych dwóch czynników. NiezaleŜnie od 
trudności znalezienia wyraźnego rozstrzygnięcia istotne jest, Ŝe ekspansywna polityka 
fiskalna moŜe skutkować ujemną transmisją. Dla przykładu Laursen i Metzler 
wykazali, Ŝe w modelu bez przepływów kapitałowych wzrost autonomicznych 
wydatków państwa przyczynia się do wzrostu produkcji krajowej i jednoczesnego jej 
spadku w otoczeniu, tak więc ma miejsce negatywna transmisja.48 
 Wpływ polityki fiskalnej na produkcję w kraju i zagranicą badany był empirycznie 
na przykładzie USA i Kanady. Na tej podstawie stwierdzono, Ŝe wzrost wydatków 
budŜetowych początkowo zwiększa produkcję w USA. Ten wzrost podlega następnie 
transmisji za pośrednictwem przepływu towarów i kapitału oraz poprzez kanał stóp 
procentowych i kursów walutowych. W Kanadzie realna stopa procentowa, podobnie 
jak realny kurs walutowy, rośnie. W rezultacie spada PKB w tym kraju. Obserwowany 
jest zatem efekt zuboŜania sąsiada., polegający na tym, Ŝe wzrostowi PKB w USA 

odpowiada jego spadek w Kanadzie. 49 
 Dla danej ścieŜki zmian wydatków budŜetowych deficyt podnosi światowe stopy 
procentowe i zamoŜność w kraju, obniŜając ją zagranicą. Oznacza to, Ŝe deficyt 

                                                      
47 R. Dornbusch, S. Fischer, The Open Economy Implications ……op.cit. 
48 S. Laursen, L. A. Metzler, Flexible Exchange Rates and the Theory of Employment, “Review 
of Economics and Statistics” 1950, November. 
49 K. Peren Arin, F. Koray, International Transmission of Fiscal Shocks: An Empirical 
Investigation, Louisiana State University Department of Economics Working Paper No. 2006-
03. 
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podlega negatywnej transmisji do otoczenia. Kanałem transmisji jest światowy rynek 
kapitałowy i dokonuje się ona za pośrednictwem wyŜszych stóp procentowych. 
Przejściowy wzrost bieŜących wydatków państwa podnosi stopy procentowe oraz 
obniŜa zamoŜność w kraju i zagranicą.50 
 Analiza efektów ekspansji fiskalnej jest niekompletna, poniewaŜ nie uwzględniała 
dotąd komplikacji wynikających z finansowania deficytem w krótkim okresie, a w 
ostatecznym rachunku koniecznego wzrostu podatków w celu obsługi wyŜszego długu 
w dłuŜszej perspektywie. Pominięte zostały równieŜ skutki trwałej, prowadzącej do 
niekorzystnej dla kraju przeŜywającego ekspansję redystrybucji bogactwa, 
nierównowagi w bilansach płatniczych. Powstaje pytanie jakie są implikacje tych 
dodatkowych czynników. 
 Redystrybucja bogactwa w wyniku nierównowagi bilansów płatniczych wpływa na 
rynek dóbr, poniewaŜ róŜni się wzorzec wydatków krańcowych między krajami. 
Ponadto popyt na dobra kraju przeŜywającego ekspansję spada w miarę upływu czasu 
w wyniku redystrybucji, co tłumi konieczność realnej aprecjacji. Ale ten efekt jest 
częściowo równowaŜony przez konsekwencje finansowania deficytem. 
 Nierozwiązanym problemem w połączeniu z finansowaniem deficytem pozostają 
skutki efektu portfelowego. Odejście od załoŜenia o doskonałej substytucyjności 
aktywów wymaga uznania znaczenia sposobu funkcjonowania rynku aktywów dla 
finansowania deficytu. Efekty te ujawniają się poprzez dwa kanały. 
 Pierwszym z nich jest bezpośredni wpływ deficytu na rosnącą względną podaŜ 
aktywów. Posiadacze aktywów, utrzymujący rosnącą część zasobów w aktywach kraju 
przeŜywającego ekspansję muszą uzyskiwać rekompensatę w postaci rosnącej róŜnicy 
nominalnych stóp procentowych lub antycypowanej inflacji. Jest takŜe moŜliwe, Ŝe 
deprecjacja waluty kraju przeŜywającego ekspansję obniŜa wartość długu wyraŜonego 
w walucie zagranicznej i tym sposobem redukuje jego udział w portfelu, eliminując 
potrzebę podniesienia stóp procentowych lub aprecjacji. 
 Rezultaty dyskusji bierze pod uwagę równanie, przedstawiające relacje stóp 
procentowych przy uwzględnieniu, wynikającej z niedoskonałej substytucji, premii za 
ryzyko. RóŜnica nominalnych stóp procentowych jest równa spodziewanej skali 
deprecjacji powiększonej o premię za ryzyko K zaleŜnej od względnej podaŜy 
krajowego długu w relacji do światowego bogactwa i udziału w nim danego kraju, 
czyli 
 i = i* + e + K(B/eV*,V/eV*), K1 >O, K2 <0; (7) 

                                                      
50 J. A. Frenkel, A. Razin, Budget Deficit and Rates of Interest in the World Economy, “NBER 
Working Paper” 1984, No. 1354. 
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gdzie V jest wyraŜanym w walucie zagranicznej światowym bogactwem, (i) to 
wysokość stopy procentowej, (e) kurs walutowy, natomiast (B) emisja papierów 
skarbowych. Równanie (7) wskazuje, Ŝe kurs walutowy lub skala deprecjacji muszą się 
dostosować, aby utrzymać równowagę portfela wobec rosnącej krajowej podaŜy 
papierów skarbowych przy danych stopach procentowych. 
 Efekty portfelowe polityki fiskalnej powstają jedynie przy załoŜeniu, Ŝe deficyt 
budŜetowy jest finansowany emisją papierów skarbowych w walucie kraju 
przeŜywającego ekspansję. Efektu premii za ryzyko moŜna uniknąć poprzez 
finansowanie zadłuŜenia w sposób, który utrzymuje strukturę walutową aktywów 
światowych bez zmian. W realiach współczesnych oznaczałoby to na przykład 
finansowanie deficytu USA papierami skarbowymi emitowanymi w markach lub 
jenach. 
 Międzynarodowa mobilność kapitału wiąŜe oprocentowanie aktywów w róŜnych 
walutach poprzez parytet stóp procentowych. Parytet ten wymaga, aby oprocentowanie 
tych aktywów było jednakowe, po uwzględnieniu przewidywanych zmian kursu 
walutowego. Międzynarodowe przepływy kapitałowe pozwalają takŜe na 
wyrównywanie deficytu na rachunku obrotów bieŜących i stają się powaŜnym kanałem 
transmisji zakłóceń makroekonomicznych.51 
 Inna sytuacja ma miejsce, gdy kapitał jest mniej mobilny. Wówczas wynikającego 
z ekspansji fiskalnej deficytu w bilansie handlowym nie rekompensuje w całości 
napływ kapitałów. Konieczność uniknięcia deprecjacji limituje podaŜ pieniądza. 
Monetarna kontrakcja w wyniku ekspansji fiskalnej ogranicza przyrost PKB. 
 Inne będą równieŜ konsekwencje dla otoczenia. Ograniczony tylko odpływ kapitału 
nie wymusza w takiej jak poprzednio skali interwencji na rynku walutowym, a tym 
samym polityka monetarna jest bardziej ekspansywna. Zwiększa to 
prawdopodobieństwo dodatniej transmisji ekspansywnej polityki fiskalnej. 
 

1. 2. System elastycznych kursów walutowych przy swobodzie przepływu 
kapitałów 

 W systemie zmiennych kursów walutowych wyodrębnić moŜna trzy kanały 
transmisji polityki za granicę: 
1. Celem wewnętrznej polityki ekonomicznej jest przede wszystkim oddziaływanie na 

popyt. Część zmian zapotrzebowania przekłada się na import ze skutkami dla 
partnerów handlowych. 

                                                      
51 J, A. Frenkel, M. L. Mussa, Monetary and Fiscal ….op. cit. 
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2. Decyzje polityczne lub dotyczące ich oczekiwania wpływają na stopy procentowe i 
ceny aktywów, z uwzględnieniem kursów walutowych. Ekspansja fiskalna w 
jednym kraju, zgodnie ze schematem IS-LM, podnosi stopy procentowe, przyciąga 
kapitał zagraniczny i kreuje popyt na aktywa denominowane w walucie krajowej. 
Prowadzi to do jej aprecjacji i poprzez drenaŜ kapitału z zagranicy do wzrostu stóp 
procentowych w otoczeniu. Podobnie skutki powoduje kontrakcja pienięŜna. 

3. Ruch stóp procentowych i kursów walutowych powoli przekłada się na wielkości 
realne. Deprecjacja poprzez krzywą J początkowo pogarsza bilans handlowy 
wyraŜony w walucie krajowej52. Około dwóch lat zabiera poprawa bilansu 
handlowego i poprzez eksport netto ujawnienie się efektów ekspansywnych 
w gospodarce krajowej. Zgodnie z tym samym nurtem myślenia odroczone w 
czasie są skutki deprecjacji i wpływ stóp procentowych na inwestycje. 

 Zasadnicza róŜnica w porównaniu z omawianym poprzednio przypadkiem 
sztywnych kursów walutowych polega na zachowaniu się krzywej FB, która staje się 
między innymi funkcją kursu walutowego i przemieszcza się w prawo przy deprecjacji 
i w lewo przy aprecjacji. W konwencjonalnych modelach makroekonomicznych 
w duchu Mundella-Fleminga wartość importu jest wyznaczana w cenach producenta 
oraz w odniesieniu do dóbr handlowych działa prawo jednej ceny. Kurs walutowy 
znajduje pełne i natychmiastowe przełoŜenie na ceny. Na przykład w przypadku 
deprecjacji ceny importowe rosną bezzwłocznie, stosownie do jej skali. Ceny 
relatywne wpływają na udział w zaspokojeniu dóbr krajowych i zagranicznych.53 
 
1. 2. 1. Ekspansywna polityka monetarna 

 W pierwszym rzędzie ekspansywna polityka monetarna prowadzi do obniŜenia 
stopy procentowej, co pobudza wewnętrzną aktywność gospodarczą i powoduje deficyt 
w balansie handlowym, bowiem wzrost popytu w części kierowany jest na import. 
Jednak tym razem zamiast interwencji na rynku walutowym zostaje uruchomiony 
mechanizm kursowy. W przypadku kursów płynnych, kształtowanych przez swobodną 
grę sił rynkowych, bank powstrzymuje się od interwencji. Od strony formalnej R w 

                                                      
52 Krzywa J pokazuje kształtowanie się bilansu handlowego po dewaluacji. Początkowo niŜszy 
kurs oznacza tańszy eksport i droŜszy import , prowadząc przy niezmienionym wolumenie 
obrotów do pogorszenia bilansu handlowego. Jednak po pewnym czasie wolumen eksportu 
zaczyna rosnąć w wyniku niŜszych cen dla odbiorców zagranicznych, a nabywcy krajowi 
obniŜają zakupy droŜszych dóbr importowanych. W rezultacie bilans handlowy poprawia się w 
relacji do stanu bezpośrednio po dewaluacji. 
53 M. Duarte, M. Obstfeld, Monetary Policy in the Open Economy Revisited: The Case for 
Exchange Rate Flexibility Restored, “Journal of International Money and Finance” 2008, No. 6. 
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równaniu (2) i (3) staje się zmienną egzogeniczną, podczas gdy (e) jest wyznaczone z 
modelu. Spowodowana tym deprecjacja stymuluje eksport i hamuje import, prowadząc 
do nadwyŜki w wymianie towarowej, czemu na rysunku 2a odpowiada przesunięcie 
IS0 i FB0 do IS1 oraz FB1. PKB w nowym punkcie równowagi Y2 jest większy niŜ Y1. 
 

Rysunek 2. Efekty ekspansywnej polityki: a) monetarnej, b) fiskalnej w systemie 
elastycznych kursów walutowych przy swobodzie przepływu kapitału 
Źródło: T. F. Dernburg, Macroeconomics, New York 1989, s. 253. 
 
 Dzieje się tak, poniewaŜ polityka monetarna zyskała wzmocnienie w postaci 
nadwyŜki w bilansie handlowym. Dostosowania kursów walutowych, dokonujące się 
gwałtownie w reakcji na zmiany polityki monetarnej, mogą prowadzić do raptownego 
dopasowania cen i płac krajowych, ograniczając wpływ polityki monetarnej na 
produkcję i zatrudnienie. Zatem w systemie elastycznych kursów walutowych dzięki 
ekspansywnej polityce pienięŜnej, nawet przy braku mobilności kapitału, osiągalne jest 
trwałe zwiększenie PKB. Polityka pienięŜna staje się skutecznym narzędziem wpływu 
na gospodarkę, poniewaŜ wywołany obniŜeniem stóp procentowych odpływ kapitału 
powoduje pogorszenie kursu walutowego, co podnosi eksport netto. 
 W systemie płynnych kursów walutowych władza po części odzyskuje kontrolę nad 
nominalną podaŜą pieniądza. Tym niemniej przepływ kapitału nadal ogranicza 
efektywność polityki pienięŜnej. KaŜdy, wynikający z obniŜki stóp procentowych, 
wzrost popytu krajowego zwiększa zapotrzebowanie na towary importowane, których 
zakupy finansowane są przepływami kapitału. Dostosowania kursu walutowego w 
reakcji na zmiany polityki pienięŜnej powodują dostrojenie cen i płac krajowych, 
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ograniczając tym samym oddziaływanie polityki pienięŜnej na zatrudnienie 
i produkcję. 
 Powstaje pytanie o skutki zewnętrzne ekspansywnej polityki pienięŜnej, która 
powoduje spadek stóp procentowych, odpływ kapitału i deprecjację. Deprecjacja i 
poprawa bilansu handlowego oznacza automatycznie jego pogorszenie i aprecjację w 
otoczeniu. Tak więc, gdy krzywa IS w kraju przesuwa się w prawo, to jednocześnie w 
otoczeniu wędruje w lewo. Proces ten trwa do momentu wyrównania bilansu 
handlowego. Fakt, Ŝe ekspansywna polityka pienięŜna w kraju podnosi stopy 
procentowe za granicą sprawia, Ŝe transmisja staje się ujemna. 
 
1. 2 .2. Ekspansywna polityka budŜetowa 

 Ekspansywna polityka fiskalna (rys. 2b) sprawia, Ŝe punkt równowagi wewnętrznej 
B znajduje się w strefie nadwyŜkowej, co wymusza aprecjację ze wszystkimi 
konsekwencjami dla bilansu handlowego. Dalsze dostosowanie polega na tym, Ŝe 
krzywe IS0 i FB0 przybierają połoŜenie IS1 oraz FB1. 
 Skuteczność ekspansywnej polityki fiskalnej zaleŜy od mobilności kapitału. 
Aprecjacja waluty przy znacznej jego mobilności niweluje skutki ekspansywnej 
polityki budŜetowej. Aprecjacji moŜe zapobiec ekspansywna polityka pienięŜna banku 
centralnego. JeŜeli bank skupuje walutę zagraniczną i kreuje w ten sposób pieniądz 
krajowy doprowadza do równowagi na rynku pienięŜnym przy wyŜszym PKB i nie 
zmienionej stopie procentowej. Mała mobilność kapitału sprawia, Ŝe w wyniku 
ekspansywnej polityki fiskalnej dochodzi, do dodatkowo pobudzającej gospodarkę, 
deprecjacji. 
 W modelach keynesowskich kurs walutowy odgrywa kluczową rolę w transmisji 
zaburzeń fiskalnych. PoniewaŜ kurs walutowy reaguje szybko na informacje o 
przyszłych wydarzeniach staje się on istotnym kanałem transmisji zakłóceń 
makroekonomicznych i polityki rządu. Szczególnie nowa informacja kreująca wyŜsze 
oczekiwania inflacyjne moŜe doprowadzić do natychmiastowej deprecjacji, która 
szybko przekłada się na ceny krajowe dóbr handlowych. Ponadto deprecjacja moŜe być 
uznana za zachętę do wzrostu cen dóbr niehandlowych i płac. 54 
 JeŜeli występuje krótkookresowa sztywność cen dóbr krajowych w walucie 
narodowej, to dostosowania kursu zmieniają ceny relatywne. Takie przeszacowania są 
poŜądane, jeŜeli są reakcją na realne warunki gospodarowania. Elastyczny kurs 
walutowy ułatwia takie dostosowanie. Tym niemniej zbędne ruchy cen relatywnych w 

                                                      
54 G. Corsetti, A. Meier, G. J. Muller, International Dimensions of Fiscal Policy Transmission, 
http://www.hec.unil.ch/deep/evenements/Seminaire-papers/2007-08/Muller-oct07.pdf. 
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odpowiedzi na zakłócenia o podłoŜu czysto monetarnym mogą powodować nadmierne 
koszty społeczne, których moŜna uniknąć dzięki polityce, która nie tylko, Ŝe nie jest 
niezaleŜnym źródłem zakłóceń, ale na ile to moŜliwe słuŜy eliminowaniu wahań 
popytu na pieniądz. 
 Oficjalna interwencja na rynku walutowym, wpływająca tylko na podaŜ aktywów 
niemonetarnych dostępnych społeczeństwu moŜe wywierać jedynie ograniczony 
wpływ na kurs walutowy poprzez efekt portfelowy. Działania takie mogą mieć 
natomiast istotny wpływ jako przekazywany społeczeństwu sygnał dotyczący 
przyszłych kierunków polityki. 
 I w końcu kurs walutowy moŜe być przydatny jako wskaźnik polityki monetarnej 
mającej na celu łagodzenie fluktuacji popytu na pieniądz, szczególnie wtedy, kiedy 
szybko zmieniające się oczekiwania inflacyjne powodują, Ŝe stopa procentowa staje się 
mało przydatnym wskaźnikiem popytu na pieniądz. Dla przykładu połączenie 
rosnących nominalnych stóp procentowych i aprecjacji pieniądza krajowego moŜe 
wskazywać na wzrost popytu na pieniądz krajowy, który powinien być amortyzowany 
wzrostem podaŜy. 
 Trwała ekspansja fiskalna przy doskonałej substytucyjności aktywów krajowych 
i zagranicznych w długiej perspektywie zwiększa popyt agregatowy i doprowadza do 
wypierania, które realizuje się dwoma kanałami. Pierwszym z nich jest realna 
aprecjacja w kraju przeŜywającym ekspansję w wyniku względnego wzrostu popytu na 
dobra tego kraju. Drugim jest wzrost realnych światowych stóp procentowych. W 
wyniku spada produkcja w kraju i zagranicą. 
 W kraju małym efekt wypierania będzie działał wyłącznie poprzez realny kurs 
walutowy, implikując, Ŝe bilans obrotów bieŜących pogorszy się o pełną wielkość 
ekspansji fiskalnej. Przy załoŜeniu stałego zasobu pieniądza w wyraŜeniu nominalnym 
i pełnym zatrudnieniu wyŜsza stopa procentowa powoduje niŜszy popyt na pieniądz w 
wyraŜeniu realnym i wyŜsze ceny w kaŜdym kraju. Problemy takie nie występują, gdy 
kapitał jest mniej mobilny. Wówczas deficyt w bilansie handlowym nie jest w całości 
rekompensowany napływem kapitałów. 
 Inna jest sytuacja państwa duŜego, które w mniejszym stopniu podlega wpływom 
zagranicy, a w większej mierze kształtuje otoczenie. Ilustracją są skutki ekspansywnej 
polityki budŜetowej. Tak jak zwykle prowadzi ona do wzrostu stóp procentowych, 
przypływu kapitału i aprecjacji. W warunkach doskonałej mobilności kapitału 
aprecjacja inicjuje ruch krzywej IS, aŜ do momentu jej powrotu do połoŜenia 
początkowego, co ostatecznie niweluje skutki ekspansji fiskalnej. Dzieje się tak 
jedynie przy załoŜeniu, Ŝe kraj nie wpływa na światowe stopy procentowe. JeŜeli 
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jednak takie oddziaływanie ma miejsce stopy procentowe w kraju i zagranicą rosną w 
stosunku do sytuacji wyjściowej. Tym samym równieŜ PKB jest wyŜszy, bowiem 
wyŜsze światowe stopy procentowe osłabiają napływ kapitału do danego kraju. Tak 
więc w kraju duŜym, mimo elastyczności kursu walutowego i mobilności kapitału, 
polityka fiskalna ponownie staje się skuteczna. 
 PoniewaŜ w omawianej obecnie sytuacji dochodzi docelowo do zrównowaŜenia 
bilansu handlowego, to wewnętrzna polityka ekonomiczna nie ma, przynajmniej 
teoretycznie, Ŝadnych konsekwencji zewnętrznych. Zatem system zmiennych kursów 
walutowych izoluje kraj od otoczenia. Stwierdzenie powyŜsze wynika wprawdzie z 
przeprowadzonej analizy, jest jednak słuszne jedynie przy załoŜeniach 
upraszczających. 
 Od tych rygorystycznych załoŜeń po części odstąpili Devereux i Engel, rozszerzając 
model ze sztywnymi cenami w duchu nowej makroekonomii w celu włączenia 
kwotowania cen w walucie nabywcy przez eksporterów stosujących dyskryminację 
cenową. Kluczową cechą modelu jest kurs walutowy w krótkim okresie nie związany z 
relatywnymi cenami importowymi, na które napotyka nabywca i tym samym nie 
występuje przestawienia popytu między dobrami krajowymi i importowanymi. W tego 
typu modelach zostaje wyeliminowany stabilizujący efekt zmiennego kursu 
walutowego.55 
 
2. Ponad modelem Mundella-Fleminga 

 W tradycyjnych modelach makroekonomicznych osadzonych w tradycji Mundella-
Fleminga import jest wyceniany w walucie producenta, a ponadto w odniesieniu do 
dóbr handlowych obowiązuje prawo jednej ceny. Mechanizm cenotwórczy zakłada, Ŝe 
zmiany kursu walutowego przekładają się w całości i natychmiast na ceny towarów 
importowanych. Zmiany cen relatywnych powodują przestawienie popytu między 
krajem i zagranicą. Oznacza to zarazem stabilizującą rolę pełnioną przez zmienny kurs 
walutowy w obliczu narodowych szoków realnych. Jednak takie upraszczające 
załoŜenia nie wytrzymują konfrontacji z faktami.56 
 Rozwój teorii polegał na wyeliminowaniu podstawowych ograniczeń modelu 
Mundella-Fleminga, nie tylko wynikających z odwołania się do koncepcji Keynesa. 
Jednym z nich było pominięcie międzyokresowych zachowań optymalizacyjnych. 
Zakłada się, Ŝe oczekiwania mają charakter statyczny. Pomijana jest wielkość kraju, 

                                                      
55 M. B. Devereux, Engel C., Monetary Policy in the Open Economy Revisited: Price Setting 
and Exchange-Rate Flexibility, “Review of Economic Studies” 2003, No. 4. 
56 M. Duarte, M. Obstfeld, Monetary Policy in the Open Economy Revisited…op. cit. 
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która jest istotnym determinantem efektywności polityki monetarnej oraz fiskalnej, i co 
za tym idzie reperkusji zewnętrznych. W kanonicznej wersji modelu ignorowane są 
konsekwencje podziału pieniądza i aktywów między krajami oraz ich wpływ na 
zamoŜność. Istotny jest równieŜ sposób finansowania wydatków budŜetowych 
podatkami lub emisją papierów skarbowych, co wpływa na efektywność polityki 
fiskalnej. 
 W klasycznym modelu Mundella-Fleminga nie poddawano bliŜszej analizie 
charakteru polityki fiskalnej. Pomijano chociaŜby fakt, Ŝe ekspansja fiskalna moŜe 
polegać na wzroście wydatków lub ograniczeniu podatków. Wnioski dotyczące 
reperkusji zewnętrznych ekspansywnej polityki fiskalnej zaleŜą od sposobu, w jaki jest 
realizowana. JeŜeli wydatki budŜetowe są dane, to nadwyŜka (deficyt) zaleŜy od 
podatków. Polityka fiskalna polega zatem na ich zmianach. 
 Mechanizm transmisji impulsów fiskalnych jest znacznie bardziej skomplikowany 
w opartych na podstawach mikroekonomicznych modelach równowagi ogólnej. 
Oprócz załoŜeń modelu i ich modyfikacji wiele zaleŜy od charakteru zakłócenia: czy 
jest ono przewidywane czy zaskakujące, przejściowe czy trwałe, teraźniejsze czy 
przyszłe. Nie bez znaczenia jest równieŜ czy zaburzenia powstają po stronie popytu 
czy podaŜy, w kraju czy zagranicą. Ponadto waŜne jest, czy zakłócenia realne 
kreowane są przez szoki popytowe czy podaŜowe. Rezultaty zaleŜą takŜe od 
kompletności międzynarodowych rynków aktywów, sztywności lub elastyczności 
podaŜy pracy i sposobu finansowania wydatków państwa. Przy takiej liczbie 
koniecznych do uwzględnienia czynników trudno jest jednoznacznie określić 
mechanizm transmisji i reperkusje zagraniczne w systemie płynnych kursów 
walutowych. 
 Oprócz modyfikacji modelu Mundella-Fleminga zostały zaproponowane co 
najmniej dwa dodatkowe kanały transmisji w systemie płynnych kursów walutowych. 
Jednym z nich jest prawdopodobna współzaleŜność popytu na pieniądz poprzez 
bezpośrednią i pośrednią substytucję. Drugim kanałem jest związek podaŜy pieniądza 
poprzez funkcję reakcji polityki, która uwzględnia kurs walutowy i zagraniczne stopy 
procentowe lub poprzez efekt zapasów buforowych. 
 Bezpośrednia substytucja walutowa oznacza sytuację, kiedy podmioty 
gospodarujące zaczynają wykorzystywać do rozliczeń, z reguły w wyniku 
niestabilności sytuacji ekonomicznej w kraju, walutę innego państwa. Substytucja 
pośrednia ma miejsce, gdy podmioty gospodarcze wymieniają aktywa niepienięŜne, w 
których utrzymują lokaty, na walutę zagraniczną. 
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 Konsekwencje międzynarodowe ekspansywnej polityki fiskalnej realizowanej za 
pośrednictwem podatków zaleŜą od tego, które z nich zostają zmieniane. W literaturze 
rozwaŜano cztery przypadki obniŜek podatków: podatek VAT od konsumpcji, podatek 
od dochodów kapitałowych, podatek od poŜyczek międzynarodowych oraz podatek od 
dochodów z pracy. NiezaleŜnie jednak od rodzaju obniŜka podatków obecnie skutkuje 
deficytem oraz wzrostem podatków w przyszłości w celu przywrócenia równowagi 
budŜetowej. Mechanizm, poprzez który deficyt budŜetowy wpływa na gospodarkę 
światową to efekt zamoŜności oraz międzyokresowa substytucja.57 
 Wyodrębnia się trzy kanały transmisji impulsów fiskalnych. Pierwszym z nich jest 
kanał cenowy, czyli wpływ krajowej polityki podatkowej na ceny równowagi dóbr i 
aktywów finansowych, które są przedmiotem wymiany, a nawet na ceny zagraniczne 
dóbr niehandlowych. Drugim jest kanał zamoŜności, zaleŜny od oddziaływania 
konkretnych podatków na redystrybucję bogactwa między krajami, między 
heterogenicznymi podmiotami i między generacjami oraz strukturę rynków 
finansowych. 
 Trzecim natomiast jest kanał erozji wpływów podatkowych, który jest produktem 
ubocznym kanału cen i zamoŜności. Spadek podatków w jednym kraju powoduje 
napływ mobilnych czynników produkcji z otoczenia, co zmniejsza podstawę 
opodatkowania za granicą. Prowadzi to do erozji zagranicznych wpływów 
podatkowych i tym samym powoduje wzrost podatków lub redukcję wydatków w 
otoczeniu z konsekwencjami w postaci spadku dobrobytu. 
 Międzynarodowe konsekwencje reform podatkowych ujawniają się poprzez dwa 
efekty rozwaŜane na przykładzie Europy i Stanów Zjednoczonych. Pierwszym jest 
wygładzanie, uwidocznione poprzez zagraniczne poŜyczki amerykańskich 
gospodarstw domowych w celu międzyokresowego wyrównania poświęcenia 
konsumpcji i czasu wolnego w okresie przejściowym. W rezultacie Stany Zjednoczone 
utrzymują deficyt w bilansie handlowym i deficyt budŜetowy w krótkiej perspektywie. 
Drugim kanałem jest redystrybucja bogactwa. Odzwierciedla on fakt, Ŝe kumulacja 
długu w okresie przejściowym jest finansowana przez większą nadwyŜkę handlową w 
długiej perspektywie. Mechanizm ten transferuje część długookresowych skutków 
reform podatkowych za granicę. 
 Wyrównywanie i redystrybucja decydują o międzynarodowej transmisji krajowych 
reform podatkowych, poprzez dynamikę poŜyczek zagranicznych i światowych stóp 
procentowych. Powstają więc powaŜne efekty zewnętrzne jako konsekwencja 
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jednostronnej polityki podatkowej. Dodatkowe korzyści uzyskiwane przez rezydentów 
amerykańskich dzięki poŜyczkom międzynarodowym są równowaŜone przez straty 
Europy. Tak więc reformy podatkowe zgodnie z określeniem Lucasa nie są 
prawdziwym bezpłatnym obiadem. 58 W krótkiej perspektywie efekt wyrównywania 
zachęca europejskie gospodarstwa domowe na reorientacje portfela aktywów w 
kierunku zastąpienia kapitału fizycznego zagranicznymi papierami skarbowymi, 
prowadząc do znacznego odpływu kapitału oraz niŜszej konsumpcji i większych 
nakładów pracy w celu wygenerowania nadwyŜki równowaŜącej deficyt w USA. 
 Te zmiany niekorzystnie wpływają na dobrobyt w Europie i są tylko częściowo 
równowaŜone przez długookresowe efekty redystrybucji dochodu. Ten ostatni efekt 
prowadzi do długookresowego wzrostu konsumpcji i czasu wolnego w Europie, 
chociaŜ ma miejsce trwały spadek zasobów kapitału w Europie. Te efekty zewnętrzne 
zapewniają zachęty do strategicznych zachowań władz podatkowych podobnych do 
proponowanych w literaturze na temat światowej konkurencji podatkowej59, chociaŜ 
dotąd nie podejmowano prób ich kwantyfikacji. 60 
 Finansowanie wydatków rządowych podatkami od kapitału sprawia, Ŝe jego 
właściciele przenoszą zasoby do kraju o korzystnym klimacie podatkowym czyli 
innymi słowy o niŜszym opodatkowaniu. Kraj doświadcza niekorzystnych skutków 
wynikających z opodatkowania kapitału. Jedną z konsekwencji jest wzrost kosztów 
krańcowych pozyskania środków dla celów publicznych, obniŜając jednocześnie 
wydatki budŜetowe do poziomu nieefektywnego.61 Skutki dla zamoŜności wynikające z 
transmisji polityki fiskalnej mogą prowadzić do dostosowania strategicznego i 
międzynarodowej konkurencji podatkowej.62 

 Analizując kanał zamoŜności. M. Baxter ustaliła, Ŝe trwały wzrost wydatków 
budŜetowych niekorzystnie wpływa na zamoŜność, obniŜając dochód stały w wyniku 
efektów ricardiańskich i wzrostu realnych stóp procentowych. Ekspansja fiskalna 
podnosi stopy procentowe. Tym samym wyŜsza jest wartość przyszła dochodów 
bieŜących, w tym równieŜ płacowych. Zatem wzrost realnych stóp procentowych 
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poprzez substytucję międzyokresową, zachęcającą do pracy dzisiaj i konsumpcji jutro, 
powoduje wtórny wzrost nakładów pracy. A więc trwały wzrost krajowych wydatków 
publicznych moŜe spowodować wzrost podaŜy pracy w wyniku negatywnego wpływu 
efektu dochodowego na czas wolny (dodatniego na czas pracy). To z kolei zwiększa 
produkcję krajową. 63 
 JeŜeli wzrost stóp procentowych przenosi się za zagranicę równieŜ w otoczeniu 
rosną nakłady pracy. Większe nakłady pracy podnoszą krańcowy produkt kapitału, co 
z kolei pobudza inwestycje. W rezultacie wzrost zasobów pracy i kapitału prowadzi do 
trwałego wzrostu produkcji krajowej. W otoczeniu produkcja początkowo rośnie w 
wyniku wyŜszych nakładów pracy, ale później maleją inwestycje. PoniewaŜ zagranica 
finansuje deficyt na rachunku obrotów bieŜących kraju macierzystego nakłady pracy są 
niŜsze i konsumpcja wyŜsza za granicą w nowym stanie równowagi. 64 
 Analiza udowadnia, Ŝe konsekwencje polityki fiskalnej, jak równieŜ 
międzynarodowa transmisja zaleŜy zasadniczo od struktury podatków. Zwłaszcza 
zewnętrzne reperkusje deficytu budŜetowego o określonej wielkości zaleŜą od rodzaju 
podatków przyczyniających się do jego powstania. Istotne jest zwłaszcza 
wyodrębnienie podatków zachęcających do oszczędzania lub poŜyczania. Zmiany 
podatków zachęcające do poŜyczania przyczyniają się do wzrostu światowych stóp 
procentowych. W przeciwnym przypadku dochodzi do ich spadku.65 
 Na mechanizm transmisji polityki fiskalnej i monetarnej moŜna spojrzeć z 
perspektywy konieczności zachowania w gospodarce zaleŜności bilansowych. Jedną z 
podstawowych opisuje równość, zgodnie z którą: 

S-I = I*-S*. 
czyli, Ŝe róŜnica między inwestycjami i oszczędnościami w jednym kraju (S-I) musi 
być równowaŜona nadwyŜką (deficytem) otoczenia (I*-S*) .66 W systemie równowagi 
ogólnej kaŜda z tych wielkości wpływa na pozostałe. Rola polityki gospodarczej 
polega w tym przypadku na oddziaływaniu na poszczególne elementy składowe 
równości. 
 Z perspektywy otoczenia zasadnicze znaczenie mają krajowe inwestycje lub 
oszczędności, od których zaleŜy pozycja kraju jako wierzyciela lub dłuŜnika, bowiem 
polityka gospodarcza moŜe sprzyjać udzielaniu poŜyczek lub zaciąganiu kredytów. 
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Pierwsza sytuacja ma miejsce, gdy władza gospodarcza zachęca do zwiększania 
oszczędności (zmniejszania inwestycji). Dalsze skutki zaleŜą od wielkości kraju i w 
konsekwencji jego oddziaływania na światowy rynek kredytowy. Kraj mały 
minimalnie wpływa na otoczenie, natomiast potrzeby poŜyczkowe lub wielkość 
udzielanych kredytów państwa duŜego kształtują światowe stopy procentowe. Ich 
wzrost pociąga za sobą redystrybucję bogactwa między krajami wierzycielskimi, które 
są beneficjantami i dłuŜniczymi, które na tym tracą. 
 Uwzględnienie substytucji międzyokresowej sprawia, Ŝe podatki mogą być 
klasyfikowane zaleŜnie od tego czy pobudzają popyt na dobra teraźniejsze czy przyszłe 
lub alternatywnie czy skłaniają do zaciągania w okresie bieŜącym poŜyczek za granicą 
(krajowe dezoszczędności) lub udzielania kredytów otoczeniu. Polityka podatkowa 
pobudzająca popyt na dobra obecne przez stymulowanie teraźniejszej konsumpcji 
i inwestycji lub przez obniŜanie bieŜącego PKB w stosunku do przyszłego jest 
określana jako zachęcająca do zaciągania poŜyczek. 
 Z kolei polityka prowadząca do nadwyŜki podaŜy dóbr teraźniejszych poprzez 
zniechęcanie do bieŜącej konsumpcji czy inwestycji lub podnosząca obecny dochód w 
stosunku do przyszłego jest określana jako sprzyjająca udzielaniu kredytów. Stosownie 
do tego polityka podatkowa moŜe być określana mianem ekspansji podaŜowej lub 
popytowej. Deficyt wynikający z cięć podatków od kapitału lub pracy odzwierciedla 
politykę podaŜową, natomiast zmniejszenie opodatkowania konsumpcji jest przejawem 
polityki popytowej.67 
 Wpływ deficytu budŜetowego na światowe stopy procentowe zaleŜy od tego czy 
cięcia podatkowe w kraju sprzyjają udzielaniu kredytów czy zachęcają do zaciągania 
poŜyczek. NiŜsze opodatkowanie bieŜącej konsumpcji w kraju skłania do jej 
zwiększania poprzez zaciąganie kredytów i tym samym stymuluje wzrost światowych 
stóp procentowych. Z kolei zmniejszenie opodatkowania kapitału lub pracy, 
zwiększając zdolności kredytowe, obniŜa światowe stopy procentowe. 
 JeŜeli polityka podatkowa sprzyja zaciąganiu poŜyczek zwiększa się stopa wzrostu 
konsumpcji otoczenia i spadają inwestycje za granicą. SpoŜycie rośnie poniewaŜ 
wyŜsze są dochody z oszczędności typu rentierskiego. Natomiast inwestycje spadają 
z powodu odpływu kapitału i niŜszej rentowności inwestycji. Obydwa te procesy są 
skutkiem wzrostu stóp procentowych. Odwrotnie dzieje się, gdy polityka podatkowa w 
kraju sprzyja udzielaniu kredytów otoczeniu. 
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 Skutki trwałego wzrostu wydatków rządowych zaleŜą od tego czy kraj jest 
poŜyczkobiorcą czy kredytodawcą. JeŜeli kraj ma nadwyŜkę na rachunku obrotów 
bieŜących wówczas wzrost wydatków państwa podnosi światowe stopy procentowe 
oraz zmniejsza zamoŜność kraju i otoczenia. Przeciwstawne są konsekwencje w 
przypadku deficytu w bilansie płatniczym.68 
 PoniewaŜ podatki róŜnie wpływają na bieŜąca i przyszłą konsumpcję, inwestycje i 
PKB efekt netto zaleŜy od interakcji między tymi wielkościami. Odpowiednio stopa 
wzrostu światowej konsumpcji rośnie, jeŜeli jest nadwyŜka na rachunku obrotów 
bieŜących i deficyt budŜetowy rośnie w wyniku cięć podatkowych od poŜyczek 
międzynarodowych. Dzieje się tak poniewaŜ zagranica zyskuje dodatkowe dochody z 
tytułu udzielanych poŜyczek. Z drugiej strony stopa wzrostu światowej konsumpcji 
spada jeŜeli cięcia podatkowe od poŜyczek międzynarodowych pojawią się w sytuacji 
deficytu na rachunku obrotów bieŜących lub deficyt budŜetowy wynika z obniŜek 
innych podatków. 
 Deficyt budŜetowy wynikający z polityki podatkowej sprzyjającej zaciąganiu 
kredytów osłabia korelację stopy wzrostu konsumpcji między krajami. Natomiast 
deficyt budŜetowy zachęcający do udzielania kredytów przyczynia się do jej 
wzmocnienia. Akcja kredytowa podnosi dochody typu rentierskiego i zwiększa 
moŜliwości finansowania konsumpcji za granicą. Korelacja jest dodatnia jeŜeli deficyt 
wynika ze zmniejszenia opodatkowania konsumpcji lub dochodów z pracy, natomiast 
korelacja jest ujemna jeŜeli powodem deficytu jest obniŜenie podatków od poŜyczek 
międzynarodowych i dochodów kapitałowych. Wpływ deficytu budŜetowego na 
krajową i zagraniczną konsumpcję oraz bilans handlowy zaleŜy od wyjściowego stanu 
systemu podatkowego, początkowych potrzeb poŜyczkowych i międzyokresowej 
elastyczności substytucji. 
 Problem ten ilustruje po części odwołanie się do następującego rozumowania (rys. 
3). Na rysunku 3 na osi rzędnych zaznaczono realną stopę procentową, zaś na osi 
odciętych saldo obrotów bieŜących bilansu płatniczego. Popyt netto ze strony 
krajowych inwestorów prywatnych i publicznych na oszczędności np. w Stanach 
Zjednoczonych z reszty świata jest, zgodnie z rys. 3, malejącą funkcją stopy 
procentowej. Im niŜsza jest stopa procentowa w USA tym mniejsza skłonność do 
oszczędzania i większa skłonność do inwestowania. JeŜeli istnieje długa lista 
rentownych inwestycji, wówczas krańcowe zmiany stopy procentowej kreują duŜe 
zmiany zapotrzebowania na oszczędności zagraniczne. Przy danej realnej stopie 

                                                      
68 J. A. Frenkel, A. Razin, Budget Deficit and Rates of Interest in the World Economy, “NBER 
Working Paper” 1984, No. 1354. 
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procentowej prowadzi to do deficytu na rachunku obrotów bieŜących. Implikuje to 
dodatnie nachylenie funkcji podaŜy oszczędności zagranicznych, przy załoŜeniu braku 
oszczędności sektora publicznego za granicą. Tym samym im wyŜsza stopa 
procentowa w USA tym większy napływ oszczędności z otoczenia. Przecięcie 
krzywych wyznacza realną stopę procentową w USA oraz toŜsamy z nadwyŜką 
zagranicy deficyt bilansu płatniczego. 

 

Rysunek 3. Bilans płatniczy i stopa procentowa równowagi na rynku funduszy 
prywatnych. 

Źródło: M. P. Dooley, D. Folkerts-Landau, P. M. Garber, Savings Gluts and Interest 

Rates: The Missing Link to Europe, “NBER Working Paper” 2005, No. 11520. 
 
 Na ten schemat wpływa polityka fiskalna: ekspansywna przesuwa krzywą popytu 
na oszczędności zagraniczne w prawo i w górę. Prowadzi to do wzrostu stóp 
procentowych i wyŜszego deficytu na rachunku obrotów bieŜących (rys. 4). 
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Rysunek 4. Wpływ ekspansywnej polityki fiskalnej na stopy procentowe i saldo 
obrotów bieŜących 

Źródło: M. Rubaszek, Nierównowaga globalna: przyczyny oraz moŜliwe rozwiązania, 
„Bank i Kredyt”, lipiec 2006. 
 
 W odróŜnieniu wcześniejszych kolejny rysunek 5 został uzupełniony o linię 
prostopadłą do osi odciętych, obrazującą podaŜ oszczędności zagranicznego sektora 
publicznego. Jej umiejscowienie podyktowane jest postanowieniem oficjalnego 
decydenta, który nie kieruje się wyłącznie wąsko pojmowaną stopą zysku. MoŜe on na 
przykład realizować cele rozwojowe, które zakładają eksport części oszczędności 
krajowych, niezaleŜnie od wysokości determinowanej przez rynek stopy procentowej. 
Dodatkowa podaŜ oszczędności zagranicznego sektora publicznego przesuwa krzywą 
podaŜy oszczędności całkowitych w prawo i prowadzi do obniŜki stóp procentowych 
równowaŜących światowy rynek oszczędności. Z rys. 5 wynika, Ŝe stopa procentowa 
spada wraz z narastaniem deficytu bilansu płatniczego w rezultacie napływu kapitału 
rządowego w skali większej niŜ wynosi odpływ kapitału prywatnego.69 

                                                      
69 M. P. Dooley, D. Folkerts-Landau, P. M. Garber, Savings Gluts and Interest Rates: The 
Missing Link to Europe, “NBER Working Paper” 2005, No. 11520. 
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Rysunek 5. Wpływ sektora oficjalnego na stopy procentowe i saldo obrotów 
bieŜących 

Źródło: M. P. Dooley, D. Folkerts-Landau, P. M. Garber, Savings Gluts ….op. cit. 
 
 JeŜeli w gospodarce ma miejsce stały nieoczekiwany spadek stóp podatkowych 
efektem są korzystne zmiany bogactwa, wzrost realnych stóp procentowych i 
krańcowego produktu pracy. Większa zamoŜność ujemnie wpływa na podaŜ pracy, 
natomiast wzrost realnych stóp procentowych i krańcowego produktu pracy zwiększa 
nakłady pracy. Te dwa efekty równowaŜą efekt zamoŜności i w ostatecznym rachunku 
rośnie nakład pracy, produkcja i inwestycje. Nakłady pracy w otoczeniu rosną wraz ze 
wzrostem realnych stóp procentowych. Produkcja w otoczeniu początkowo rośnie, a 
następnie w miarę upływu czasu spada. Inwestycje w otoczeniu spadają w miarę jak 
stopniowo emigruje kapitał.70 
 M. Bianconi i S. J. Turnovsky ustalili, Ŝe konsekwencje szoków fiskalnych zaleŜą 
od sposobu finansowania wydatków. Wzrost zakupów rządowych finansowanych 
przez podatki kwotowe korzystnie wpływa na zatrudnienie i produkcję w kraju oraz 
ujemnie na zagranicę. Zmniejszają one bogactwo, co podnosi podaŜ pracy i ogranicza 
konsumpcję. WyŜsza podaŜ pracy podnosi produktywność kapitału i jego zasób w 
kraju, a jednocześnie obniŜa w otoczeniu, przynajmniej w perspektywie 
krótkookresowej. W długim horyzoncie zasób kapitału w obydwu krajach rośnie, 

                                                      
70 M. Baxter, International Trade and Business Cycle…op. cit. 
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chociaŜ w otoczeniu nadal pozostaje poniŜej wyjściowej równowagi. Tak więc wydatki 
rządowe finansowane podatkami kwotowymi mają charakter ekspansywny w kraju i 
restrykcyjny za granicą71. 
 M. Obstfeld i K. Rogoff przedstawili koncepcję, przerzucającą pomost między 
dynamicznym modelem równowagi ogólnej z elastycznymi cenami i tradycyjnym 
modelem kyenesowskim o sztywnych cenach. Ich model wyrasta z zasady 
dynamicznej optymalizacji, nominalnej sztywności płac i mikropodstaw agregatowej 
podaŜy. W reakcji na trwały wzrost wydatków rządu w kraju dochód w krótkiej 
perspektywie rośnie bardziej niŜ w długiej. Konsumpcja bieŜąca spada w stopniu 
większym niŜ wynosi wzrost wydatków państwa. Powoduje to spadek 
krótkookresowych stóp procentowych. Konsumpcja krajowa maleje w relacji do 
zagranicznej, poniewaŜ rezydenci muszą finansować wydatki rządowe. Zmiany 
konsumpcji relatywnej obniŜają wewnętrzny popyt na pieniądz, co prowadzi do 
deprecjacji waluty krajowej.72 
 Dyskusja na temat zewnętrznych efektów polityki fiskalnej byłaby niepełna bez 
uwzględnienia jej oddziaływania na bilans płatniczy. Problemem, który jak wiele 
innych nie doczekał się jednoznacznego rozstrzygnięcia jest relacja między deficytem 
obrotów bieŜących i deficytem budŜetowym, znanym jako koncepcja bliźniaczych 
deficytów. Zgodnie z nią deficyt budŜetowy przekłada się automatycznie na deficyt 
obrotów bieŜących. Wynika to z przedstawionych zaleŜności bilansowych. PKB jest 
opisane równaniem: 

Y=C+I+G+NX, 
zgodnie z którym PKB jest sumą konsumpcji (C), inwestycji (I), wydatków rządowych 
(G) i eksportu netto. Z innej perspektywy PKB moŜna zdefiniować jako: 

Y=C+S+T, 
gdzie oprócz wcześniejszych symboli T oznacza podatki. Z dwóch przedstawionych 
równań 

C+I+G+NX= C+S+T, 
skąd na drodze odpowiednich przekształceń 

G − T = (S − I) − NX 
i dalej 

G − T = (S − I) − (X − M). 

                                                      
71 M. Bianconi, S. J. Turnovsky, International Effects of Government Expenditure in 
Interdependent Economies, “The Canadian Journal of Economics” 1997, No. 1. 
72 M. Obstfeld, K. Rogoff, Exchange Rate Dynamics Redux, “The Journal of Political 
Economy” 1995, No. 3. 
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 Z tego wynika, Ŝe jeŜeli PKB znajduje się na poziomie potencjalnym warunkiem 
zachowania zaleŜności bilansowych przy wzroście deficytu budŜetowego (G-T) jest 
spadek inwestycji lub zwiększenie deficytu bilansu handlowego (X-M). 
 Niektórzy politycy i ekonomiści odrzucają zdecydowanie koncepcję bliźniaczych 
deficytów. Do tej grupy naleŜy chociaŜby amerykański sekretarza stanu w ekipie 
Busha, który wiązał narastanie amerykańskiego deficytu obrotów bieŜących z 
dysproporcją między inwestycjami i oszczędnościami krajowymi. Wysoka stopa 
zwrotu wynikająca z szybkiego wzrostu wydajności w połączeniu z bezpieczeństwem 
przesądzają o atrakcyjności inwestycji w USA.73 Na przeciwstawnym biegunie mieści 
się opinia de Longa, który uznaje kluczową rolę deficytu budŜetowego w powstawaniu 
deficytu bilansu handlowego.74 
 Niejednoznaczność propozycji teoretycznych skłania do odwołania się do badań 
empirycznych w celu określenia związków między polityką fiskalną i nierównowagą 
zewnętrzną. Jednak równieŜ analizy empiryczne nie przynoszą rozstrzygnięcia, przy 
czym kontrowersje dotyczą nawet kierunku zaleŜności. Roubini75 i Normandin 76 
stwierdzili, Ŝe deficyt budŜetowy przynosi istotne pogorszenie bilansu handlowego. 
Dla odmiany Evans 77 oraz Bussiere i inni 78 ustalili, Ŝe wpływ ten jest znikomo mały. 
Natomiast zaskakujące są wyniki, które otrzymali Roubini i Kim 79. Wynika z nich 
bowiem, Ŝe deficyt budŜetowy niesie ze sobą poprawę bilansu handlowego. 
 Erceg i inni skonstatowali jedynie umiarkowany wpływ deficytu budŜetowego na 
bilans handlowy. W podstawowej wersji modelu wzrost udziału wydatków rządowych 
w PKB o jeden punkt procentowy podnosi udział deficytu bilansu handlowego w PKB 
o 0,2 punktu procentowego w perspektywie 2-3 lat. Relatywnie małe skutki dla bilansu 

                                                      
73 J. B. Taylor, The U.S. Current Account: Recent Trends and Policies, U.S.Treasury Office of 
Public Affairs 2004, JS 2084. 
74 B. deLong, John Taylor Blasts Off for the Gamma Quadrant, w: Brad De- Long’s Semi-Daily 
Journal: A Weblog. 
 http://www.j-bradforddelong net/movable type/2004-2 archives/000519.html 
75 N. Roubini, Current Account and Budget Deficits in an Intertemporal Model of Consumption 
and Taxation Smoothing. A Solution to the “Feldstein-Horioka Puzzle, “NBER Working Paper” 
1988, No. 2773. 
76 N. Normandin, Budget Deficit Persistence and the Twin Deficits Hypothesis, “Journal of 
International Economics” 1999,No. 1. 
77 P. Evans, Do Budget Deficits Affect the Current Account, Manuscript, Ohio State University 
1990. 
78 M. Bussiere, M. Fratzscher, G. Muller, Productivity Shocks, Budget Deficits and the Current 
Account, “ECB Working Paper Series” 2005, No. 509. 
79 S. Kim, N. Roubini, Twin Deficit or Divergence? Fiscal Policy, Current Account, and Real 
Exchange Rate in the US, “Journal of International Economics” 2008, No. 2. 
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powoduje wzrost produkcji krajowej i kontrakcja popytu krajowego wywołana 
wzrostem stóp procentowych i ujemnymi efektami zamoŜności. Wnioski takie 
wynikają po części z przyjęcia niskiej cenowej elastyczności popytu importowego i 
eksportowego. 80 
 Inni badacze podkreślali znacznie dalej idące konsekwencje deficytu budŜetowego. 
Baxter wskazała, Ŝe wzrost udziału wydatków budŜetowych w PKB o jeden punkt 
procentowy przyczynia się do pogorszenia relacji PKB/bilans handlowy o 0,5 punktu 
procentowego. 81 
 

*   *   * 
 
 Postępująca międzynarodowa integracja gospodarcza, rozumiana nie tylko w 
wymiarze instytucjonalnym, ale przede wszystkim realnym, sprawia, Ŝe polityka 
gospodarcza staje się kanałem transmisji impulsów koniunkturalnych. Narodowe szoki 
specyficzne, do których naleŜy polityka monetarna i fiskalna, poprzez wymianę 
towarową i przepływy kapitałowe podlegają następnie transmisji do partnerów 
handlowych, co implikuje potencjalne efekty rozprzestrzeniania się polityki 
ekonomicznej. Tradycyjnie zewnętrzne efekty polityki gospodarczej rozwaŜane były w 
ramach modelu Mundella-Fleminga. Na tej podstawie w miarę jednoznacznie moŜna 
było określić reperkusje dla otoczenia. 
 Rozwój teorii polegał na wyeliminowaniu podstawowych ograniczeń modelu 
Mundella-Fleminga, nie tylko wynikających z odwołania się do koncepcji Keynesa. 
Uwzględnione zostały dodatkowe czynniki, takie jak międzyokresowa optymalizacja, 
wielkość kraju, konsekwencje podziału pieniądza i aktywów między krajami oraz ich 
wpływ na zamoŜność, sposób finansowania wydatków budŜetowych podatkami lub 
emisją papierów skarbowych. Oprócz załoŜeń modelu i ich modyfikacji wiele zaleŜy 
od charakteru zakłócenia: czy jest ono przewidywane czy zaskakujące, przejściowe czy 
trwałe, teraźniejsze czy przyszłe. Nie bez znaczenia jest równieŜ czy zaburzenia 
powstają po stronie popytu czy podaŜy, w kraju czy zagranicą. Ponadto waŜne jest, czy 
zakłócenia realne kreowane są przez szoki popytowe czy podaŜowe. Rezultaty zaleŜą 
takŜe od kompletności międzynarodowych rynków aktywów, sztywności lub 
elastyczności podaŜy pracy i sposobu finansowania wydatków państwa. 

                                                      
80 Ch. J. Erceg, L. Guerrieri, Ch. Gust, Expansionary Fiscal Shocks and the Trade Deficit, 
Board of Governors of the Federal Reserve System, “International Finance Discussion 
Papers”2005, No. 825. 
81 M. Baxter, International Trade and Business Cycles…..op. cit. 
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 Uwzględnienie tych wszystkich dodatkowych czynników sprawia, Ŝe wnioski na 
temat zewnętrznych skutków przestają być tak jednoznaczne jak to miało miejsce w 
modelu Mundella-Fleminga. 
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Streszczenie 

 Postępująca międzynarodowa integracja gospodarcza, rozumiana nie tylko w 
wymiarze instytucjonalnym, ale przede wszystkim realnym, sprawia, Ŝe polityka 
gospodarcza staje się kanałem transmisji impulsów koniunkturalnych. Narodowe szoki 
specyficzne, do których naleŜy polityka monetarna i fiskalna, poprzez wymianę 
towarową i przepływy kapitałowe podlegają następnie transmisji do partnerów 
handlowych, co implikuje potencjalne efekty rozprzestrzeniania się polityki 
ekonomicznej. Tradycyjnie zewnętrzne efekty polityki gospodarczej rozwaŜane były w 
ramach modelu Mundella-Fleminga. Na tej podstawie w miarę jednoznacznie moŜna 
było określić reperkusje dla otoczenia.Rozwój teorii polegał na wyeliminowaniu 
podstawowych ograniczeń modelu Mundella-Fleminga, nie tylko wynikających z 
odwołania się do koncepcji Keynesa. Uwzględnione zostały dodatkowe czynniki, takie 
jak międzyokresowa optymalizacja, wielkość kraju, konsekwencje podziału pieniądza i 
aktywów między krajami oraz ich wpływ na zamoŜność, sposób finansowania 
wydatków budŜetowych podatkami lub emisją papierów skarbowych. Oprócz załoŜeń 
modelu i ich modyfikacji wiele zaleŜy od charakteru zakłócenia: czy jest ono 
przewidywane czy zaskakujące, przejściowe czy trwałe, teraźniejsze czy przyszłe. Nie 
bez znaczenia jest równieŜ czy zaburzenia powstają po stronie popytu czy podaŜy, w 
kraju czy zagranicą. Ponadto waŜne jest, czy zakłócenia realne kreowane są przez 
szoki popytowe czy podaŜowe. Rezultaty zaleŜą takŜe od kompletności 
międzynarodowych rynków aktywów, sztywności lub elastyczności podaŜy pracy i 
sposobu finansowania wydatków państwa.Uwzględnienie tych wszystkich 
dodatkowych czynników sprawia, Ŝe wnioski na temat zewnętrznych skutków 
przestają być tak jednoznaczne jak to miało miejsce w modelu Mundella-Fleminga. 
 
Słowa kluczowe: polityka stabilizacyjna, transmisja efektów polityki stabilizacyjnej, 
poza modelem Mundella-Fleminga 
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Stabilisation Policy as Transmission Channel of Bus iness Situation 
Impulses  

Abstract 

 Advancing international economic co-operation, considered both in institutional and 
– first of all – real terms makes economic policy be a channel of transmission of 
business situation impulses. Nationwide specific shocks, included monetary and fiscal 
policy, trough product exchange and flow of capital are subject to transmission of 
trading partners, which implies potential effects of economic policy proliferation. 
Traditional external effects of economic policy were considered within the Mundell-
Fleming model, on the basis of which it was possible to almost unanimously 
determinate their impact on the surrounding. The development of theory consisted in 
eliminating fundamental impediments to the Mundell-Flaming model, not only 
concerning the Keynes concept. Additional factors have been considered, such as: 
intercyclical optimisation, size of country, the aftermath of money and assets division 
among countries and their impact on affluence as well as financing budgetary spending 
from taxes and treasury bounds issuance. Apart from the model assumptions and their 
modifications much depends on the nature of disruption: is it predicted or surprising, 
temporary or permanent, occurring at present or likely in the future. What should not 
be neglected is the fact whether the disruption occurs on demand or supply side, in a 
country or abroad. Moreover, it is of importance whether a real disruption is triggerd 
by demand shock or by supply shock. The results depend also on the completeness of 
international assets market, rigidity or flexibility of job supply and the way of 
budgetary spending financing. Taking into account all the additional factors leads to a 
concept that conclusions concerning external factors are no longer as apparent and 
unanimous as they used to be in the Mundell-Fleming model. 
 
Key words: stabilization policy, transmission of effects of stabilization policy, beyond 
Mundell-Fleming model 
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Polityka pieni ęŜna a polityczny cykl koniunkturalny 
 
 
 Istnieje szereg teorii wyjaśniających występowanie cyklu koniunkturalnego 
czynnikami politycznymi. PrzewaŜa w nich pogląd, Ŝe obserwowane w gospodarce 
wahania róŜnych wielkości ekonomicznych są indukowane działaniami sprawujących 
władzę polityków, którzy wykorzystując politykę makroekonomiczną dąŜą do 
osiągnięcia celów politycznych. Dominuje przekonanie, iŜ decydenci w pierwszej 
kolejności korzystają z instrumentów polityki fiskalnej, choć w literaturze 
ekonomicznej wskazuje się równieŜ na moŜliwość wykorzystywania w tym celu 
polityki monetarnej. Choć analizy w tej materii nie są jeszcze tak zaawansowane, jak 
studia związane z oddziaływaniem przez decydentów na kształt polityki fiskalnej, 
wydaje się, Ŝe większość badaczy z załoŜenia odrzuca moŜliwość politycznie 
motywowanej manipulacji instrumentami polityki pienięŜnej, jeŜeli znajduje się ona 
w gestii niezaleŜnego banku centralnego.  
 Na przestrzeni lat następowało wiele zmian w zakresie koncepcji polityki 
pienięŜnej. W poszczególnych okresach dominowały zróŜnicowane teorie, 
przypisujące często odmienne znaczenie dyskrecjonalnym aspektom polityki 
pienięŜnej. Choć obecnie przewaŜa pogląd, Ŝe tylko w pełni niezaleŜny bank centralny 
moŜe prowadzić skuteczną i efektywną politykę pienięŜną, a jego działania powinny 
być przejrzyste i przewidywalne, to jednak w literaturze istnieje wiele wątpliwości 
związanych z niezaleŜnością banku centralnego. W szczególności wskazuje się na 
moŜliwość wykorzystania przez władze banku centralnego polityki pienięŜnej w celu 
realizacji interesów politycznych. 
 W niniejszym opracowaniu dokonano przeglądu teorii polityki pienięŜnej ze 
szczególnym uwzględnieniem jej aspektów instytucjonalnych. W dalszej kolejności 
podjęto próbę weryfikacji hipotezy dotyczącej moŜliwości wykorzystywania przez 
bank centralny instrumentów dyskrecjonalnych implikujących powstawanie 
w gospodarce fluktuacji o charakterze politycznym.  
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1. Ewolucja teorii polityki pieni ęŜnej 

 Współczesny kształt polityki pienięŜnej jest w duŜym stopniu wynikiem zarówno 
ewolucji teorii makroekonomicznych, jak i badań empirycznych.82 Nie jest istotne, czy 
następujące po sobie koncepcje powinny być traktowane jako wykluczające się, jak 
uwaŜa T. Humphrey83, czy teŜ tak jak uwaŜa A. Wojtyna84 powinno się podkreślać ich 
łączny charakter. Analiza rozwoju poszczególnych doktryn stanowi jednak z całą 
pewnością podstawę do prawidłowej analizy obecnego charakteru polityki 
makroekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem jej aspektów politycznych. 
 Teorie ekonomiczne, które moŜna interpretować jako początki polityki pienięŜnej 
zostały sformułowane jeszcze przez merkantylistów. Wpływ ilości pieniądza w obiegu 
na rozwój handlu przedstawiał juŜ J. Law w pracy pod tytułem: „Money and Trade 

Considered with a Proposal for Supplying the Nation with Money” 85. Jego zdaniem 
zwiększenie ilości pieniądza w obiegu, które w rezultacie wywołuje wzrost globalnego 
popytu, powoduje taką zmianę połoŜenia krzywej globalnej podaŜy, Ŝe ustalony zostaje 
nowy stan równowagi z tym samym poziomem cen, lecz z wyŜszym poziomem 
produkcji. Zakłada się jednak niezmienne przychody oraz stałą cenę 
niewykorzystanych czynników produkcji. Idąc tym tokiem rozumowania, naleŜy 
stwierdzić, Ŝe pieniądz występujący w postaci kruszcu powinien zostać zastąpiony 
pieniądzem emitowanym przez banki, aby jego podaŜ nie była uzaleŜniona od 
dostępności kruszcu. Banki teoretycznie mogłyby emitować pieniądz w postaci 
kredytów przeznaczonych na finansowanie produkcji, które byłyby zabezpieczone 
zakładanymi przychodami. Dzięki temu wzrost podaŜy pieniądza odpowiadałby 
zmianom popytu, a wtedy jego siła nabywcza pozostawałaby stała. 
 Zmieniające się warunki gospodarcze, powiązane z rewolucją przemysłową XVIII 
wieku, doprowadziły do ukształtowania się nowych poglądów w zakresie ówczesnej 
polityki pienięŜnej. Jako przykład moŜna przedstawić ilościową teorię pieniądza, której 
reprezentantem był D. Hume.86 Według niego, wraz ze wzrostem podaŜy pieniądza 
następuje zbyt duŜy wzrost realnych zasobów pienięŜnych podmiotów gospodarczych. 

                                                      
82 A.C.F.J. Houben, The evolution of Monetary Policy Strategies in Europe,  Kluwer, 
Boston 2000. 
83 T. M. Humphrey, Mercantilists and Classicals: Insights from Doctrinal History – Annual 
Report, Federal Reserve Bank of Richmond, Richmond 1998. 
84 A. Wojtyna, Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii, PWN, Warszawa 2000. 
85 J. Law, Money and Trade Considered with a Proposal for Supplying the Nation with Money, 
1705. 
86 D. Hume, Political Discourses, Edinburgh 1752. 
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Następstwem tego w krótkim okresie jest wzrost wydatków tych podmiotów, co w 
rezultacie prowadzi do wzrostu globalnego popytu. W takiej sytuacji, biorąc pod 
uwagę niedoskonałość informacji będącej w posiadaniu podmiotów ustalających ceny 
oraz pewną stałą szybkość obiegu pieniądza w gospodarce, reakcją na zmianę 
wielkości popytu będzie zwiększenie zatrudnienia i produkcji. W momencie, kiedy 
jednak nastąpi znaczne odchylenie od poziomu równowagi wielkości zasobu siły 
roboczej oraz zapasów produkowanych dóbr, ceny zostaną dostosowane do nowej 
rzeczywistości. Wynika z tego, Ŝe w długim okresie czasu pieniądz jest neutralny, choć 
w krótkim okresie mogą występować zmiany w jego podaŜy. W długim okresie nastąpi 
dostosowanie poziomu cen do nowej wartości podaŜy pieniądza oraz powrót produkcji 
do poziomu równowagi. 
 Według przedstawionej teorii, zadaniem polityki pienięŜnej w długim okresie czasu 
jest kontrola inflacji, której przyczyny mają zawsze charakter monetarny. 
Zwolenników tej tezy cechowała jednak wiara w niezawodność rynku, dlatego zalecali 
prowadzenie takiej polityki pienięŜnej, która zapewniłaby sprawne funkcjonowanie 
tego mechanizmu. Warto równieŜ zwrócić uwagę na koncepcję K. Wicksella 
przedstawiającą powiązanie zmian podaŜy pieniądza i poziomu cen z róŜnicą 
pomiędzy naturalną i rynkową stopą procentową.87  
 W okresie pełnego zatrudnienia, równa krańcowej produktywności kapitału, 
naturalna stopa procentowa doprowadza do sytuacji równowagi realny poziom 
oszczędności i inwestycji. Realna stopa procentowa jest wynikiem gry popytu i podaŜy 
na kredyt bankowy. W długim okresie czasu, kiedy mamy do czynienia z równowagą 
na rynku, opisane wyŜej stopy procentowe mają taką samą wartość. Jest to niezaleŜne 
od istniejącej w danym momencie podaŜy pieniądza. W sytuacji, gdy stopa kredytowa 
będzie miała niŜszą wartość od stopy naturalnej, czego przyczyną moŜe być 
zwiększona podaŜ pieniądza, popyt na kredyt będzie przewyŜszał całkowitą sumę 
złoŜonych w bankach depozytów. Jeśli w tym momencie banki zdecydują się na 
zwiększenie emisji banknotów w celu zaspokojenia tego popytu, to na rynku 
towarowym nastąpi wzrost cen, wynikający ze zwiększonego zapotrzebowania na 
róŜnego rodzaju dobra. W systemie pieniądza kruszcowego i przy załoŜeniu, Ŝe 
stosunek kruszcu będącego w obiegu do wartości transakcji nie ulegnie zmianie, 
opisany wzrost cen doprowadzi do zwiększonego popytu na zasoby kruszcu. Z obawy 
przed spadkiem rezerw kruszcu, banki prawdopodobnie podniosą rynkową stopę 
procentową. Przedstawiciele ekonomii klasycznej akcentowali neutralny charakter 
pieniądza w stanach równowagi długookresowej, choć potrafili równieŜ dostrzec 
                                                      
87 M. Blaug, Teoria ekonomii, PWN, Warszawa 1994. 
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pewne krótkookresowe odchylenia od równowagi.88 Byli jednak przekonani, Ŝe 
prowadzona polityka pienięŜna nie powinna ingerować w długookresowe, sprawne 
funkcjonowanie mechanizmu rynkowego. 
 Poglądy klasyków zostały w późniejszym okresie skrytykowane przez 
J. M. Keynesa w „Ogólnej teorii zatrudnienia, procentu i pieniądza”. Podstawą tej 
krytyki był trudny do wyjaśnienia na podstawie teorii klasycznych kryzys 
gospodarczy, który miał miejsce w latach trzydziestych XX wieku. Według Keynesa 
waŜną rolę w procesie transmisji impulsów pienięŜnych odgrywają oczekiwania 
i niepewność dotycząca przyszłości. Jego zdaniem spadek stopy procentowej nie 
będzie wynikiem wzrostu podaŜy pieniądza, jeŜeli preferencja płynności będzie 
powiększała się szybciej niŜ ilość pieniądza w obiegu. JeŜeli nawet nastąpi spadek 
stopy procentowej, to nie spowoduje to wzrostu inwestycji, jeŜeli będzie miało miejsce 
gwałtowniejsze od spadku stopy procentowej, przesunięcie się w dół krzywej 
krańcowej efektywności kapitału. Wzrost inwestycji nie spowoduje równieŜ wzrostu 
zatrudnienia, jeśli zmniejszy się skłonność do konsumpcji. WaŜną rolę odgrywa tu 
pojęcie preferencji płynności, która kształtowana jest przez róŜne motywy. Motyw 
transakcyjny wraz z motywem przezorności tworzą zapotrzebowanie na taką ilość 
pieniądza, która jest uzaleŜniona od skali dochodu nominalnego i aktywności 
gospodarczej.89 Motyw spekulacyjny moŜe natomiast prowadzić do zmiany stopy 
procentowej poprzez wpływ na przewidywania podmiotów gospodarczych dotyczące 
przyszłych decyzji władz monetarnych. WaŜnym elementem teorii Keynesa jest 
mechanizm kształtowania cen. Jest on uzaleŜniony od wielkości wynagrodzenia 
czynników produkcji wchodzących w skład kosztu krańcowego, jak równieŜ od 
poziomu zatrudnienia. Według Keynesa, kiedy istnieje bezrobocie, wzrost podaŜy 
pieniądza nie ma Ŝadnego wpływu na ceny. MoŜe on jedynie wpływać na zatrudnienie 
poprzez wzrost realnego popytu. Dopiero w sytuacji pełnego zatrudnienia wzrost cen 
i płac jednostkowych będzie wprost proporcjonalny do wzrostu efektywnego popytu. 
W rezultacie polityka pienięŜna powinna być jednym z elementów wpływających na 
realizację postulatu pełnego zatrudnienia, choć jak zauwaŜył Keynes, nie jest moŜliwe, 
aby sama polityka pienięŜna była w stanie zrealizować ten cel.90 
 Keynesizm był doktryną dominującą w okresie od drugiej wojny światowej do 
początku lat siedemdziesiątych, choć w tym czasie przeszedł wiele przemian. Do 
najwaŜniejszych zmian moŜna zaliczyć włączenie do modelu keynesowskiego krzywej 

                                                      
88 T.M. Humphrey, Money, Banking and Inflation, Edward Elgar, Aldershot 1993. 
89  J. M. Keynes, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 1985. 
90 Ibidem 
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Phillipsa. Spowodowało to odmienny charakter analizy inflacji, łącząc ją z analizą 
zatrudnienia. Wzrost globalnego popytu, oddziałując na zatrudnienie miał teraz 
równieŜ wpływ na stopę inflacji. Wraz z początkiem lat siedemdziesiątych XX wieku 
keynesizm został poddany ostrej krytyce. Przyczyną tego był między innymi fakt 
błędnych prognoz, dotyczących skutków kryzysu na rynku surowców (gwałtowny 
wzrost cen ropy naftowej w 1973 roku), jak równieŜ pojawienie się nowych, 
odmiennych nurtów makroekonomicznych.91 
 W reakcji na myśl ekonomiczną kształtowaną przez zwolenników teorii 
keynesowskiej, juŜ w latach pięćdziesiątych XX wieku pojawił się nowy nurt 
ekonomii, który później został określony jako „monetaryzm”.92 Jak zauwaŜa 
J. B. DeLong, w rzeczywistości istniało kilka odmian tego kierunku.93 Analizując 
tzw. „monetaryzm konserwatywny”, moŜna wyróŜnić trzy główne etapy jego rozwoju. 
 Za początek pierwszego przyjmuje się 1956 rok, czyli czas kiedy została 
opublikowana praca M. Friedmana przedstawiająca podstawowe idee kierunku. 
Monetaryści twierdzili, Ŝe zmiany dochodu nominalnego są powodowane zmianami 
podaŜy pieniądza. Według ich teorii, występujący w gospodarce popyt na pieniądz jest 
raczej stabilny, a większa część zakłóceń tej stabilności jest spowodowana działaniami 
władzy monetarnej, kształtującej podaŜ pieniądza. Zmiana tego parametru wpływa z 
pewnym opóźnieniem na wielkość dochodu nominalnego, co oznacza, Ŝe 
dyskrecjonalna polityka pienięŜna moŜe mieć niepoŜądany wpływ na sferę realną. 
 Kolejny etap rozwoju monetaryzmu jest ściśle powiązany z analizą krzywej 
Phillipsa.94 Na zjeździe Amerykańskiego Stowarzyszenia Ekonomicznego w 1967 r. 
Friedman skrytykował ideę krzywej Phillipsa. Podobną krytykę pod jej adresem 
wyraził równieŜ E. S. Phelps.95 Powodem tego były między innymi uwarunkowania 
gospodarcze występujące w USA, jak i w Wielkiej Brytanii na przełomie lat 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, kiedy to wzrost inflacji towarzyszył 
zwiększającej się stopie bezrobocia. Stwierdzono zatem, Ŝe nie istnieje długookresowa 
                                                      
91 R. E. Lucas, T. J. Sargent, After Keynesian macroeconomics, w: After the Philips Curve: 
Persistence of  High Inflation and High Unemployment, Federal Reserve Bank of Boston, 
Boston 1978. 
92 K. Brunner, The Role of Money and Monetary Policy, Federal Reserve Bank of  St. Louis, 
1968. 
93 RóŜne warianty monetaryzmu zostały opisane w pracy: DeLong J. B., The Triumph 
of Monetarism?, “Journal of Economic Perspectives”, 2000, No. 14. 
94 A. W. Phillips, The Relation between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage 
Rates in the United Kingdom, 1861-1957, “Economica”, 1958, No. 25, s. 283-289. 
95 E. S. Phelps, Phillips Curves, Expectations of Inflation and Optimal Unemployment Over 
Time, “Economica”, 1967, No. 34, s. 254-281. 
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zaleŜność pomiędzy bezrobociem a inflacją, co miało powaŜny wpływ na zalecenia 
dotyczące ówczesnej polityki pienięŜnej. Zakładając przyjęte przez monetarystów 
istnienie oczekiwań inflacyjnych byłoby moŜna dojść do wniosku, Ŝe ekspansywna 
polityka pienięŜna moŜe mieć wpływ na poziom zatrudnienia tylko i wyłącznie 
w krótkim okresie czasu, gdy wzrost inflacji będący jej efektem nie został 
przewidziany. Chęć utrzymania stałego wzrostu zatrudnienia wymagałaby coraz 
wyŜszego tempa wzrostu podaŜy pieniądza, co w rezultacie doprowadziłoby do 
hiperinflacji. Ostatni etap rozwoju monetaryzmu miał miejsce w latach 
siedemdziesiątych XX wieku i był ściśle powiązany z upadkiem systemu walutowego 
z Bretton Woods.96 MoŜna go wyodrębnić z powodu dodania do wcześniejszych teorii 
stanowiska monetarystów w sprawie bilansu płatniczego oraz kursu walutowego.97 
 Na uwagę zasługuje fakt, Ŝe podstawą mechanizmu transmisji w teorii 
monetarystycznej jest ilościowa teoria pieniądza. W długim okresie czasu, inflacja jest 
wynikiem zmian podaŜy pieniądza, a szybkość reakcji sfery realnej na działania 
podejmowane w ramach polityki pienięŜnej jest zróŜnicowana i uzaleŜniona od 
oczekiwań. Z tego powodu decyzje władz monetarnych powinny być przejrzyste oraz 
powinny prowadzić do realizacji wytyczonych wcześniej celów. 
 W latach siedemdziesiątych na kanwie twierdzeń monetarystycznych wyrosła nowa 
szkoła myśli ekonomicznej znana pod nazwą nowej ekonomii klasycznej.98 Podstawą 
jej funkcjonowania były teorie weryfikowane za pomocą modeli makroekonomicznych 
opartych o podstawowe prawa mikroekonomii. Do jej najwaŜniejszych elementów 
naleŜą załoŜenia mówiące o ciągłym równowaŜeniu się rynków, jak i o potrzebie 
uwzględniania sposobu postrzegania danych ekonomicznych przez podmioty 
gospodarcze. Istotną rolę odgrywa tu równieŜ pojęcie hipotezy racjonalnych 
oczekiwań.99 Według przedstawicieli nowej ekonomii klasycznej, systematycznie 
prowadzona polityka pienięŜna nie jest w stanie pełnić funkcji stabilizacyjnej. Wynika 
to z faktu, Ŝe jeśli podaŜ pieniądza jest kształtowana przez władze monetarne według 
pewnych, znanych zasad, to podmioty gospodarcze będąc w stanie ją przewidzieć, 
podejmują na jej podstawie działania, wpływające na poziom globalnej produkcji 

                                                      
96 P. R. Krugman, M. Obstfeld, International Economics - Theory and Policy, Addison-Wesley, 
2000. 
97 M. Goodfriend, R. G. King, The New Neoclassical Synthesis and the Role of Monetary 
Policy, Working Paper, Richmond, Federal Reserve Bank of Richmond, 1998, No. 5. 
98 B. Snowdon, H. Vane, P. Wynarczyk, Współczesne nurty teorii makroekonomii, PWN, 
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99 E. Freyberg, Teoria racjonalnych oczekiwań,  „Monografie i Opracowania”, nr 289, SGPiS, 
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i bezrobocia. Zgodnie z powyŜszą teorią tylko niemoŜliwa do przewidzenia polityka 
pienięŜna moŜe mieć istotny wpływ na sferę realną.100 Z drugiej strony, antycypacyjny 
charakter zachowań podmiotów gospodarczych wskazuje, iŜ charakter polityki 
pienięŜnej powinien uwzględniać fakt, Ŝe oddziałuje ona na oczekiwania dotyczące jej 
przyszłego kształtu. Jest to ściśle powiązane z jej wiarygodnością. 
 Na lata osiemdziesiąte XX wieku przypada rozwój teorii realnego cyklu 
koniunkturalnego.101 Jej głównym załoŜeniem jest to, Ŝe podstawowe źródło fluktuacji 
poziomu produkcji i zatrudnienia w gospodarce stanowią zaburzenia po stronie 
podaŜy. Wynikają one przede wszystkim z niedających się przewidzieć zmian tempa 
postępu technicznego. Skutkiem tego są wahania wielkości produkcji i zatrudnienia, 
poniewaŜ podmioty gospodarcze, reagując na zmiany będące wynikiem szoków 
podaŜowych, podejmują decyzje w oparciu o przesuniętą krzywą łącznej podaŜy 
oraz zmiany cen spowodowane względnymi zmianami w zakresie podaŜy pracy 
i konsumpcji. 
 Podstawowym wnioskiem, wynikającym z tego podejścia, z punktu widzenia 
polityki pienięŜnej jest fakt, Ŝe mimo sprawnego mechanizmu rynkowego moŜliwe są 
fluktuacje poziomu produkcji, jeŜeli występujący w gospodarce postęp techniczny 
będzie miał stochastyczny charakter. Wynika z tego, Ŝe sam fakt istnienia takich wahań 
nie daje podstaw do prowadzenia polityki stabilizacyjnej.102 
 Krytyka myśli ekonomicznej, prezentowanej przez zwolenników szkoły realnego 
cyklu koniunkturalnego jak i przedstawicieli nowej ekonomii klasycznej, przyczyniła 
się w połowie lat osiemdziesiątych do odrodzenia teorii Keynesa. Podstawą nowej 
ekonomii keynesistowskiej była próba oparcia dotychczasowego punktu widzenia 
o fundamenty mikroekonomiczne. Z uwagi na dość skomplikowany charakter tego 
nurtu, niektórzy ekonomiści kwestionowali zasadność określenia „nowa ekonomia 
keynesistowska”.103 W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych M. Goodfriend 
i R. G. King uznali za właściwe określenie „nowa synteza neoklasyczna”. Inni jednak, 
do których zalicza się na przykład J. Gali, traktują oba pojęcia jako równowaŜne.104 
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 Podstawowy model opisywanego nurtu myśli ekonomicznej, wykorzystywany 
w celu analizy polityki pienięŜnej, zawiera załoŜenie, iŜ gospodarstwa domowe 
w swoich działaniach dąŜą do optymalizacji funkcji uŜyteczności o argumentach takich 
jak zasoby finansowe, czas pracy i wielkość konsumpcji.105 Z uwagi na zróŜnicowane 
zasoby siły roboczej, gospodarstwa domowe są w pewnym stopniu monopolistami na 
rynku pracy. Tłumaczy to wprowadzenie przez G. A. Calvo supozycji dotyczącej 
lepkości płac.106 
 Według zwolenników nowej ekonomii keynesistowskiej, egzogeniczny impuls 
monetarny moŜe mieć wpływ na wielkość produkcji tylko wtedy, gdy jego skutkiem 
jest zmiana bieŜącej, krótkookresowej, realnej stopy procentowej, bądź oczekiwań 
dotyczących jej przyszłej wartości. RównieŜ nieoczekiwany wzrost łącznego popytu, 
będący skutkiem działań polityki pienięŜnej, wywiera wpływ na wzrost poziomu 
produkcji i zatrudnienia ze względu na wyŜszą wartość kosztu krańcowego. Nie jest 
jednak wskazane, aby w przypadku polityki pienięŜnej opartej w głównej mierze na 
instrumencie stopy procentowej koncentrować się wyłącznie na analizie szoków 
monetarnych.107  
 Zarówno we współczesnej literaturze teoretycznej, jak i w empirycznych analizach 
polityki pienięŜnej dominuje obecnie podejście, Ŝe celem polityki pienięŜnej musi być 
stabilizacja inflacji lub poziomu cen. Coraz częściej bierze się jednak równieŜ pod 
uwagę jej wymiar instytucjonalny. Istnieje ryzyko, iŜ bez względu na załoŜone cele 
globalne, banki centralne mogą być wykorzystywane do realizacji partykularnych 
interesów politycznych. Dyskrecjonalne działania władzy monetarnej prowadzą z kolei 
do sytuacji, w której podmioty gospodarcze nie są w stanie przewidzieć wzorca 
polityki pienięŜnej, co z kolei moŜe wywołać destabilizację ich oczekiwań. 
W przypadku tego typu działań subiektywizm banku centralnego oraz opóźnienia 
czasowe mogą prowadzić do sytuacji, Ŝe nawet właściwe decyzje monetarne, osiągając 
zakładane efekty, mogą juŜ nie być aktualne. 
 
2. Instytucjonalny wymiar polityki pieni ęŜnej 

 Pierwsze dyskusje nad zagadnieniem prowadzenia polityki pienięŜnej prowadzone 
były juŜ pomiędzy klasykami a zwolennikami teorii merkantylistycznej. W rezultacie 
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zwycięŜyła opinia, iŜ gospodarka posiada samoistną zdolność dochodzenia do stanu 
równowagi nawet w sytuacji, gdy okresowo występują pewne zaburzenia. Z tego 
punktu widzenia dyskrecjonalny charakter polityki pienięŜnej byłby elementem 
destabilizującym proces przywracania homeostazy. 
 Jak zauwaŜa W. Eucken108 „Brak wiedzy, słabość w obliczu nacisków grup 
interesów i opinii publicznej, fałszywe teorie – wszystko to moŜe wpływać na ich 
(władzy monetarnej) osąd i stać się powaŜną przeszkodą w realizacji ich celów”. 
Według Friedmana109, niepełny zasób informacji o gospodarce podmiotu 
prowadzącego politykę pienięŜną, jak równieŜ trudne do przewidzenia efekty jego 
działań sprawiają, Ŝe dyskrecjonalny sposób prowadzenia polityki pienięŜnej zamiast 
prowadzić do osiągnięcia lepszych wyników moŜe być źródłem dodatkowych 
zaburzeń. 
 Z drugiej strony, jak argumentowali zwolennicy dyskrecjonalnej polityki 
pienięŜnej, wprowadzenie konkretnych reguł uniemoŜliwia jej odpowiednią reakcję na 
nieoczekiwane, negatywne wydarzenia gospodarcze. Trudno równieŜ ustalić właściwe 
reguły postępowania, gdy nie dysponuje się pełną informacją z zakresu mechanizmu 
transmisji polityki pienięŜnej. 
 Jedną z prób teoretycznego rozwiązania omówionych wyŜej problemów była teoria 
opisująca tzw. principial-agent problem. Analizie poddane zostały wzajemne relacje 
pomiędzy mocodawcą oraz pełnomocnikiem. W przypadku polityki pienięŜnej w roli 
mocodawcy powinno występować społeczeństwo (na przykład za pośrednictwem 
swoich przedstawicieli w parlamencie), które określa jej długookresowe cele. Rolę 
pełnomocnika odgrywa bank centralny, który otrzymuje te cele do realizacji. Według 
tej teorii, wykorzystuje on swoją wiedzę, doświadczenie oraz kontakty z rynkami 
finansowymi, co daje mu dostęp do informacji niedostępnych mocodawcy. Z tego 
powodu jest w stanie realizować nawet takie cele, które nie zostały mu oficjalnie 
przydzielone. 
 W ramach powyŜszej analizy stwierdzono, Ŝe nie ma potrzeby tworzenia sztywnych 
reguł, w ramach których powinien działać pełnomocnik. Lepszym rozwiązaniem jest 
odpowiedni system bodźców, stymulujących dyskrecjonalne decyzje pełnomocnika 
w takim kierunku, który maksymalnie uwzględni interesy mocodawcy. Wystarczy 
zatem uzaleŜnić wynagrodzenie prezesa banku centralnego od stopnia realizacji 
odpowiednich celów, aby otrzymać lepsze rezultaty, niŜ w przypadku sztywnego 

                                                      
108 W. Eucken, Grundsätze der Wirtschaftspolitik, Mohr  Siebeck, Tübingen 1952, s. 263.  
109 M. Friedman, The role of monetary policy, “American Economic Review”, 1968, No. 58, 
s. 1-17. 
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określenia zasad postępowania.110 W tym przypadku nie uwzględniono jednak 
bodźców o charakterze politycznym. 
 Na początku lat osiemdziesiątych XX wieku R. Barro i D. Gordon wykazali na 
podstawie swoich badań, iŜ w przypadku pozostawienia swobody decyzji z zakresu 
polityki pienięŜnej bankowi centralnemu istnieje niebezpieczeństwo, Ŝe gospodarka nie 
będzie się znajdowała w sytuacji optymalnej.111 Sformułowany przez nich problem 
tzw. niespójności w czasie stanowi dalszy ciąg badań zapoczątkowanych przez F. 
Kydlanda i E. Prescotta112 będąc jednocześnie tematem wielu kolejnych opracowań 
naukowych. W ramach tej analizy powstawały jednakŜe równieŜ teorie podkreślające 
znaczenie niezaleŜności banku centralnego, jako warunku skuteczności polityki 
pienięŜnej.113 
 Podstawowym elementem modelu zaprezentowanego przez Barro i Gordona jest 
pokazana w formie funkcji kosztów Z (1.1), funkcja dobrobytu społecznego, która 
przyjmuje jednakową postać zarówno dla władz monetarnych, jak i podmiotów 
gospodarczych.114 
 

 Z = λ ( U – U 
d ) 2 + π 2,        gdzie  λ  >  0 (1.1) 

 
 Z postaci powyŜszej funkcji wynika, Ŝe źródłem kosztów społecznych jest 

odchylenie stopy bezrobocia U od jej docelowej wartości U 
d
, jak równieŜ odchylenie 

stopy inflacji π od jej wartości docelowej równej zeru. Dodatnia korelacja 
(współczynnik λ > 0) powoduje, Ŝe wraz ze wzrostem tego odchylenia koszty 
społeczne rosną. Są one minimalizowane przy ograniczeniu, które przedstawia 
uzupełniona o oczekiwania krzywa Phillipsa (1.2). 
 

 U = U 
n – α ( π – π e 

), gdzie α>0 (1.2) 
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 Przyjmuje się równieŜ załoŜenie, Ŝe naturalna stopa bezrobocia ( U 
n 

) jest wyŜsza 

od stopy docelowej ( U 
d 

), co moŜna zapisać wzorem: 

 

 U 
d = k U 

n, gdzie 0 < k < 1 (1.3) 

 
 PowyŜsze załoŜenie pełni bardzo waŜną rolę w teorii dynamicznej niespójności 
w czasie. Z powodu róŜnego rodzaju zniekształceń rynkowej alokacji zasobów w 
gospodarce, takich jak m.in. system podatkowy, czy transfery socjalne, ze społecznego 

punktu widzenia przesłanka o równości U d i U 
n 

byłaby nieefektywna. Wydaje się, Ŝe 

w praktyce nie jest moŜliwe, aby polityka fiskalna mogła funkcjonować przy załoŜeniu 
alokacji zasobów opartych wyłącznie na prawach rynku.  
 W modelu przyjmuje się równieŜ załoŜenie, Ŝe wszyscy mają dostęp do pełnej 
informacji. W efekcie podmioty gospodarcze znają funkcję celu prowadzonej polityki 
pienięŜnej, władza monetarna posiada pełną kontrolę nad inflacją a w gospodarce nie 
występują Ŝadne dodatkowe zaburzenia. 
 Podstawiając wzory (1.2) i (1.3) do funkcji celu, moŜna odnaleźć jej optimum, 
które pojawia się dla stopy inflacji π opt opisanej równaniem: 
 

 π opt = α λ ( 1 – k ) U n / ( 1 + α 2 λ ) + π 
e α 2 λ / ( 1 + α 2 λ ) (1.4) 

 
 W sytuacji, gdy na rynku dominuje przekonanie, Ŝe dąŜeniem władz monetarnych 

jest zerowy poziom inflacji ( π 
e  

= 0 ), to jej optymalna wartość jest i tak wyŜsza od 

zera. Zgodnie z równaniem (1.2), niespodziewany wzrost inflacji obniŜa poziom 
bezrobocia, a zatem pierwszy składnik we wzorze (1.4) ma wartość wyŜszą od zera. 
Kiedy jednak mamy do czynienia z racjonalnymi oczekiwaniami (R) podmiotów 

prywatnych, to w takiej sytuacji π opt jest równe wartości π 
e. Wtedy inflacja π R  jest 

równa:  
 

 π R = α λ ( 1 – k ) U 
n (1.5) 

 
 Oznacza to, Ŝe mimo wszystko, jej poziom jest wyŜszy od zera. Brak moŜliwości 
spowodowania niespodziewanej inflacji połączonej ze spadkiem stopy bezrobocia, 
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powoduje, Ŝe nie występują jakiekolwiek korzyści społeczne, a jedynie dodatkowe 
koszty.115 
 Z powyŜszej analizy wynika, Ŝe nawet doskonałe informacje o gospodarce, jak 
równieŜ pełna zgodność celów władzy monetarnej i podmiotów prywatnych nie byłyby 
w stanie uchronić gospodarki przed negatywnymi konsekwencjami dyskrecjonalnej 
polityki pienięŜnej. Praktyka jednak pokazuje, Ŝe taka zgodność raczej nie występuje, 
natomiast negatywnym następstwem dyskrecjonalnego charakteru polityki pienięŜnej 
moŜe być kreacja politycznego cyklu koniunkturalnego. 
 
3. Cykl polityczny 

 Mianem cyklu politycznego określa się periodycznie powtarzające się wahania 
aktywności gospodarczej wywołane działaniem sprawujących władzę polityków. 
Termin polityczny cykl koniunkturalny pojawił się po raz pierwszy w 1943 roku 
w artykule autorstwa M. Kaleckiego.116 Na podstawie obserwacji przedwojennej 
gospodarki kapitalistycznej Kalecki sformułował pierwszą w historii ekonomii teorię 
politycznego cyklu koniunkturalnego. Współcześnie jednak cykl polityczny 
utoŜsamiany jest najczęściej z pojęciem cyklu wyborczego. 
 W ramach teorii cyklu politycznego próbuje się odnaleźć wyjaśnienie przyczyn 
oraz odnalezienie czynników mających wpływ na występowanie wahań 
koniunkturalnych. Zdaniem A. Alesiny117 większe prawdopodobieństwo występowania 
politycznie uwarunkowanych wahań koniunkturalnych ma miejsce w przypadku 
sprawowania rządów przez partie lewicowe niŜ prawicowe. K. Rogoff i A. Sibert118 
oraz T. Person i G. Tabellini119 uzaleŜniają z kolei występowanie cyklu politycznego 
od kompetencji sprawujących władzę polityków oraz podkreślają znaczenie 
racjonalnych oczekiwań wyborców. A. Brender i A. Drazen120 dowodzą natomiast, iŜ 
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83 

 

polityczny cykl koniunkturalny występuje głównie w krajach o niŜszym poziomie 
rozwoju gospodarczego. 
 W latach 70-tych XX wieku wykształciły się dwa podstawowe nurty teorii cyklu 
politycznego opartego o mechanizm wyborczy. Istotną róŜnicę pomiędzy nimi 
stanowiła polityczna motywacja do dokonywania cyklicznych zmian polityki 
gospodarczej państwa. MoŜna wyróŜnić teorie cyklu, u podstaw których leŜą róŜnice 
ideologiczne pomiędzy partiami politycznymi, jak równieŜ zachowania 
oportunistyczne. 
 W ramach teorii róŜnic ideologicznych, przyjmuje się, iŜ partie działają w interesie 
swojego zaplecza politycznego, czyli partie lewicowe w interesie związków 
zawodowych, natomiast partie prawicowe w interesie pracodawców. W rezultacie 
partie lewicowe dąŜą do utrzymania niskiej stopy bezrobocia, natomiast partie 
prawicowe do jak najniŜszej inflacji. Jak wynika z krzywej Philipsa wymienione cele 
są wzajemnie sprzeczne, co powoduje, iŜ kolejne zmiany rządów z prawicowych na 
lewicowe i odwrotnie warunkują pojawienie się cyklu.121  
 Pomimo Ŝe wymienione argumenty wydają się przekonujące, istnieją nieliczne 
dowody empiryczne potwierdzające istnienie tego rodzaju cyklu. Znacznie częściej 
moŜna spotkać wyniki badań potwierdzające występowanie cyklu politycznego 
opartego na oportunistycznych zachowaniach sprawujących władzę polityków. W 
ramach oportunistycznych teorii cyklu twierdzi się, iŜ wyborcy udzielają poparcia 
sprawującym władze politykom, tylko w przypadku dobrej koniunktury. Partie 
rządzące mogą zatem zwycięŜyć, jeŜeli uda im się poprawić sytuację gospodarczą na 
krótko przed wyborami. Prekursorem badań w zakresie oportunistycznych teorii cyklu 
politycznego jest W. Nordhaus. Wprawdzie w ciągu ostatnich trzydziestu lat pojawiło 
się wiele opracowań podejmujących tą problematykę, model Nordhausa stanowi nadal 
odniesienie dla tego rodzaju badań.122 
 W dalszej części opracowania pojęcie politycznego cyklu koniunkturalnego 
zostanie zawęŜone jedynie do oportunistycznych teorii cyklu, których podstawę 
stanowi model Nordhausa. 
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4. NiezaleŜność banku centralnego 

 ZałoŜenie, iŜ w pełni niezaleŜny bank centralny nie będzie prowadził polityki 
procyklicznej moŜe być samo w sobie słuszne. Skomplikowane wydaje się jednak 
wykazanie, Ŝe takie banki w ogóle istnieją. W literaturze wyróŜnia się dwa 
podstawowe argumenty uzasadniające potrzebę niezaleŜności banku centralnego. 
Twierdzi się, iŜ niezaleŜny bank centralny prowadzi bardziej wiarygodną politykę 
pienięŜną, co powoduje spadek oczekiwań inflacyjnych, a w rezultacie niŜszą inflację. 
Z drugiej strony niezaleŜny bank centralny uniemoŜliwiając rządzącym 
wykorzystywanie instrumentów polityki pienięŜnej przyczynia się do zwiększania 
stabilności gospodarczej, w odpowiedni sposób reagując na prowadzoną przez rząd 
politykę fiskalną.123 
 Trudno jednak o jednorodną definicję „niezaleŜności” banku centralnego. Według 
Friedmana o niezaleŜności władzy monetarnej moŜna mówić w sytuacji, kiedy byłaby 
ona umocowana w systemie prawnym w taki sposób, aby relacje z rządem były 
analogiczne do relacji, jakie panują pomiędzy władzą wykonawczą a sądowniczą.124 A. 
Cukierman, B. Webb i B. Neyapti proponują z kolei ocenę stopnia niezaleŜności banku 
centralnego w skali punktowej, biorąc pod uwagę szereg kryteriów, jak na przykład 
sposób powołania i odwołania szefa banku centralnego, swoboda wyznaczania 
głównych celów banku, dopuszczalność finansowania deficytu budŜetowego, czy 
procedury rozstrzygania sporów na linii bank centralny - rząd.125 Przedstawiona przez 
nich metodologia pozwala na stworzenie listy rankingowej banków centralnych 
poszczególnych państw w zaleŜności od stopnia autonomii, na podstawie której jedne 
banki moŜna uznać za bardziej niezaleŜne od innych. 
 Politycy mają z reguły jednak wpływ nawet na najbardziej „niezaleŜne” banki 
centralne. Zwykle szef banku centralnego jest wskazywany przez prezydenta, lub 
parlament danego państwa. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku członków zarządu 
oraz innych kluczowych organów banku, jak na przykład w Polsce Rada Polityki 
PienięŜnej. Choć kreację cyklu politycznego utrudnia między innymi umocowanie 
wymienionych organów na kadencje przekraczające kadencję parlamentu, czy głowy 
państwa, co zmniejsza ryzyko wywołania krótkookresowych, politycznie 

                                                      
123 S. Eijffinger, J. de Haan, The Political Economy of Central-Bank Independence, Special 
papers in international economics,  No. 19 , Princeton University, 1996. 
124 M. Friedman, Should There Be an Independent Monetary Authority, w: L. B. Yeager, In 
Search of a Monetary Constitution, Harvard University Press, Cambridge 1962. 
125 A. Cukierman, S. B. Webb, B. Neyapti, Measuring The Independence of Central Banks and 
its Effects on Policy Outcomes, “The Word Bank Economic Review”, 1992, No. 6,  s. 353-398. 
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motywowanych perturbacji, to jednak takiego ryzyka nie moŜna wykluczyć. W celu 
stwierdzenia, czy banki centralne mogą być współodpowiedzialne za występowanie 
cyklu politycznego, naleŜy więc zbadać natęŜenie i kierunek zmian w zakresie 
wykorzystania poszczególnych instrumentów polityki pienięŜnej w odniesieniu do 
okresów wyborczych. 
 
5. Krótkookresowe stopy procentowe 

 Jednym z podstawowych instrumentów polityki pienięŜnej są stopy procentowe. 
Z punktu widzenia politycznego cyklu koniunkturalnego naleŜy zwrócić uwagę na 
kształtowanie się krótkookresowych stóp procentowych. Zgodnie z modelem cyklu 
politycznego Nordhausa126 politycy, dla których podstawowym celem jest utrzymanie 
władzy, będą dąŜyć do tego, aby bezpośrednio przed wyborami była prowadzona 
ekspansywna polityka makroekonomiczna – w szczególności ekspansywna polityka 
pienięŜna. Takie działanie spowoduje zdaniem Nordhausa spadek bezrobocia, co 
będzie miało bezpośredni wpływ na wzrost popularności rządu. Z drugiej strony 
nastąpi wzrost oczekiwań inflacyjnych, a następnie inflacji, co spowoduje konieczność 
prowadzenia restrykcyjnej polityki monetarnej bezpośrednio po wyborach. Tego 
rodzaju mechanizm stanowi podstawę jednych z najpopularniejszych, czyli 
oportunistycznych teorii cyklu koniunkturalnego. W celu weryfikacji opisanych 
zaleŜności naleŜałoby zatem dokonać analizy zmian stóp procentowych w okresach 
odpowiadających w przybliŜeniu długości kadencji organów władzy wykonawczej. 
 Takie badania moŜna odnaleźć w opracowaniu autorstwa E. Leertouwera 
i P. Maiera.127 Autorzy wychodzą z załoŜenia, iŜ choć krótkookresowe stopy 
procentowe, nie są jedynym instrumentem polityki monetarnej, to są instrumentem na 
który banki centralne mają największy wpływ. Zdaniem badaczy moŜna przyjąć 
załoŜenie, Ŝe jeŜeli bank centralny miałby przyczyniać się do powstawania cyklu 
politycznego, znalazłoby to z pewnością odzwierciedlenie w cyklicznych zmianach 
krótkookresowych stóp procentowych. Analizie poddanych zostało szesnaście państw 
naleŜących do OECD. W rozwaŜaniach uwzględniono poziom niezaleŜności banków 
centralnych wykorzystując w tym celu system punktowy zaproponowany przez A. 
Cukiermana.128  
 

                                                      
126 W.D. Nordhaus, The Political…, op. cit. 
127 E. Leertouwer, P. Maier, Who Creates Political Business Cycles? (Should Central Banks Be 
Blamed?), University of  Groningen, 1999. 
128 A. Cukierman, S. B. Webb, B. Neyapti, Measuring The Independence…, op. cit. 
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Tabela 1 NiezaleŜność banków centralnych w wybranych krajach w latach 1960-1997 

Australia 
+ 

Austria 
+ 

Belgia 
- 

Kanada 
+ 

Dania 
+ 

Finlandia 
- 

Francja 
- 

Niemcy 
+ 

Włochy 
- 

Japonia 
- 

Nowa Zelandia 
- 

Norwegia 
- 

Hiszpania 
- 

Szwecja 
- 

Wielka Brytania 
- 

Stany Zjednoczone 
+ 

Źródło: E. Leertouwer, P. Maier, Who Creates Political Business Cycles? (Should 
Central Banks Be Blamed?), University of Groningen, 1999, s. 7. 
 
 Badane państwa podzielono na dwie grupy, gdzie kwantyfikatorem podziału była 
mediana wskaźnika Cukiermana. Na tej podstawie wyodrębniono grupę państw 
o względnie niezaleŜnych bankach centralnych oraz drugą grupę krajów o względnie 
niskim poziomie niezaleŜności (oznaczenia „+” i „-” w tabeli nr 1). Następnie przyjęto 
hipotezę, Ŝe jeŜeli polityka pienięŜna rzeczywiście stanowi źródło fluktuacji 
o charakterze politycznym, to jest bardziej prawdopodobne, Ŝe ma to miejsce w krajach 
oznaczonych znakiem „-” niŜ znakiem „+”, czyli w krajach o niŜszym stopniu 
niezaleŜności banków centralnych. 

 W przeprowadzonym badaniu zwrócono równieŜ uwagę na jeszcze jedno zjawisko, 
a mianowicie skuteczność polityki pienięŜnej prowadzonej przez bank centralny. 
W przypadku nieskutecznej polityki monetarnej, próby manipulacji ze strony banku 
centralnego mogłyby nie przynieść zamierzonych rezultatów. Skuteczność polityki 
pienięŜnej zaleŜy z kolei od obowiązującego w danym państwie reŜimu kursowego 
oraz swobody przepływu kapitału. PowyŜszą zaleŜność w dość przejrzysty sposób 
opisuje model Mundella - Fleminga, stanowiący uogólnienie modelu IS - LM na 
gospodarkę otwartą.129 
 RozwaŜania dotyczące skuteczności wykorzystywanych przez polityków metod 
manipulacji oparte na modelu Mundella - Fleminga moŜna odnaleźć w opracowaniu 
W. Clarka i M. Hallerberga.130 W przypadku braku mobilności kapitału, polityka 
pienięŜna jest skuteczna. Kiedy jednak kapitał jest odpowiednio mobilny, istotną 

                                                      
129 J.A. Frenkel, A. Razin, The Mundell – Fleming Model: A Quarter Century Later, Working 
Paper No. 2321, National Bureau of Economic Research, 1987. 
130 W. Clark, M. Hallerberg, Strategic Interaction between Monetary and Fiscal Actors under 
Full Capital Mobility, “American Political Science Review”, 2000. 
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zmienną staje się kurs walutowy. W sytuacji stałego kursu walutowego polityka 
pienięŜna staje się nieskuteczna. Jedynie wykorzystanie przez rząd instrumentów 
polityki fiskalnej umoŜliwia pobudzenie gospodarki w okresie bezpośrednio 
poprzedzającym wybory. Dokładnie odwrotna sytuacja ma miejsce w przypadku 
płynnego kursu walutowego. Wtedy jedynym moŜliwym sposobem wywołania 
oŜywienia gospodarczego jest wykorzystanie instrumentów polityki monetarnej.131 
 RównieŜ Clark132 zwraca uwagę na rolę banku centralnego w mechanizmie kreacji 
cyklu politycznego. ZauwaŜa, iŜ niezaleŜny bank centralny nie dostosowuje polityki 
pienięŜnej do kalendarza wyborczego, co jest dość częstym zjawiskiem w przypadku 
„politycznie zaleŜnych” banków centralnych. Jak wykazują w swojej pracy W. Clark 
U. Reichert133, niezaleŜny bank centralny wykorzystując narzędzia polityki monetarnej 
jest w stanie nawet przeciwdziałać dokonywanym przez polityków bezpośrednio przed 
wyborami próbom poprawy koniunktury gospodarczej. Jest to jednak moŜliwe w 
przypadku braku mobilności kapitału, kiedy zgodnie z modelem Mundella – Fleminga 
skuteczna jest zarówno polityka fiskalna, jak i pienięŜna. 
 
Tabela 2 Skuteczność polityki pienięŜnej  
 ZaleŜny bank centralny NiezaleŜny bank centralny 

Brak mobilności kapitału 

Polityka 
fiskalna 

Skuteczna 
Polityka 
fiskalna 

Skuteczna 

Polityka 
pienięŜna 

Skuteczna 
Polityka 
pienięŜna 

Skuteczna ale 
nieefektywna* 

Pełna mobilność kapitału 
Stały kurs walutowy 

Polityka 
fiskalna 

Skuteczna 
Polityka 
fiskalna 

Skuteczna 

Polityka 
pienięŜna 

Nieskuteczna 
Polityka 
pienięŜna 

Nieskuteczna 

Pełna mobilność kapitału 
Płynny kurs walutowy 

Polityka 
fiskalna 

Nieskuteczna 
Polityka 
fiskalna 

Nieskuteczna 

Polityka 
pienięŜna 

Skuteczna 
Polityka 
pienięŜna 

Skuteczna ale 
nieefektywna* 

* ) Jest narzędziem skutecznym, ale nie moŜe być wykorzystana przez sprawujących władzę 
polityków 
Źródło: W. Clark, Capital Mobility, Central Bank Independence… op. cit. s. 47. 
 

                                                      
131 Ibidem 
132 W. Clark, Capital Mobility, Central Bank Independence, and Political Control of the 
Economy, Paper  prepared for presentation at the Political Economy Workshop, Yale 
University, Monday, October 9, 2000. 
133 W. Clark, U. Reichert, International and Domestic Constraints on Political Business Cycle 
Behavior, International Organization, 1998, No. 57, s. 87-119. 
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 Z przedstawionego wywodu wynika, iŜ niezaleŜność banku centralnego ma 
największe znaczenie w sytuacji płynnego kursu walutowego oraz pełnej mobilności 
kapitału. Kiedy polityka fiskalna staje się nieskuteczna, brak moŜliwości 
wykorzystania przez decydentów instrumentów polityki pienięŜnej moŜe spowodować 
zanik wahań koniunkturalnych uwarunkowanych cyklem politycznym.  
 Kwestie dotyczące skuteczności polityki pienięŜnej z uwagi na swobodę przepływu 
kapitału oraz reŜim walutowy zostały uwzględnione w badaniach prowadzonych przez 
E. Leertouwer i P. Maiera.134 Oprócz podziału poszczególnych państw ze względu na 
poziom niezaleŜności banków centralnych (tabela 1), dokonano równieŜ kolejnej 
klasyfikacji, uwzględniając zarówno stopień autonomii banku centralnego, jak równieŜ 
realną moŜliwość wpływu na podstawowe zmienne makroekonomiczne.135 
 Wyniki przeprowadzonej analizy dla 16 państw OECD nie potwierdziły hipotezy 
o przyczynianiu się przez banki centralne przy wykorzystaniu instrumentów polityki 
pienięŜnej do kreacji politycznego cyklu koniunkturalnego. Zdaniem badaczy mogą 
być dwie przyczyny takiego zjawiska. Po pierwsze moŜna załoŜyć, Ŝe banki centralne 
nie dokonują manipulacji w zakresie stóp procentowych w okresach wyborczych. To 
mogłoby sugerować, Ŝe albo rządy nie próbują wymusić na bankach centralnych 
takiego zachowania, albo banki centralne są na tyle silne, aby się skutecznie oprzeć 
tego rodzaju naciskom. Zdaniem badaczy, uzyskane wyniki empiryczne nie wskazują 
jednak na to, aby stopień niezaleŜności banku centralnego odgrywał w tym przypadku 
jakąś znaczącą rolę. Pozostaje zatem jeszcze inna alternatywa. Według Leertouwera i 
Maiera załoŜenie, Ŝe banki centralne mają pełną kontrolę nad wysokością stóp 
procentowych moŜe być błędne. JeŜeli rynki finansowe mają silny wpływ na 
krótkookresowe stopy procentowe, przy załoŜeniu istnienia racjonalnych oczekiwań 
wszelkiego rodzaju manipulacje są bezskuteczne. Z powyŜszego wynika, Ŝe jeŜeli 
podstawowym instrumentem polityki pienięŜnej banków centralnych są stopy 
procentowe oraz jednocześnie banki centralne nie są w stanie dokonać manipulacji w 
zakresie krótkookresowych rynkowych stóp procentowych bezpośrednio przed 
wyborami, to jeŜeli moŜna zaobserwować w gospodarce występowanie cyklu 
politycznego (zmiany inflacji, bezrobocia, wzrostu gospodarczego), nie jest on 
spowodowany interwencją banku centralnego, nawet w przypadku podjęcia próby 
takiego działania.136 
 

                                                      
134 E. Leertouwer, P. Maier, Who Creates… op. cit., s. 9-16. 
135 Ibidem 
136 Ibidem 
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6. PodaŜ pieni ądza 

 Banki centralne mają jednak równieŜ inne moŜliwości oddziaływania na 
gospodarkę niŜ tylko i wyłącznie poprzez kształtowanie wielkości stóp procentowych. 
H. Berger i U. Woitek zwracają uwagę, iŜ w przypadku Republiki Federalnej 
Niemiec137 znacznie większą rolę odgrywają agregaty pienięŜne, niŜ polityka stóp 
procentowych.138 
 Niemiecki Bundesbank jest uwaŜany za jeden z najbardziej niezaleŜnych banków 
na świecie.139 Tym bardziej mogą dziwić wyniki badań, które potwierdzają 
występowanie w Niemczech cyklu politycznego implikowanego zmianami agregatów 
pienięŜnych. Z badań wynika, iŜ wahania występujące bezpośrednio przed i po 
wyborach parlamentarnych w Niemczech nie były duŜe – około 0,2 do 0,4 punktów 
procentowych. Statystycznie były jednak wyjątkowo silne. 
 Zdaniem Bergera i Woiteka jednym z moŜliwych wytłumaczeń tego stanu rzeczy 
mogłoby być stwierdzenie, Ŝe niemieckim bankiem centralnym rządziły siły polityczne 
zamiast specjalistów w zakresie ekonomii. Z tego powodu pomimo niezaleŜności 
instytucjonalnej, władze banku próbowały wesprzeć rząd w okresie poprzedzającym 
wybory. Według badaczy rzeczywistość jednak nie potwierdza tego stanu rzeczy. 
Dowodzą natomiast empirycznie, iŜ powodem zmian agregatów pienięŜnych 
w Niemczech w badanym okresie była niepewność wywołana nadchodzącymi 
wyborami. W sytuacji, kiedy programy poszczególnych partii politycznych zakładały 
rozbieŜności w zakresie polityki gospodarczej, oczekiwania co do przyszłych stóp 
procentowych w okresie po wyborach zaleŜały od średniej waŜonej oczekiwanej 
inflacji dla wszystkich moŜliwych wyników wyborczych. W konsekwencji inwestorzy 
próbując zminimalizować ryzyko niepewności co do przyszłej sytuacji 
makroekonomicznej kraju pozbywali się aktywów długoterminowych, zamieniając je 
na krótkoterminowe. PoniewaŜ podaŜ pieniądza w Niemczech była wystarczająco 
elastyczna, w rezultacie dochodziło do wzrostu agregatów monetarnych. Po wyborach, 
kiedy preferencje nowego rządu były juŜ znane, co znacznie ograniczało ryzyko 
niepewności, dochodziło do sytuacji odwrotnej - z powrotem wzrastał popyt na aktywa 
długoterminowe, co powodowało powrót do sytuacji z przed wyborów.140 

                                                      
137 Badania dotyczą okresu, kiedy jeszcze polityka pienięŜna nie była prowadzona przez 
Europejski Bank Centralny, lecz leŜała w gestii banków narodowych. 
138 H. Berger, U. Woitek, The German Political Business Cycle: Money Demand rather than 
Monetary Policy, University of  Munich, 2000. 
139 S. Eijffinger, J. de Haan, The Political…, op. cit. 
140 H. Berger, U. Woitek, The German Political…, op. cit., s. 15. 
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 Według badaczy, w Niemczech zmiany agregatów pienięŜnych nie były 
spowodowane politycznie motywowanym działaniem banku centralnego, choć w 
pierwszym momencie, tak się mogło wydawać. Wynikały bardziej z przyczyn 
ideologicznych, niŜ oportunistycznych, poniewaŜ były powodowane niepewnością w 
zakresie przyszłej polityki makroekonomicznej, będącej wynikiem poglądów 
ideologicznych partii, która zwycięŜy w wyborach. Pomimo faktu, iŜ cykl wyborczy 
rzeczywiście występował, nie był kreowany bezpośrednio przez bank centralny.  
 W kontekście przeprowadzonych rozwaŜań moŜna byłoby się jednak zastanowić, 
czy brak podjęcia odpowiednich kroków przez bank centralny moŜna uznać, za brak 
partycypacji w procesie kreacji cyklu. Zaniechanie niezbędnych działań moŜe być 
przecieŜ takŜe motywowane politycznie. NaleŜałoby jednak wykazać, Ŝe bank 
centralny posiadał świadomość w zakresie opisywanego mechanizmu i nie podjął 
Ŝadnych kroków, aby zminimalizować jego skutki. 
 
7. Interwencje na rynku walutowym 

 Poza wymienionymi wcześniej instrumentami, w literaturze moŜna spotkać się 
równieŜ ze stwierdzeniem, Ŝe bank centralny jest w stanie generować fluktuacje 
o charakterze politycznym, wykorzystując do tego celu interwencje na rynku 
walutowym.141 Łącząc ekspansywną politykę operacji otwartego rynku ze sprzedaŜą 
rezerw walutowych bank centralny jest w stanie zwiększyć bazę monetarną przy 
utrzymaniu stabilnego kursu walutowego, przy czym jeŜeli mamy do czynienia z 
działaniami motywowanymi politycznie, sprzedaŜ rezerw walutowych powinna mieć 
miejsce bezpośrednio przed wyborami.  
 Zdaniem A. Drehera i R. Vaubela wiele banków centralnych próbuje prowadzić 
bardziej ekspansywną politykę pienięŜną bezpośrednio przed wyborami, niŜ w 
„normalnych czasach”. Ta sytuacja ma miejsce równieŜ w przypadku „niezaleŜnych” 
banków centralnych, gdzie w szczególności władze banku zostały powołane przez 
ekipę rządzącą. Na polityczny sukces takiego działania ma jednak wpływ wiele 
czynników. DuŜą rolę odgrywa kurs walutowy. Jeśli jest stały, bank centralny 
powinien tak działać, aby ekspansywna polityka monetarna nie doprowadziła do 
dewaluacji waluty, choć nawet w przypadku kursu płynnego będzie prawdopodobnie 
dąŜył do zminimalizowania wahań kursu. Wynika to z faktu, Ŝe deprecjacja waluty 
byłaby widocznym sygnałem motywowanych politycznie działań, prowadząc równieŜ 

                                                      
141 A. Dreher, R Vaubel., Foreign Exchange Intervention And The Political Business Cycle: A 
Panel Data Analysis, KOF Swiss Economic Institute, ETH Zurich, 2008. 
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do wzrostu cen towarów importowanych, a w rezultacie do wzrostu inflacji. Z tego 
powodu interwencje na rynku walutowym mogą stanowić narzędzie pozwalające 
wyeliminować efekt zmiany kursu będący efektem ekspansywnej polityki pienięŜnej 
prowadzonej przy wykorzystaniu innych narzędzi.142 
 Dreher i Vaubel wyprzedaŜ rezerw walutowych bezpośrednio przed wyborami 
tłumaczą jednak jeszcze innym czynnikiem. Mianowicie, jeŜeli istnieje duŜe 
prawdopodobieństwo, Ŝe po wyborach władzę przejmie partia, która zgodnie ze swoim 
programem będzie miała zamiar zmniejszyć rezerwy walutowe, partia rządząca nie 
będzie czekała, aby polityczni konkurenci dokonali transferu środków uzyskanych z 
rezerw do wybranych przez siebie grup społecznych. W swojej pracy dowodzą jednak 
empirycznie, Ŝe w krajach o niskim i średnim PKB banki centralne dąŜą do 
zmniejszenia rezerw walutowych w okresach wyborczych w celu zapobieŜenia 
zmianom kursu walutowego w wyniku prowadzonej przed wyborami ekspansywnej 
polityki pienięŜnej.  
 

*   *   *  
 
 W literaturze istnieje niewiele badań empirycznych, na podstawie których byłoby 
moŜna w rzetelny sposób ocenić rolę banków centralnych w procesie kreacji 
politycznego cyklu koniunkturalnego. W większości opracowań zakłada się, iŜ 
działania sprawcze w zakresie politycznie motywowanych fluktuacji gospodarczych są 
ściśle powiązane z prowadzoną przez rząd polityką fiskalną. Choć trudno jest 
stwierdzić, czy w rzeczywistości istnieją w pełni niezaleŜne banki centralne, to jednak 
wydaje się, Ŝe posiadając pewien stopień niezaleŜności, dość skutecznie opierają się 
przed wykorzystywaniem do celów politycznych. 
 Sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana w przypadku państw naleŜących do 
Unii Europejskiej. Dla państw strefy euro politykę pienięŜną prowadzi Europejski 
Bank Centralny. NiezaleŜność ECB wynika z uregulowań zawartych w Traktacie 
ustanawiającym Wspólnotę Europejską. Wydaje się zatem, Ŝe jest to w pełni 
niezaleŜny bank centralny. Z drugiej strony wydaje się, Ŝe istnieją róŜne formy nacisku 
o charakterze politycznym. Łatwiej jest korzystać z nich krajom duŜym, jak na 
przykład Niemcy, czy Francja, niŜ krajom małym i średnim. PoniewaŜ okresy 
wyborcze w Unii Europejskiej nie są ujednolicone, empirycznie trudno byłoby 
wykazać istnienie zaleŜności pomiędzy działaniami w zakresie polityki pienięŜnej 
podejmowanymi przez ECB, a kalendarzem wyborczym poszczególnych państw, o ile 
                                                      
142 Ibidem, s. 2- 4. 
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taka zaleŜność istnieje. Z tego powodu, znacznie lepszym materiałem do badań 
empirycznych w kontekście cyklu politycznego dla państw strefy euro są dane 
historyczne. 
 Przeprowadzone rozwaŜania nie dają pełnej odpowiedzi na pytanie, czy banki 
centralne mogą być źródłem fluktuacji o charakterze politycznym. Nie ma pewności, 
czy zmiany obserwowane w zakresie krótkookresowych stóp procentowych, wielkości 
agregatów pienięŜnych, czy kursu walutowego są w rzeczywistości spowodowane 
działaniem władz monetarnych. Z analizy wyników badań empirycznych wynika, Ŝe 
wahania w cyklach zbliŜonych do cykli wyborczych rzeczywiście istnieją. Mogą być 
jednak równieŜ rezultatem działań podmiotów rynkowych w obliczu wzrostu ryzyka, 
bądź niepewności spowodowanej zbliŜającymi się wyborami. 
 W dzisiejszych czasach bardzo często wykorzystywany jest model polityki 
pienięŜnej, w ramach którego istnieją prawnie określone reguły jej funkcjonowania 
wraz z moŜliwością pewnych dyskrecjonalnych działań ze strony władzy monetarnej. 
Nie ma jednak wątpliwości, iŜ aby taka polityka była w stanie wywierać odpowiedni 
wpływ na oczekiwania inflacyjne w gospodarce, skonstruowane w ten sposób jej ramy 
instytucjonalne powinny charakteryzować się odpowiednim stopniem wiarygodności. 
Udział banku centralnego w procesie kreacji cyklu politycznego mógłby tę 
wiarygodność naruszyć, a w rezultacie spowodować wzrost oczekiwań inflacyjnych, 
co znacznie utrudniłoby realizację podstawowego celu banku centralnego, jakim 
powinno być utrzymanie stabilnego poziomu cen. 
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Streszczenie 

 W literaturze istnieje wiele teorii wyjaśniających występowanie cyklu 
koniunkturalnego czynnikami politycznymi. W ich ramach zakłada się, iŜ politycy przy 
wykorzystaniu narzędzi polityki makroekonomicznej próbują oddziaływać na 
gospodarkę. Do takich instrumentów część badaczy zalicza m.in. politykę pienięŜną 
banku centralnego. Niniejsze opracowanie stanowi próbę analizy polityki pienięŜnej z 
perspektywy politycznego cyklu koniunkturalnego. Formułując hipotezę o moŜliwości 
wykorzystywania przez bank centralny instrumentów dyskrecjonalnych implikujących 
powstawanie w gospodarce fluktuacji o charakterze politycznym, autor dokonał 
przeglądu teorii polityki pienięŜnej ze szczególnym uwzględnieniem jej aspektów 
instytucjonalnych. Szczególną uwagę poświęcono równieŜ niezaleŜności banku 
centralnego. W oparciu o analizę wyników badań empirycznych dotyczących 
moŜliwości wykorzystania podstawowych instrumentów polityki pienięŜnej, takich jak 
stopy procentowe, podaŜ pieniądza oraz interwencje na rynku walutowym w 
mechanizmie kreacji cyklu, podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy polityka 
pienięŜna moŜe stanowić podstawę działań sprawczych w zakresie politycznie 
motywowanych fluktuacji gospodarczych. Przeprowadzone rozwaŜania nie dały jednak 
pełnej odpowiedzi na pytanie, czy banki centralne mogą być źródłem fluktuacji o 
charakterze politycznym. Nie udało się wykazać, iŜ zaobserwowane zmiany 
krótkookresowych stóp procentowych, wielkości agregatów pienięŜnych czy kursu 
walutowego są spowodowane wyłącznie działaniem władz monetarnych. Z analizy 
badań empirycznych wynika jednak, Ŝe wahania w cyklach zbliŜonych do cykli 
wyborczych rzeczywiście istnieją.  
 
Słowa kluczowe: polityka gospodarcza, polityka pienięŜna, cykl koniunkturalny, 
polityczny cykl koniunkturalny  
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Monetary Policy versus Political Economic Cycle 

Abstract 

 Literature provides many theories explaining the existence of business situation by 
means of political factors. The theories assume that politicians attempt to influence 
economy making use of macroeconomic policy instruments. Among others monetary 
policy of the central back is considered such an instrument by many researches. This 
paper is aiming at an attempted analysis of monetary policy from the perspective of 
political economic cycle. Putting forward a hypothesis of a possibility of the central 
bank’s using discretion instruments inducing fluctuations of political nature in 
economy, the author has reviewed the monetary policy theory, notably focusing on its 
institutional aspects. Special consideration has been also given to independence of the 
central bank. Basing on the empirical research findings regarding potential use of 
monetary policy instruments such as interest rate, money supply and intervention in 
foreign exchange market in the mechanism of business cycle creation, the author tries 
to address a question whether monetary policy might induce  measures to be taken 
within politically motivated economic fluctuations. The study contacted has failed to 
fully address the question whether central banks might be a source of fluctuation of 
politic nature. It has turned out impossible to prove that the observed changes to short-
term interest rate, size of currency aggregates or exchange rate are caused by monetary 
authority measures only. the analysis of empirical research proves, however, that 
fluctuations in cycles which time proximity to election cycles do really exist. 
 
Key words: economic policy, monetary policy, business cycle, political business cycle 
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Ewolucja celu władzy monetarnej. 
Przypadek Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych 
 
 
 Bańka spekulacyjna, która urosła w pierwszych latach naszego wieku na 
amerykańskim rynku nieruchomości wiąŜe się ściśle z rozwojem rynków finansowych 
w Stanach Zjednoczonych po 1980 roku i z polityką Komitetu oraz Zarządu Rezerwy 
Federalnej (Fed)143. W latach 80. w USA interesy związane z obrotem akcjami urosły 
dostatecznie, aby stanowić siłę, z którą musiał liczyć się bank centralny. W latach 90. 
w okresie niskiej inflacji dla amerykańskiego banku centralnego zadaniem stawało się 
stabilizowanie rynków aktywów. ObniŜki krótkookresowych stóp na przełomie lat 80. 
i 90. otwierały moŜliwości odrobienia strat dla banków komercyjnych, ale stanowiły 
takŜe ulgę dla firm zaangaŜowanych na rynku akcji. Analiza procesów rozwijających 
się od połowy lat 90. po dziś dzień uzmysławia pewną regularność w działaniach Fedu. 
W trakcie pęcznienia baniek cenowych na rynkach akcji i nieruchomości w końcu lat 
90. XX w. i w połowie bieŜącej dekady polityka pienięŜna była bierna, natomiast po 
załamaniu cen aktywów sprowadzała się do obniŜek stóp procentowych i zwiększenia 
płynności banków.  
 Z przykładu Rezerwy Federalnej moŜna wyciągnąć wnioski dla polityki stabilnego 
pieniądza. Wydaje się, Ŝe im większa rola rynków finansowych144 w gospodarce, tym 
wyraźniej ujawnia się związek między kondycją bankowości komercyjnej oraz 

                                                      
* Autorka jest pracownikiem Instytutu Nauk Ekonomicznych  PAN. 
143 Instytucja prowadząca politykę monetarną w Stanach Zjednoczonych ma strukturę odmienną 
niŜ europejskie banki centralne. Rezerwa Federalna (the Fed) stanowi system 12 banków 
regionalnych, które pośredniczą między bankami komercyjnymi i Zarządem Rezerwy 
Federalnej. Zarząd i Federalny Komitet ds. Operacji Otwartego Rynku (Federal Open Market 
Committee) podejmują decyzje, które między innymi mają regulować podaŜ pieniądza 
i dostępność kredytu (Downes 1991). W tym sensie spełniają funkcje banku centralnego. 
144 Pod tą nazwą, oprócz  rynku kredytu, naleŜy rozumieć obroty papierami udziałowymi 
(akcje) i papierami dłuŜnymi (np. obligacje), transakcje walutami i kontraktami na giełdach 
towarowych, i in.. Często wagę finansów w gospodarce prezentuje się za pomocą „pakietu”, 
zawierającego transakcje finansowe, ubezpieczeniowe i obrót nieruchomościami (finance, 
insurance and real estate – FIRE). 
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koniunkturą na rynkach akcji i – jak pokazuje współczesny boom i załamanie na rynku 
poŜyczek hipotecznych – takŜe na rynku nieruchomości.  
 
1. Nadzór i konflikt interesów 

 Przypadek interesujący z punktu widzenia współczesnego banku centralnego 
zaczyna się w USA w latach 80. W tej dekadzie bowiem polityka wobec rynków 
finansowych ujawnia cechy, które okazały się stosunkowo trwałe. Po pierwsze, 
potwierdził się trend do deregulacji finansów. Po drugie, realne stopy procentowe 
(krótko- i długoterminowe) utrzymywały się na wysokim, nie notowanym w 
poprzednich dekadach poziomie, odmierzając nowy rozdział w historii. 
 Rezerwie Federalnej Stanów Zjednoczonych przyszło realizować cele banku 
centralnego w trudnych okolicznościach. Z jednej strony, deregulacja na początku lat 
80. XX w. sprawiła, Ŝe Fed musiał stawić czoła kryzysowi, wywołanemu działalnością 
oszczędnościowych instytucji Savings&Loan Associations. Z drugiej strony, Fed 
stanął przed wyzwaniem bezprecedensowej inflacji. Po obu szokach naftowych ceny w 
USA przyspieszyły w skali nie notowanej od wczesnych lat powojennych. W latach 
70. roczne zmiany wskaźnika CPI sięgały 15%. Był to szok po długim okresie 
stabilnych cen w latach 50. i 60., na który Fed odpowiedział szokową terapią, 
polegającą przede wszystkim na rekordowych podwyŜkach stóp procentowych 
własnych funduszy. Od pierwszej połowy lat 80. poziom stóp procentowych 
utrzymywał się (po uwzględnieniu inflacji) średnio na poziomie 6-7 procent, podczas, 
gdy przed szokiem naftowym w 1973 roku kształtował się na poziomie około 3 
procent145. 
 Ograniczenie inflacji i utrzymanie stabilnego poziomu cen stało się podstawowym 
celem Fed. Przez większość lat 80. dyskusje Komitetu Rezerwy Federalnej ds. 
Otwartego Rynku (Federal Reserve Open Market Committee - FOMC) koncentrowały 
się na celach monetarnych, ograniczaniu inflacji i – czasami – na aspektach 
walutowych146. Jeśli abstrahować od wpływu, jaki wysokie stopy procentowe miały na 
tempo wzrostu gospodarczego i na zadłuŜenie gospodarki w tym okresie, mając na 
uwadze jedynie cel ograniczenia inflacji na rynku dóbr i usług, moŜna stwierdzić, Ŝe 

                                                      
145 G Dumenil., D. Levy, Costs and Benefits of Neoliberalism: A Class Analysis, w: 
Financialization and the World Economy, red. G. A. Epstein, E. Elgar, Cheltenham, UK, 
Northampton MA, 2005, s. 31. 
146 R. Parenteau , The Late 1990’s US Bubble: Financialization in the Extreme , w: 
Financialization and the World Economy, red. G. A. Epstein, E. Elgar, Cheltenham, UK, 
Northampton MA, 2005, s. 136. 
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polityka operowania stopami procentowymi na nowym, realnie wyŜszym poziomie, 
zapoczątkowana przez Paula Volckera i kontynuowana do 2001 roku przez Alana 
Greenspana, odniosła skutek. Tempo wzrostu cen (CPI) po 1982 roku zostało znacznie 
ograniczone - do około 5% rocznie w latach 80. i około 2,5% rocznie w latach 90.147 
 Stawiając czoła bezprecedensowemu zagroŜeniu inflacją, Fed nie mógł unikać 
kwestii nadzoru bankowego. Wspomniany kryzys Savings&Loan Associations na 
porządku dziennym stawiał stosunkowo nowy problem, jak deregulować, nie naraŜając 
pieniędzy powierzonych sektorowi bankowemu na nadmierne ryzyko. Zjawiska na 
rynku akcji, które opiszę niŜej, wywołały kwestię, jak daleki zasięg powinna mieć 
przezorność banku centralnego. W szczególności chodziło o korporacyjnych klientów 
banków z sektora nie-finansowego, którzy kredytem finansowali zakupy akcji 
(leveraged buy-out - LBO). Próba uregulowania tej sytuacji przez bank centralny, 
oznaczająca w istocie wyjście poza rynek pieniądza i papierów dłuŜnych, wywołała 
ostrą reakcję polityczną, popieraną przez potęŜnych uczestników rynku akcji. 
 Dlaczego Paul Volcker podjął wspomnianą próbę? Wiele tłumaczy kontekst. Po 
1982 roku, w okresie wysokich realnych stóp procentowych spektakularnie wzrosła 
kreacja kredytu w gospodarce amerykańskiej. Ten paradoks wiązać naleŜy z 
równolegle postępującą deregulacją finansową, która wydaje się najbardziej trwałą 
cechą neoliberalizmu. Dzięki niej, mimo wysokiej ceny zwiększyła się dostępność 
kredytu bankowego. Drugą stroną ekspansji kredytu było rosnące zadłuŜenie sektora 
publicznego i prywatnego. Po roku 1982 deficyty federalnego budŜetu i poŜyczki 
sektora prywatnego wzrosły dramatycznie. Przy tym nie zawsze uświadamiamy sobie 
proporcje. Przeciętnie kaŜdego roku w ósmej dekadzie ubiegłego wieku poŜyczki 
prywatne były trzykrotnie większe od całego deficytu budŜetowego. W narastaniu 
zadłuŜenia sektora prywatnego zwracał uwagę wzrost znaczenia kredytu w operacjach 
korporacji nie-finansowych148. Udział zadłuŜenia z tytułu kredytów w rynkowej 
wartości ich aktywów netto między rokiem 1982 i 1992 gwałtownie rósł aby 
ustabilizować się na nowym, ponad dwukrotnie wyŜszym poziomie. W 1992 roku na 
jednorazowe wywiązanie się ze wszystkich swoich zobowiązań wobec wierzycieli 

                                                      
147 M.B.Lehman, The Wall Street Journal Workbook. Real World Economic Applications, Irwin 
McGraw-Hill, Boston-Burr-Ridge –Dubuque-Madison-NewYork-San Francisco-St.Louis, 
1997, wykres 11- 9. 
148 J. Crotty, The Neoliberal Paradox: The Impact of Destructive Product Market Competition 
and ‘Modern’ Financial Markets on Nonfinancial Corporation Performance in the Neoliberal 
Era, w: Financialization and the World Economy, red. G. A. Epstein, E. Elgar, Cheltenham, 
UK, Northampton MA, 2005, s. 84. 
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korporacje spoza sektora finansów musiałyby poświęcić blisko połowę swojego 
majątku.  
 Na rynku akcji w latach 1980-1987 trwała niebywała hossa. Na przykład, na New 
York Stock Exchange wartość rocznej sprzedaŜy akcji w odniesieniu do wartości 
notowanych firm w końcu tego okresu była dwukrotnie wyŜsza niŜ na początku149. 
Przyczyniło się do tego głównie szaleństwo lewarowanych zakupów akcji w celu 
dokonania fuzji lub akwizycji (LBO), w czym niemałą rolę zaczęły odgrywać 
korporacje spoza sektora finansowego. Operacje tego typu przynosiły wysokie zyski i 
pozwalały odbudować ich poziom po tym, jak w pierwszej połowie lat 80. moŜliwości 
zysków z inwestycji produkcyjnych w sektorze przetwórczym osiągnęły najniŜszy 
poziom. W drugiej połowie lat 80. nie-finansowe korporacje około jednej piątej 
dochodów netto (cash flow) przeznaczały na zakup akcji, podczas gdy przed 1984 
rokiem na zakupy akcji nie przeznaczały prawie nic albo były ich sprzedawcą netto150. 
 W rezultacie zjawisk, które zaczęły się rozwijać w opisywanym okresie, szybko 
rosło znaczenie finansów w gospodarce USA. Stosunek długu publicznego i 
prywatnego łącznie do PKB zwiększył się z 1,6 w 1981 roku do 2,8 w 2001 roku. 
Hossa na giełdach trwająca niemal nieprzerwanie od 1980 roku sprawiła, Ŝe 
kapitalizacja rynku akcji, która w okresie powojennym była warta połowę 
amerykańskiego PKB, obecnie znacznie przekracza wartość produktu globalnego151. 
Jak wynika z opisu aktywność na obu tych rynkach, tj. zarówno na rynku kredytu jak 
na rynku akcji, stała się istotną częścią operacji firm, których główny nurt działalności 
tradycyjnie nie był związany z osiąganiem zysków finansowych. Korporacje nie-
finansowe intensywnie zadłuŜały się w bankach, duŜą część środków angaŜując w 
fuzje i akwizycje czyli w zakupy akcji.  
 Troskę Fedu budziło to, Ŝe kredyty w istotnej części finansowały zakupy akcji, nie 
przyczyniając się wiele do wzrostu kapitału firm w sensie urządzeń i budynków. Przez 
to zobowiązania dłuŜnicze obciąŜały istniejący majątek, który wcale nie był bardziej 
produktywny niŜ przed boomem lewarowanych zakupów152. W dodatku, w drugiej 
połowie dekady boom zaczął się wypalać. Za akwizycję lub fuzje trzeba było płacić 
coraz wyŜszą cenę, więc zwrot z inwestycji był coraz mniejszy. Rosła niepewność co 
do wypłacalności korporacyjnych klientów banków komercyjnych.  

                                                      
149 Ibidem, s. 92. 
150 Ibidem, s. 98. 
151 Ibidem,, s.85. 
152 R. Parenteau, op.cit., s.134. 
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 Ta inŜynieria finansowa budziła niepokój ze względu na zyskowność banków USA, 
z których wiele ucierpiało wskutek kryzysu zadłuŜenia w Ameryce Łacińskiej na 
początku lat 80. Ale moŜna przypuszczać, Ŝe grały rolę równieŜ inne istotne względy. 
Korporacje spoza sektora finansowego stanowią rdzeń gospodarki nawet w USA, czyli 
w kraju, gdzie sektor finansowy jest wyjątkowo rozwinięty. To właśnie te firmy tworzą 
większość miejsc pracy, wdraŜają większość waŜnych technologii (nawet jeŜeli nie 
przyczyniają się do ich wynalezienia), ponoszą większość wydatków na inwestycje 
i wytwarzają większość zysków. ZadłuŜenie korporacji nie-fnansowych oraz ich 
zaangaŜowanie w stosunkowo ryzykowne operacje na rynku akcji moŜe odbić się na 
zyskowności tego sub-sektora, a ze względu na jego znaczenie w gospodarce – 
równieŜ na wzroście PKB. 
 Mało znaną odpowiedzią banku centralnego na taki rozwój sytuacji była próba 
wzmocnienia regulacji poŜyczek bankowych, wspierających akwizycje. W 1986 roku 
Paul Volcker rozwaŜał ograniczenie zdolności poŜyczkowej firm przejmujących. 
Specjalny wymóg odnosić się miał do realnej sytuacji, kiedy firma starająca się przejąć 
akcje ubiega się o kredyt w celu sfinansowania tej operacji, oferując przy tym w 
zastaw akcje firmy przejmowanej. Pomysł polegał na nałoŜeniu na potencjalnego 
nabywcę obowiązku złoŜenia odpowiednio duŜego depozytu w papierach 
wartościowych lub gotówce (margin requirement). W opisywanej niepewnej sytuacji 
byłoby to działanie zapobiegawcze, które być moŜe schłodziłoby akwizycyjny zapał, 
uchroniłoby niektóre banki i ich klientów przez złymi poŜyczkami i oszczędziłoby 
bankowi centralnemu interwencji po fakcie, polegającej na wstrzyknięciu dodatkowej 
płynności do systemu bankowego. 
 Jednak ograniczając zdolność poŜyczkową firm przejmujących papiery udziałowe, 
bank centralny przyczyniłby się chcąc nie chcąc do ograniczenia obrotów akcjami. W 
istocie była to próba regulowania obrotów na rynku akcji, który nie jest tradycyjną 
domeną banku centralnego, i jako taka wzbudziła reakcję Sekretarza Skarbu, nota bene 
byłego wysokiego funkcjonariusza jednej z firm na Wall Street153.  
 Robert Parenteau, za którym przytaczam historię tego projektu, tłumaczy 
gwałtowność reakcji i fiasko tej próby tym, Ŝe w ówczesnych okolicznościach interesy 

                                                      
153 W wywiadzie Paul Volcker wspominał, Ŝe w czasie, gdy on nosił się z tą ideą „Don Regan, 
ówczesny sekretarz skarbu, poruszył praktycznie kaŜdą rządową agendę, aby pisali do nas, Ŝe 
taki przepis zrujnuje Amerykę. Nawet Departament Stanu pisał do nas. A co u diabła 
Departament Stanu miał z tym wspólnego?... Myślę, Ŝe z czysto politycznych powodów 
[uregulowanie lewarowanych przejęć] byłoby prawie niemoŜliwe, nawet gdybym miał więcej 
przekonania niŜ wtedy miałem. Intensywność politycznych nacisków czasami przeraŜała mnie.” 
(cyt. ibidem, s.135). 
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pośredników w handlu papierami wartościowymi i giełd z Wall Street okazały się 
bardziej zbieŜne z interesami posiadaczy akcji niŜ z interesami banków komercyjnych. 
 W interesach na rynku kredytowym liczy się między innymi wzgląd na 
wypłacalność. Nawet w okresie, kiedy realne stopy procentowe są wysokie, jak w USA 
w latach 80., wierzyciele tracą w razie, gdy odsetki nie zostają spłacone. Bank 
centralny tradycyjnie dzieli z nimi tę troskę i dlatego podejmuje działania, które mają 
zapobiegać narastaniu naleŜności nieregularnych, wątpliwych i straconych. W tym 
względzie interesy banków komercyjnych jako wierzycieli zbiegają się z interesami 
posiadaczy obligacji. Posiadaczami i nabywcami papierów dłuŜnych są między innymi 
banki inwestycyjne; niektóre z nich w USA urosły do wielkości Goldman Sachs. Jest 
to potęŜna grupa nacisku, o czym świadczy określenie stosowane do największych z 
nich – Bond Gods. 
 Banki inwestycyjne są zarazem głównymi graczami na rynku akcji. Ich rola polega 
między innymi na organizowaniu debiutów giełdowych, organizowaniu i obsłudze 
fuzji i akwizycji, organizowaniu emisji obligacji korporacyjnych. Ich zarobki zaleŜą 
nie tyle od wysokości prowizji pobieranych od transakcji, co od wielkości obrotów. W 
interesie banków inwestycyjnych leŜy zatem, aby rynek akcji był płynny i aby ceny 
akcji rosły. Tym samym zainteresowani są emitenci i posiadacze akcji.  
 Opisany epizod moŜe słuŜyć jako przykład, Ŝe interesy grup związanych z dwoma 
potęŜnymi i pręŜnymi rynkami finansowymi w USA - rynkiem kredytu i rynkiem 
akcji, nie zawsze idą w parze. Próba rozszerzenia regulacji, która perspektywicznie 
miała chronić interesy banków komercyjnych, groziła ograniczeniem obrotów akcjami, 
a zatem godziła w interesy banków inwestycyjnych i innych podmiotów aktywnych na 
giełdach papierów udziałowych. Opisana konfrontacja i fiasko próby moŜe nasuwać 
wniosek, Ŝe w latach 80. w USA interesy związane z obrotem akcjami urosły 
dostatecznie, aby stanowić siłę, z którą musi się liczyć bank centralny. 
 
2. Zmiana hierarchii celów 

 Bezpośrednio do napisania tego artykułu zainspirowała mnie pewna obserwacja. 
Mianowicie, wraz z postępującą w latach 90. integracją rynków finansowych uwaga 
amerykańskich władz monetarnych przesuwała się od tradycyjnego celu ograniczania 
inflacji cen dóbr ku powstrzymywaniu ryzyka systemowego, jakie moŜe się pojawić na 
rynkach finansowych, a w szczególności - ku celowi stabilizacji cen niektórych 
aktywów finansowych. 
 Tradycyjnie rozwój sytuacji na rynku akcji miał niewielkie znaczenie w polityce 
monetarnej banku centralnego. Przegląd protokołów z posiedzeń Komitetu Rezerwy 
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Federalnej (FOMC) wskazuje, Ŝe obrót papierami udziałowymi był traktowany 
w dyskusjach na temat tej polityki jako osobliwe poboczne zjawisko154. Zmiana 
perspektywy banku centralnego w USA wiąŜe się z eksplozją poŜyczek w celu zakupu 
i pod zastaw akcji w latach 80. Z powodu owych transakcji zyskowność i płynność 
banków komercyjnych stała się w większym niŜ dotychczas stopniu zaleŜna od cen na 
rynku papierów udziałowych. Dzięki euforii lewarowanych fuzji i akwizycji w latach 
80., banki komercyjne z powodzeniem odrabiały straty poniesione na początku dekady 
w następstwie niewypłacalności swoich latynoamerykańskich dłuŜników. Jednak, 
kiedy bańka cenowa na rynku akcji pękła i w październiku 1987 roku doszło do 
katastrofalnego załamania, banki ponownie doświadczyły dramatycznego spadku stóp 
zwrotu. To wzbudziło falę bankructw bankowych o wysokości nie notowanej od czasu 
Wielkiej Depresji. W roku 1990 zaledwie 30% naleŜności było spłacanych 
regularnie155. Nastąpił kolejny kryzys wypłacalności, przy czym tym razem znaczącym 
źródłem destabilizacji był rodzimy rynek kapitałowy. 
 Fakt ten jest wart komentarza. W podręcznikach finansów moŜna znaleźć opis 
transmisji impulsów wzbudzonych zmianami stóp procentowych banku centralnego na 
ceny aktywów156. Ten epizod historii gospodarczej USA sygnalizuje sytuację 
odwróconego wpływu. Mianowicie, zmiany cen aktywów mogą dramatycznie 
oddziaływać na kondycję sektora bankowego. Dzieje się tak, gdy banki komercyjne 
i inwestycyjne znacznie angaŜują się w finansowanie na przykład obrotu akcjami czy 
zakupu nieruchomości.  
 Znamienne, Ŝe w akcji ratunkowej brał udział nie tylko Fed, a podjęte środki 
słuŜyły ratowaniu (bail-out) zarówno płynności systemu bankowego jak brokerów na 
rynku akcji. O tym, Ŝe ranga rynków kapitałowych i walutowych w polityce 
gospodarczej wzrosła, świadczy nietypowe jak na stosunki amerykańskie, 
korporatystyczne rozwiązanie instytucjonalne. Mianowicie, prezes Fedu, którym 
w tym czasie został Alan Greenspan, wszedł w skład Grupy Roboczej ds. Rynków 
Finansowych, gdzie obok niego zasiadali sekretarz skarbu i przewodniczący komisji 
nadzorujących wszystkie giełdy (towarowe, papierów wartościowych oraz walut). 
Powołany w parę miesięcy po październikowym załamaniu organ był nie tylko 
platformą porozumienia między najwyŜszymi urzędnikami nadzorującymi rynki 
finansowe, lecz stanowił takŜe kanał dostępu do nadzoru dla uczestników tych rynków. 
                                                      
154 Ibidem, s.133. 
155 R. Brenner, The Boom and the Bubble: The US in the World Economy, Veso,  New 
York/London, 2002 , s. 88. 
156 Z. Polański, Polityka pienięŜna, w: System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, 
B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006, s. 138. 
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Zgodnie z prezydenckim rozporządzeniem misją Grupy Roboczej było „wzmacnianie 
integralności, efektywności, ładu i konkurencyjności rynków finansowych naszego 
Narodu oraz podtrzymywanie zaufania inwestorów”. Temu celowi słuŜyło 
konsultowanie się w uzasadnionych przypadkach „z przedstawicielami róŜnych giełd, 
domów clearingowych, samorządnych organów regulacyjnych157 oraz z waŜnymi 
uczestnikami rynku, aby, kiedy to tylko moŜliwe, identyfikować rozwiązania 
pochodzące z sektora prywatnego.”158 
 Komitet i Zarząd Rezerwy Federalnej postępowały zgodnie z deklaracją złoŜoną na 
krótko przed wybuchem kryzysu, 19 września 1987 roku: „Rezerwa Federalna, w 
zgodzie z odpowiedzialnością, którą ponosi jako narodowy bank centralny, 
potwierdziła dzisiaj swoją gotowość, aby słuŜyć jako źródło płynności i wspierać tym 
samym system ekonomiczny i finansowy.”159. W październiku 1987 roku 
krótkookresowe stopy procentowe pod wpływem Fedu zostały natychmiast obniŜone 
(z 7.25% do 6,88%) i były konsekwentnie obniŜane w następnych latach, do 1994 
roku. Nawiasem mówiąc, była to takŜe odpowiedź na recesję w latach 1990-91 i na 
ograniczoną zdolność poŜyczkodawców do finansowania zadłuŜonego biznesu160. Jak z 
tego wynika, nowy prezes Alan Greenspan koncentrował się na wstrzykiwaniu 
płynności do systemu „po przejściach”. Zamiast regulacji zapobiegawczych, które 
moŜna było podjąć zanim doszło do kryzysu giełdowego, Fed przekazał sygnał o 
zabezpieczeniu i kiedy kryzys stał się faktem, wywiązywał się z obietnicy 
podtrzymywania płynności. 
 Wybór Fedu moŜna tłumaczyć następująco. Regulacje, w ogóle niechętnie 
przyjmowane przez rynki jako działania o charakterze administracyjnym, w tej 
szczególnej sytuacji - z uwagi na lewarowane zakupy akcji - groziły konfrontacją z 
uczestnikami rynku akcji, o czym przekonał się poprzednik prezesa Greenspana. 
Natomiast obniŜki krótkookresowych stóp Fedu na przełomie lat 80. i 90. otwierały 
moŜliwości odrobienia strat dla banków komercyjnych, ale stanowiły takŜe ulgę dla 
firm zaangaŜowanych na rynku akcji. Dla tych ostatnich były zwiastunem wzrostu cen 
papierów udziałowych. Stosunkowo niskie stopy procentowe i wzrost podaŜy kredytu 

                                                      
157 W oryginale “self-regulatory bodies”. Chodzi o instytucje regulujące działalność brokerów, 
dilerów oraz banków, inne niŜ Zarząd Rezerwy Federalnej i Komisja ds. Papierów 
Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission - SEC) i nadzorowane przez te 
ostatnie (J. Downes, Dictionary of Finance and Investment Terms, Jordan Elliot Goodman, New 
York, 1991). 
158 Cyt. za R. Parenteau, op.cit., s. 137. 
159 Cyt. ibidem, s. 136. 
160 R. Brenner, op.cit., s. 88. 
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pchają w górę ceny aktywów. Banki natomiast mogły poprawić swoje bilanse dzięki 
znacznie niŜszym kosztom pozyskiwania środków na rynku międzybankowym 
i stosunkowo wysokiej rentowności papierów skarbowych161. Wreszcie, co istotne, 
niskie stopy procentowe w tym okresie przyniosły ulgę takŜe realnej gospodarce, o 
czym świadczy odbudowa po 1993 roku zyskowności w sektorze przetwórczym. 
W 1996 roku juŜ 97% bankowych naleŜności było spłacanych regularnie162. 
 Okoliczności wyŜej opisane sugerują, Ŝe inne rynki finansowe (poza rynkiem 
pieniądza), w szczególności rynek akcji, zajmowały uwagę Fedu po 1987 roku 
znacznie bardziej niŜ do tej pory. Słowa najczęściej cytowanego szefa banku 
centralnego wydają się potwierdzać tę obserwację. TuŜ przed październikowym 
załamaniem, we właściwym sobie zawoalowanym stylu Alan Greenspan na pierwszym 
posiedzeniu Komitetu Rezerwy Federalnej ds. Otwartego Rynku, któremu po 
nominacji przewodniczył, wyjawił: „Siedzimy tu od rana i nikt nawet nie wspomniał o 
rynku akcji, który jest całkiem interesujący sam w sobie. Myślę, Ŝe jest waŜny w tym 
sensie, Ŝe jako ekonomiczna siła – jak uczy nas historia – czasami działa a czasami 
nie.”163. Doświadczenie w 1987 roku tego, jak silnie moŜe oddziaływać rynek akcji 
sprawiło, Ŝe w okresie 1987-1994 Fed działał na rzecz obniŜek krótkoterminowych 
stóp procentowych (przy średnim poziomie wyŜszym niŜ w przed 1979 rokiem), co 
stabilizowało sytuację zarówno na rynku pieniądza jak papierów wartościowych. 
 Powołaniem Grupy Roboczej i opisywaną zmianą nastawienia banku centralnego 
powodowało dąŜenie, aby nie dopuścić do powtórzenia się katastrofy podobnej tej z 
1987 roku. Paradoksalnie, był to dopiero początek okresu destabilizacji. Boom na 
rynku akcji, w którego finansowaniu przed 1987 rokiem pośredniczyły banki 
komercyjne i inwestycyjne, przyczynił się do narastania bańki cenowej, a po tym, jak 
wartość akcji okazała się w duŜej mierze iluzją - do kłopotów banków. Fed zareagował 
działając na rzecz obniŜek krótkoterminowych stóp procentowych. Stosunkowo niskie 
stopy procentowe i wzrost podaŜy kredytu sprzyjają wzrostowi cen aktywów, w 
szczególności - akcji. Z kolei wzrost wartości akcji poprawia bilanse 
poŜyczkobiorców. To ośmiela do ekspansji zakupów na kredyt. Rosnący popyt dalej 
pcha ceny akcji w górę. Opisane wydarzenia zapoczątkowały serię baniek cenowych 

                                                      
161 Narastanie w latach 80. deficytu budŜetowego sprawiło, Ŝe zasoby obligacji rządowych w 
bankach znacznie się zwiększyły. Fed na początku lat 90. obniŜył koszt swoich funduszy 
dostatecznie, aby  powstała duŜa róŜnica (spread) między rynkową stopą procentową overnight 
oraz dochodami, jakie zapewniało posiadanie lub sprzedaŜ papierów skarbowych (R. Parenteau, 
op. cit., s. 138-139). 
162 R. Brenner, op.cit., s.89. 
163 cyt. R. Parenteau, op.cit., s. 135. 
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na rynkach aktywów - na początku lat 90., na przełomie XX i XXI wieku i w drugiej 
połowie bieŜącej dekady, po których następowały okresy znacznego spadku stóp 
procentowych, zdecydowanie częstsze niŜ przed 1987 rokiem.  
 Daleka jestem od przypisywania tej sytuacji wyłącznie określonej polityce 
monetarnej. Z drugiej strony, nie miejsce tu na szukanie korzeni destabilizacji 
finansów w realnej gospodarce USA, czym zajmuje się w swoich ksiąŜkach i 
artykułach Robert Brenner164. WaŜny z punktu widzenia tematu tego artykułu jest 
wniosek, Ŝe skutki opisanej w poprzednim akapicie polityki Fedu słuŜyły 
krótkookresowym interesom zarówno na rynku kredytu jak na rynku akcji. 
 W okresie ograniczonej inflacji uwaga amerykańskiego banku centralnego zaczęła 
się przesuwać od utrzymania stabilnego poziomu cen dóbr i usług ku sytuacji na 
rynkach finansowych. Epizodem, który obnaŜa to przewartościowanie, wydaje się 
zdecydowana interwencja Fedu na rynkach kredytu i akcji na jesieni 1998 roku. W 
obliczu kolejnej destabilizacji rynku kapitałowego w USA, związanej z kryzysem 
rosyjskim w 1998 roku, której bezpośrednią przyczyną stało się ujawnienie ogromnych 
strat jednego z funduszy hedgingowych, Long-Term Capital Management (LTCM), 
bank centralny zaangaŜował się bezpośrednio w ratowanie tej nie-bankowej instytucji. 
Pod auspicjami Nowojorskiego Banku Rezerwy Federalnej powstało konsorcjum, 
które zorganizowało wielomiliardową poŜyczkę dla LTCM. Interwencję uzasadniano 
oczywiście negatywnymi reperkusjami dla rynku kredytu, wzbudzonymi panicznym 
wycofywaniem się kredytodawców funduszu. Prezes Greenspan podkreślił, Ŝe ponadto 
upadek LTCM z duŜym prawdopodobieństwem zachwiałby światowym systemem 
finansowym165. W związku z tym Fed trzy razy z rzędu obniŜył stopy procentowe w 
nadziei – jak stwierdzał protokół z telekonferencji Komitetu (FOMC) 15 października - 
„uspokojenia chwiejnych rynków finansowych i zamortyzowania następstw 
zaostrzenia warunków finansowych dla postępującej ekspansji.”166. Podobnie jak po 
1987 roku amerykański bank centralny sięgnął po to narzędzie i tym samym skierował 
sygnał do inwestorów, Ŝe sprzyja wzrostowi rynku akcji po to, aby ustabilizować 
gospodarkę – w pierwszym rzędzie krajową, a przez to i międzynarodową, skłaniającą 

                                                      
164 R. Brenner, op.cit.; R. Brenner., The Capitalist Economy, 1945-2000: A Reply to Konings 
and to Panitch and Gindin, w: Varieties of Capitalism, Varieties of Approaches,  red. D. 
Coates, Palgrave MacMillan, Basingstoke and New York, 2005; R. Brenner, Uneven 
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166 Cyt. R. Parenteau, op.cit., s. 142. 
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się wówczas ku kryzysowi. Sygnał widocznie został odebrany, poniewaŜ sytuacja na 
rynku akcji momentalnie się poprawiła. W 1998 i 1999 roku indeks NYSE wzrósł 
znacznie, odpowiednio o 20,5% i 12,5%. 
 
3. Stabilizacja czy gra do jednej bramki? 

 Opisane wyŜej wydarzenia pozwalają sobie uprzytomnić pewne charakterystyczne 
aspekty stabilizowania rynków finansowych w wykonaniu Fedu. Oprócz sytuacji na 
rynku pieniądza, motywem interwencji stała się sytuacja na rynkach kapitałowych, co 
przykład LTCM pokazuje dość wyraźnie. W okresach spadku cen akcji i kryzysu 
zaufania na rynku kredytu, zarówno w 1998 roku jak wcześniej, następowała reakcja 
banku centralnego, która polegała na obniŜaniu stóp procentowych. Nie ma zatem 
mowy o działaniu prewencyjnym na rzecz utrzymania stabilności sektora finansowego; 
polityka Fedu to raczej łagodzenie skutków destabilizacji dzięki zwiększeniu płynności 
ex post. Taki charakter wydaje się mieć polityka monetarna przez większą część 
ostatniej dekady XX w. i obecnie. 
 Dlaczego prezes Greenspan mógł uczynić z obniŜek stóp procentowych „dyŜurny” 
instrument stabilizacji rynków finansowych w niespokojnych czasach, które nastąpiły 
po krachu w 1987 roku? Zastrzyk płynności moŜe przecieŜ przyczynić się do ekspansji 
kredytu bankowego, globalnego popytu i w rezultacie - pobudzić inflację. Droga moŜe 
prowadzić wprost kanałem kredytowym lub bardziej okręŜnie - przez rynek akcji. 
Interwencja na rynku pieniądza na rzecz zwiększenia jego podaŜy lub obniŜenia jego 
ceny podtrzymuje między innymi ceny akcji, zaś rosnące ceny aktywów napędzają 
ekspansję kredytu w ogóle, nie tylko pod zastaw. Część wzrostu kredytu zamienia się 
w popyt konsumpcyjny i inwestycyjny i przyczynia się do wzrostu cen.  
 OtóŜ, wzrost cen dóbr i usług w latach 90. w Stanach Zjednoczonych był na tyle 
umiarkowany, Ŝe nie stanowił wyzwania dla polityki monetarnej. Do niskiej inflacji 
przyczyniły się między innymi procesy w gospodarce realnej: znaczna poprawa 
produktywności w sektorze przetwórczym, stagnacja płac realnych oraz bardzo 
powolny wzrost cen produktów przemysłu przetwórczego na świecie. Ponad to, istotną 
rolę odegrał wzrost realnej wartości dolara po 1995 roku, będący w duŜej mierze 
wynikiem umowy międzynarodowej, tzw. odwróconego Plaza Accord167. Alan 
Greenspan w swojej wydanej w 2007 roku ksiąŜce „Wiek wstrząsów. Przygody w 
Nowym Świecie” odwołuje się do międzynarodowych czynników jako tych 
decydujących. W jego oczach inflacja przestała stanowić zagroŜenie w USA jakoby 
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dzięki temu, Ŝe w latach 90. do globalnego rynku dołączyły kraje podlegające 
transformacji, w tym wielkie gospodarki Indii i Chin, które konkurując niskimi 
kosztami siły roboczej, wymuszały stabilizację cen168. Według innych świadectw oraz 
wypowiedzi samego Greenspana z końca lat 90. argumenty, którymi się wówczas 
posługiwano, aby udowodnić brak zagroŜenia inflacją, były inne i ściśle wiązały się z 
mitem New Economy. Zarówno o argumentach jak o samym zjawisku piszę niŜej. 
 O ile inflacja na rynku dóbr i usług w ostatnich dekadach przestała być problemem, 
problem baniek cenowych na rynkach aktywów pojawiał się uporczywie. Jednak, poza 
epizodem w 1994 roku169 i paroma odosobnionymi próbami w późniejszych latach, Fed 
nie podejmował działań, które zapobiegałyby narastaniu baniek lub powodowałyby ich 
przekłucie. To, dlaczego Zarząd ograniczał się jedynie do łagodzenia skutków takiej 
gorączki, częściowo wyjaśnia przekonanie jego prezesa, który wyjawił: „Po oglądaniu 
ponad pół wieku baniek spekulacyjnych stwierdzam, Ŝe polityka monetarna ani Ŝadna 
inna nie jest w stanie zapobiec takiej sytuacji, dopóki spekulacyjna gorączka sama nie 
ustanie.” Prawdopodobnie jednym z czynników takiej taktyki była krytyka podwyŜek 
stóp procentowych przez wzgląd na wzrost gospodarczy, której prominentnym 
wyrazicielem był między innymi Lester Thurow170.  
 Większość ostatniej dekady XX wieku w Stanach Zjednoczonych to szybki wzrost 
gospodarki i okres doskonały do robienia interesów finansowych. W latach 90. banki 
komercyjne w USA osiągały najwyŜsze stopy zwrotu w okresie powojennym. Wartość 
pakietów w posiadaniu akcjonariuszy biła rekordy . Roczne obroty na NYSE w latach 
1994-2001 rosły nieprzerwanie171. W rezultacie, stopy zysków finansowych korporacji 
znacznie przewyŜszały stopy zysku korporacji spoza tego sektora172. Stąd coraz 
większe zaangaŜowanie na rynku kredytu i na rynku akcji firm, których główny nurt 

                                                      
168 Ta część tekstu jest referowana za”Gazetą Wyborczą” z 18.09.2007. 
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171 J. Crotty, op.cit., s. 92. 
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działalności tradycyjnie nie był związany z osiąganiem zysków finansowych. Procesy 
te doczekały się ciekawych opracowań pod nazwą financialization 173.  
 Robert Brenner w inŜynierii finansowej, uprawianej przez nie-finansowe 
korporacje, upatruje głównej przyczyny narastania od 1998 roku bańki cenowej174. 
Symptomatyczne, Ŝe mimo gwałtownego wzrostu ich wartości, podmioty te niechętnie 
finansowały się na giełdzie za pomocą emisji nowych akcji. Wolały zaciągać kredyty, 
kupować za nie akcje i raczej maksymalizować wartość dla akcjonariuszy niŜ 
„staromodnie” obniŜać koszty. Przyczyny tego zachowania mają charakter 
instytucjonalny. WiąŜą się z upowszechnieniem tzw. stock options, czyli 
uzaleŜnieniem rosnącej części pensji menedŜerów (ale takŜe pracowników) od wzrostu 
wartości akcji firmy, jak równieŜ z konkretnymi przepisami rachunkowymi i ulgami 
podatkowymi. Natomiast skutkiem tych zachowań było imponujące zwiększenie 
wartości bez większego związku z rzeczywistym wytwarzaniem dóbr i usług. 
Proporcja między kapitalizacją rynkową i produktem nie-finansowych korporacji 
pomiędzy rokiem 1994 i 2000 wyniosła 3:1 wobec 1,3:1 na początku okresu, i była 
daleko większa niŜ w okresie podobnej euforii w latach 80.175. 
 Inni autorzy wiąŜą powstanie nowej, rekordowej bańki cenowej ze stadnym 
zachowaniem inwestorów finansowych. Analiza insidera pokazuje, Ŝe nie kierują się 
oni bynajmniej racjonalnością, którą przypisuje im ortodoksyjna teoria. Robert 
Parenteau, główny ekonomista i specjalista do spraw strategii inwestycyjnej Allianz 
Global Investors tak opisuje dynamikę zjawiska176. Utrzymująca się hossa i 
długotrwały wzrost gospodarki, przerywane stosunkowo krótkimi okresami spadku cen 
akcji i łagodnymi recesjami, obniŜają oceny ryzyka i wzmacniają oczekiwania zysków. 
Gospodarstwa domowe inwestują w te akcje, które uwaŜa się za najlepiej rokujące 
odnośnie do przyszłych dochodów. ChociaŜ gospodarstwa domowe są stosunkowo 
najgorzej poinformowanym inwestorami, ceny wybieranych przez nie akcji rosną, a 
fundusze hedgingowe z rozmysłem wskakują na falę, wzbudzoną przez 
indywidualnych inwestorów. Wiedzą, Ŝe skłonność tych ostatnich do podąŜania za 
trendem sprawi, iŜ ceny będą dalej rosły. Instytucjonalni inwestorzy, obserwując 
wzrost cen daleko większy niŜ uzasadniony analizą fundamentalną, czują, Ŝe odstają w 
wyścigu, stopniowo ignorują lub rewidują wyniki modeli fundamentalnych i w końcu 
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przyłączają się do pozostałych uczestników rynku, podtrzymując samospełniającą się 
(do czasu) przepowiednię. Ceny akcji rosną bez większego związku z analizą 
fundamentalną. Spekulacyjne zachowania są nagradzane i nasilają się. 
 Jak wynika z powyŜszego opisu, w drugiej połowie lat 90. potęŜne interesy 
ekonomiczne i szerokie kręgi wyborców były zaangaŜowane w spekulację na wzrost 
cen akcji. Powszechne oczekiwania wzrostu dochodów z tego tytułu to oczywiście 
rezultat ekstrapolacji trendu, ale to takŜe wynik – o czym pisze między innymi 
Parenteau – świadomej kampanii zaciemniania (obfuscation) faktycznych dochodów 
przez rzesze wysoko opłacanych analityków i specjalistów do spraw inwestycji . 
Dowodem na to jest ujawnienie na początku bieŜącej dekady skandalicznych naduŜyć i 
przestępstw księgowych firm takich jak Yahoo, Enron czy Worldcom. Psychologiczny 
mechanizm takich zachowań został błyskotliwie opisany przez Johna K.Galbraitha: „ 
Ci, którzy zaangaŜowali się w spekulację, doświadczają wzrostu bogactwa…Nikt nie 
chce wierzyć, Ŝe jest to dzieło szczęśliwego przypadku a nie zasługi; wszyscy chcą 
myśleć, Ŝe to rezultat ich wyjątkowej przenikliwości lub intuicji.(…) euforia jest 
chroniona i podtrzymywana wolą tych, którzy się zaangaŜowali, aby usprawiedliwić 
okoliczności, które czynią z nich bogaczy. I w równej mierze jest chroniona wolą, aby 
ignorować, wyklinać lub potępiać tych, którzy wyraŜają wątpliwości.”177 
 Wydaje się, Ŝe szef Fedu powaŜnie brał pod uwagę nastroje inwestorów, przez 
niektórych specjalistów określane wręcz jako „mania”178. Cytowana jest wypowiedź 
Greenspana z 1999 roku: „Aby z wyprzedzeniem zdiagnozować bańkę, trzeba osądu, 
który setki tysięcy poinformowanych inwestorów uwaŜają za gruntownie fałszywy. 
Gra wbrew trendowi zwykle przynosi w najlepszym razie niepewny rezultat.”179. 
PoniŜej przedstawię kontekst tej wypowiedzi, zjawisko, które zyskało miano New 
Economy i podzieliło ekonomistów na entuzjastów i sceptyków. Interpretacja tego 
fenomenu, dokonana przez dwóch autorów, Roberta Brennera180 i Roberta Parenteau181, 
choć opowiada się po jednej tylko (sceptycznej) stronie, wydaje się warta przytoczenia 
ze względu na solidną podbudowę statystyczną i pobudzającą do rozwaŜań obserwację. 
Mianowicie, nasuwać moŜe raczej szokujący wniosek, Ŝe w obliczu kolejnej „manii” 
inwestycyjnej bank centralny pod przewodnictwem Greenspana stał się jeszcze jednym 
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rider on the wave - obok szarych obywateli, funduszy hedgingowych, inwestorów 
instytucjonalnych i potęŜnych nie-finansowych korporacji.  
 Ocena ówczesnego etapu rozwoju amerykańskiej gospodarki, która uzasadniała 
popularne przekonanie, Ŝe stanowi on nową jakość, nowy sposób gospodarowania 
(New Economy), polegała w skrócie na następującym rozumowaniu. Innowacje w 
wysokich technologiach prowadzą na przełomie wieków do rewolucyjnego wzrostu 
produktywności, który uzasadnia wzrost wartości firm, i to nie tylko z sektora 
technologii, mediów i telekomunikacji (TMT) . WdroŜenia takich supernowoczesnych 
technologii jak mikroprocesory, lasery itp., podnoszą potencjalne stopy zwrotu i 
uzasadniają szybki wzrost cen akcji. Oczekiwania większych zysków i wzrostu 
wartości aktywów skłaniają do większych inwestycji i konsumpcji. Z kolei wyŜsze 
inwestycje przyczyniają się do dalszego wzrostu produktywności i „koło pomyślności” 
(virtuous circle) zamyka się. 
 Zdaniem obu cytowanym autorów, szef Fedu podzielał ideologię, pod którą 
podpisaliby się wszyscy stratedzy z Wall Street, która była na rękę korporacjom, 
brokerom i bankom inwestycyjnym182. Ideologię - a nie nowy sposób „robienia 
interesów i tworzenia wartości” (jak to ujmował Greenspan, cyt. Brenner 2002, s.179), 
poniewaŜ cała koncepcyjna nadbudowa New Economy ignorowała podstawowy fakt. 
Mianowicie, dochody i zyski w gospodarce rosły, ale nieporównanie wolniej niŜ ceny 
akcji. W sektorze TMT, w samym sercu Nowej Gospodarki, w najgorętszym okresie 
boomu gospodarczego, tj. między listopadem 1998 i marcem 2000, wartość akcji 
wzrosła ponad 6-krotnie, chociaŜ dochody zaledwie podwoiły się. Indeks zysków 
całego sektora korporacyjnego od połowy lat 80. rósł wolniej niŜ indeks cen akcji na 
NYSE (jeśli przyjąć 1995=100), a po 1998 roku ten ostatni oderwał się zupełnie od 
stagnujących zysków. Jak obrazowo ujął to Brenner: “Usankcjonowana wzrostem cen 
udziałów w firmach IT bańka poszybowała, ciągnąc za sobą gospodarkę, ale zyski 
pozostawiając w tyle.”183. Stopa inwestycji w drugiej połowie lat 90. osiągnęła 
wielkość rekordową jak na okres powojenny, co przypisuje się przede wszystkim 
optymistycznym sygnałom co do przyszłych wzrostów wartości akcji184. Ceny akcji zaś 
rosły, bo oczekiwania przyszłych zysków rosły niewspółmiernie do zysków 
rzeczywiście realizowanych. 
 Tak zwana Nowa Gospodarka była wyobraŜeniem opartym na bardzo kruchych 
przesłankach. Budowanie optymistycznych oczekiwań co do całej gospodarki na 
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notowaniach „flagowych” firm New Economy wydaje się szczególnie karkołomne, 
jeśli wziąć pod uwagę kolejne liczby185. Firmy internetowe, nawet w gospodarce tak 
rozwiniętej jak gospodarka amerykańska, stanowią margines. Kapitalizacja rynkowa 
tych firm wówczas wynosiła raptem 8% całości. W dodatku, sukces w tym biznesie 
odnosili tylko nieliczni. Na przykład, z grupy 242 firm internetowych badanej przez 
OECD w trzecim kwartale 1999 roku, zaledwie 37 osiągało zyski, a pozostałe 
przynosiły straty.  
 Robert Parenteau wyraŜa opinię, Ŝe Nowa Gospodarka była mitem, który w uszach 
chętnych słuchaczy miał nie tylko uzasadnić okoliczności, w których wielu doszło do 
bogactwa, ale takŜe sankcjonować politykę Fedu. Wzrost produktywności to jeden z 
argumentów, na których oparto oficjalne stanowisko, Ŝe nie naleŜy obawiać się 
nadmiernego wzrostu popytu, a tym samym - prowadzić antyinflacyjnej polityki 
wysokich stóp procentowych186. InŜynieria finansowa korporacji, księgowość 
zaciemniająca faktyczne dochody i w końcu enuncjacje prezesa Rezerwy Federalnej 
pomagały odsunąć prawdę na daleki plan.  
 W rezultacie, opisywane zjawiska i zachowania doprowadziły do uformowania się 
na przełomie wieków rekordowej bańki spekulacyjnej na rynku akcji. W okresie 
narastania bańki, to jest od lutego 1995 roku do stycznia 2001 roku, Fed ani nie 
podwyŜszał stóp procentowych w sposób znaczący, ani nie próbował zapobiegać 
inflacji cen akcji w Ŝaden inny sposób, np. podwyŜszając wskaźnik rezerw 
obowiązkowych czy nakładając ograniczenia w korzystaniu z kredytu. Tolerował tym 
samym spadek kosztu długoterminowych poŜyczek. Wykazywał teŜ bierność wobec 
umacniania się dolara w latach 1995-2001, choć ów trend wzmagał zainteresowanie 
zagranicznych inwestorów amerykańskimi papierami wartościowymi187. Zachowania te 
podtrzymywały w inwestorach przekonanie, Ŝe Greenspan nie pozwoli, aby ceny akcji 
spadły poniŜej pewnego poziomu i w razie kryzysu dostarczy płynności systemowi 
finansowemu (tzw. Greenspan Put). W roku 2000 jeden z analityków Merrill Lynch 
trafnie ujął tę politykę, pisząc: „…jeśli rynek idzie w górę o 20 procent w ciągu roku, a 
potem spada o 20 procent, Fed prawdopodobnie zareaguje na 20-procentowy spadek, a 
nie na 20-procentowy wzrost, który prowadzi do załamania.”188. Reakcje Fedu na 
sytuację na rynku papierów udziałowych cechowało nie tyle dąŜenie do stabilizacji, 
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które charakteryzuje łagodzenie wahań w obydwu kierunkach, co asymetryczna 
polityka monetarna, reagująca jedynie na odchylenia cen w dół. 
 Rzeczywiście, kiedy bańka cenowa pękła, Fed zaaplikował gospodarce zastrzyk 
wzmacniający, wielokrotnie obniŜając między styczniem 2001 i listopadem 2002 stopy 
procentowe ( the target Federal funds rate). Zyski sektora finansowego zostały 
uratowane dzięki oŜywieniu gospodarki, które nastąpiło w 2002 i 2003 roku. Kwitł 
biznes związany ze spadającymi stopami procentowymi – transakcje powiązane z 
hipoteką, obrót papierami wartościowymi i usługi z nim związane (underwriting). 
Zyski banków i firm pośredniczących w sekurytyzacji rosły dynamicznie. Jednak 
inwestycje i stopy zysku zadłuŜonych nie-finansowych korporacji gwałtownie 
spadły189. Bańka, narastająca od 1998 roku i załamanie na rynku akcji przyczyniły się 
do recesji w 2001 roku i – po raz pierwszy od dziesiątków lat – stworzyły powaŜne 
zagroŜenie deflacją190. 
 Znany z przeszłości scenariusz odtwarza się obecnie na naszych oczach. Recesja w 
USA na początku bieŜącej dekady trwała stosunkowo krótko, gdyŜ niskie stopy 
procentowe doprowadziły do wzrostu popytu konsumpcyjnego i rozkwitu usług 
bankowych i handlowych w oparciu o szybko rosnące ceny nieruchomości. Dzięki tym 
ostatnim gospodarstwa domowe obroniły się przed ograniczeniem konsumpcji po roku 
2001 zaciągając kredyty pod zastaw domów w tempie znacznie wyŜszym niŜ w drugiej 
połowie lat 90., odpowiednio zwiększając swoje zadłuŜenie w bankach. Działania Fedu 
na rzecz obniŜek stopy procentowej (realnie do poziomu najniŜszego w okresie 
powojennym) stworzyły grunt pod nową bańkę cenową – tym razem na rynku domów i 
mieszkań, która pękła latem 2007 roku191. Paul Krugman tak skomentował ten okres: 
„W zwyŜkach cen domów kryło się jeszcze mniej sensu niŜ w bańce dot-com – mam 

                                                      
189 R. Brenner, The Boom…, op.cit., s. 308. 
190 W tym wyjątkowym okresie w USA oŜyła dyskusja na temat „pułapki płynności”, w którą 
spadające ceny mogą wpędzić gospodarkę, jeśli dostosowania nominalnych stóp procentowych 
w dół nie wystarczą, aby  realna stopa procentowa utrzymywała się na moŜliwym do 
udźwignięcia poziomie. W rzeczywistości polityka bliskich zeru nominalnych stóp 
procentowych (nominal interest rates at or close to its natural lower bound of zero) funduszy 
Fedu nie poprawiła sytuacji w realnym, nie-finansowym rdzeniu gospodarki, bowiem o cięŜarze 
obsługi zadłuŜenia, które narosło wskutek opisywanych procesów w poprzednich latach, 
zadecydowała jego skala. Interesujące wnioski pod wpływem epizodu „zero interest bound” 
przedstawia Paul Krugman (P. Krugman, Is Fiscal Policy Poised for a Comeback?, “Oxford 
Review of Economic Policy”, Vol. 21, No.4, Winter, 2005, s. 530-536).  
191 Zainteresowanych profesjonalną analizą procesów na rynkach finansowych, zarówno przed 
jak i po tym wydarzeniu, wypada odesłać do lektury artykułu A. Sławińskiego, Przyczyny i 
konsekwencje kryzysu na rynku papierów wartościowych emitowanych przez fundusze 
sekurytyzacyjne, „Bank i Kredyt”, nr  8-9, 2007. 
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na myśli to, Ŝe nie stały za nimi nawet wspaniałe nowe technologie, które 
usprawiedliwiałyby twierdzenie, Ŝe stare zasady juŜ nie obowiązują – ale z jakichś 
powodów szalone ceny zostały zaakceptowane przez rynki finansowe. I kiedy bańka 
pękła, mnóstwo inwestycji z kategorią AAA okazało się bez wartości (junk).”192 We 
wrześniu 2007 wobec dramatycznego braku płynności Fed zareagował pierwszą po 
latach obniŜką stopy dyskontowej, po której nastąpiła seria dalszych. W ciągu 
niecałych pięciu miesięcy główna stopa Fed spadła z 5.25 procent do blisko 2 procent. 
Tak jakby aktualny prezes Fedu, Ben Bernanke, podzielał ocenę Alana Greenspana, Ŝe 
zachowanie rynków finansowych jest w wielu aspektach identyczne jak to 
obserwowane w 1998 r. i przed krachem w 1987. 
 Podsumujmy. RóŜnorodne przyczyny zewnętrzne w stosunku do polityki 
monetarnej Fedu, niektóre z nich związane ze szczególną pozycją gospodarki Stanów 
Zjednoczonych, składają się na to, Ŝe utrzymuje się stabilny poziom cen dóbr i usług. 
Jednak opisane zjawiska na rynkach aktywów w USA, dynamicznie rozwijające się w 
latach 80., 90. i obecnie, stwarzają potencjalne zagroŜenie. Inflacja cen zabezpieczeń 
kredytowych (np. akcji i nieruchomości) moŜe przerodzić się w inflację na rynku dóbr. 
Rosnące ceny aktywów sprzyjają ekspansji kredytu pod zastaw nabywanych aktywów. 
Jeśli bank centralny nie próbuje – jak w USA - regulować tej ekspansji za pomocą 
reguł ostroŜnościowych193, rośnie popyt sektora prywatnego i publicznego oraz presja 
na wzrost cen dóbr. Jednym słowem, przykład amerykański pokazuje, Ŝe zapobieganie 
wzrostowi cen dóbr moŜe być trudne, jeśli z kompetencji banku centralnego (jak w 
Polsce) wyłączone są rynki aktywów finansowych. Z drugiej strony, pęknięcie bańki 
cenowej na rynku aktywów moŜe niespodziewanie przerodzić się w zagroŜenie 
deflacją na rynku dóbr, jak pokazuje doświadczenie USA z pierwszych lat bieŜącej 
dekady. Zatem stabilizowanie rynków finansowych jawi się jako istotny warunek, aby 
w rozwiniętej gospodarce rynkowej unikać niepoŜądanej inflacji i deflacji na rynku 
dóbr i usług. Im większa rola rynków finansowych w gospodarce, tym bardziej 
oczywista staje się potrzeba stabilizacji tych rynków przez bank centralny. 
 Jednak Fed w swoich działaniach stabilizacyjnych nie jest konsekwentny. Mówiąc 
kolokwialnie, gra do jednej bramki, starając się złagodzić kaŜdorazowe załamanie na 

                                                      
192 P. Krugman, Innovating the Way to Financial Crisis, “The New York Times”, 8 December, 
2007 , s. 2. 
193 Według ostatnich doniesień pod wpływem bieŜącego kryzysu na rynkach finansowych 
prezydencka Grupa Robocza opracowała propozycje zaostrzenia przepisów, szczególnie tych 
dotyczących produktów opartych na kredytach, i wzmocnienia nadzoru, między innymi nad 
maklerami udzielającymi kredytów hipotecznych. 
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rynkach finansowych i zachowując się biernie w okresie wzrostu cen aktywów. MoŜna 
zadać pytanie: O co zatem chodzi w tej polityce? 
 
4. Giełdowy keynesizm 

 Regularność, dostrzegana w postępowaniu Fedu, ma uzasadnienie znacznie głębsze 
niŜ efemeryczna ideologia New Economy. Wydaje się, Ŝe nad potrzebą stabilizacji 
rynków finansowych coraz wyraźniej zaczyna górować cel utrzymania wzrostu 
gospodarki, przy czym prosperity nigdy dotąd nie opierała się na rynkach finansowych 
tak mocno.  
 Przyspieszenie wzrostu w latach 90. tłumaczyć moŜna, podobnie jak Robert 
Brenner, zmianami w realnej gospodarce194, przy czym naleŜy dostrzegać jakościową 
róŜnicę między okresem 1993-1997 i okresem po 1998 roku. Od końca 1993 roku 
gospodarka USA rozwijała się szybciej niŜ w ciągu poprzedzających dwudziestu lat. U 
podstaw wzrostu produkcji, inwestycji i produktywności, malejącej inflacji i 
stosunkowo niskiego bezrobocia leŜała poprawa zyskowności działalności 
gospodarczej. Wzrost stóp zysku miał swój początek w sektorze przetwórczym między 
rokiem 1985 i 1995, a potem rozprzestrzenił się na inne rodzaje działalności poza 
rolniczej. Około 1997 roku wyczerpały się dotychczasowe źródła wzrostu. Sektor 
przetwórczy, którego międzynarodowe interesy przyniosły straty w tym czasie z 
powodu zwyŜkującego dolara i kryzysu w Azji Wschodniej, nie dynamizował juŜ 
gospodarki jak poprzednio. Od 1998 roku przyspieszenie inwestycyjne naleŜy 
przypisywać w coraz większej mierze efektowi majątkowemu rosnących cen akcji i 
bańce cenowej. Boom gospodarczy w latach 1998-2000 był napędzany przez 
energiczny rynek akcji, „odŜywiany” kredytem bankowym, przy spadku krajowych 
oszczędności. U progu XXI wieku to raczej zyski finansowe a nie zyski w 
przetwórstwie stały się motoryczną siłą gospodarki. 
 Ten kontekst wyjaśnia, dlaczego w 1998 roku Alan Greenspan nie miał wielkiego 
wyboru. Silnik boomu gospodarczego w USA słabł, to znaczy spadała zyskowność i 
tempo wzrostu eksportu w sektorze przetwórczym, a Ŝadna z gospodarek poza 
amerykańską, nawet w tych krajach, które uniknęły skutków ówczesnych kryzysów 
walutowych, nie miała mocy lokomotywy wzrostu.. Polityka wysokich stóp 
procentowych czy inne sposoby ograniczania kredytu spowodowałyby 
prawdopodobnie „korektę”, która skończyć się mogła recesją gospodarki 
amerykańskiej i groźnymi międzynarodowymi reperkusjami. Dlatego prezes Rezerwy 

                                                      
194 R. Brenner, The Boom…, op.cit., s. 238-242. 
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Federalnej wolał odwoływać się do technologicznego przełomu i organizacyjnych 
innowacji Nowej Ekonomii, a przez to – utwierdzać oczekiwania dalszego 
długotrwałego wzrostu produktywności, które z kolei przekładały się na oczekiwania 
wzrostu wartości akcji. Wzrost wartości akcji, podobnie jak wzrost cen nieruchomości 
podtrzymywany ekspansją kredytową – bez względu na swoje źródła i nawet wtedy, 
gdy odrywa się od gospodarczych fundamentów – zapewnia oŜywienie gospodarki 
przynajmniej w krótkim okresie. Po pryśnięciu mitu New Economy i bańki 
spekulacyjnej z przełomu wieków nie próbowano juŜ nawet woalować za pomocą 
nowych koncepcji faktu, Ŝe wzrost gospodarki USA zdany jest na dynamiczny rozwój 
transakcji i zysków finansowych.  
 Bańka na rynkach aktywów w USA oddziałuje na gospodarkę realną trzema 
kanałami. Wzrost cen aktywów zwiększa majątek ich posiadaczy. Po pierwsze, 
korporacje skłania to do większych wydatków inwestycyjnych, bowiem rosną ich 
moŜliwości pozyskiwania funduszy. Mianowicie, dzięki wysokim cenom akcji maleją 
koszty sprzedaŜy na giełdzie lub nowych emisji, a pod zastaw akcji łatwiej uzyskać 
kredyt w banku. Po drugie, gospodarstwa domowe, wyŜej oceniając swój majątek 
złoŜony z akcji lub domów, ograniczają własne oszczędności i zwiększają wydatki na 
konsumpcję, często zadłuŜając się w bankach. Na przykład, w sytuacji wzrostu cen 
nieruchomości mieszkalnych działa mechanizm (tzw. mortgage equity withdrawal), 
który przystępnie opisał Andrzej Sławiński: „Gdy cena naszego domu rośnie, 
zaciągamy kredyt pod zastaw jego aktualnej wartości. Jednocześnie spłacamy kredyt, 
który zaciągnęliśmy wcześniej na zakup domu. To, co nam zostaje, przeznaczamy na 
zakup łodzi motorowej większej niŜ ta, którą ma sąsiad.”195. Z tego rodzaju operacji na 
kredytach hipotecznych w 2003 roku pochodziło co najmniej 4 procent dochodów do 
dyspozycji amerykańskich konsumentów196. Dzięki wzrostowi popytu inwestycyjnego 
i konsumpcyjnego gospodarka nie tylko szybciej się rozwija, ale bardziej chłonie 
produkcję zagranicy. O ile dwa opisane kanały transmisji między rynkami aktywów i 
realną gospodarką pobudzają wzrost produktu krajowego w USA, to ten trzeci kanał, 
tj. zwiększenie importu i deficytu handlowego, podtrzymuje wzrost produktu 
krajowego za granicą. W kaŜdym przypadku występuje deficyt dochodu w stosunku do 
wydatków, który jest pokrywany kredytem bankowym na zakupy inwestycyjne, 
konsumpcyjnym kredytem bankowym albo zadłuŜeniem wobec zagranicy. Krótko 
mówiąc, bańka cenowa działa na wzrost gospodarczy dzięki temu, Ŝe pobudza 

                                                      
195 A.Sławiński, Bąble małe i duŜe, „Rzeczpospolita” z dn. 22 lutego, 2008.  
196 R.Brenner, The Capitalist Economy…, op.cit., s. 305. 
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skłonność sektora prywatnego do wydatków przekraczających jego dochody (tzw. 
deficit spending). 
 Amerykański bank centralny, przyczyniając się do tego, aby przy wysokiej 
skłonności do wydatków kredyt w gospodarce był dostępny i tani, odgrywa nową rolę, 
określaną przez niektórych jako „giełdowy keynesizm” (stock market 
Keynesianism)197. Ten współczesny sposób podtrzymywania wzrostu popytu 
inwestycyjnego lub konsumpcyjnego polega na stałym wzroście rynków aktywów, na 
przykład akcji i nieruchomości. Stymulatorem wzrostu nie jest juŜ keynesistowski 
deficyt publiczny, lecz deficyt sektora prywatnego, to jest wydatki prywatnych firm i 
gospodarstw domowych przekraczające dochody tych grup podmiotów. Efekt 
majątkowy rosnącej wartości aktywów i łagodna polityka monetarna umoŜliwia wzrost 
zadłuŜenia korporacji lub konsumentów i zwiększenie wydatków sektora prywatnego 
ponad jego dochody. W latach 90. w USA nadwyŜka sektora prywatnego z początku 
dekady o wielkości około 5 procent PKB przekształciła się w deficyt, który w 2000 
roku stanowił 6 procent PKB, gdy w tym samym czasie ograniczano deficyt 
budŜetowy. MoŜna zatem powiedzieć, Ŝe gospodarka USA nadal była pobudzana za 
pomocą deficytu – podobnie jak w drugiej połowie lat 70. – tylko Ŝe jego źródłem 
obecnie jest gwałtowny wzrost raczej prywatnego niŜ publicznego zadłuŜenia, które w 
róŜnych okresach zdawało się „zabezpieczone” stałym wzrostem cen na giełdach akcji 
i rynku nieruchomości.  
 

*   *   * 
 
 Zgodnie z mandatem Fedu, oprócz stabilizacji cen jego polityka powinna takŜe 
uwzględniać “maksymalne zatrudnienie” oraz „umiarkowane długookresowe stopy 
procentowe”198. W Stanach Zjednoczonych w sposób bardziej oczywisty niŜ gdzie 
indziej bank centralny przejął stymulacyjną rolę rządów, za pomocą polityki 
monetarnej pobudzając przede wszystkim wydatki sektora prywatnego. W warunkach 
amerykańskich obniŜanie stóp procentowych sprzyja silnym grupom interesów i 
zarazem idzie w parze z oŜywianiem koniunktury. Fed, godząc się na pojawianie i 
utrzymywanie baniek na rynkach aktywów i w bilansie płatniczym, nadmuchiwanych 
dzięki zadłuŜeniu, zapewnia zyski bankom i brokerom, ale jednocześnie podtrzymuje 
wzrost gospodarki amerykańskiej, a gigantyczny popyt amerykańskich konsumentów 

                                                      
197 R.Brenner, The Boom…, op.cit., s.175-176. 
198 The Federal Reserve System. Purposes @ Functions, Board of Governors of the Federal 
Reserve System, Washington  D.C., 1994, s. 17. 
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tworzy moŜliwości zbytu i zatrudnienia w róŜnych członach gospodarki światowej. W 
świetle przedstawionych faktów moŜna by zaryzykować konkluzję, iŜ w polityce Fedu 
od bez mała dwudziestu lat chodzi nie tyle o ograniczanie inflacji, ani nawet - 
stabilizację rynków finansowych, lecz o podtrzymywanie (bardzo chwiejnego) wzrostu 
gospodarczego. 
 
 
  



121 

 

Bibliografia 

Brenner R., The Boom and the Bubble: The US in the World Economy, Veso, New 
York/London, 2002. 

Brenner R., The Capitalist Economy, 1945-2000: A Reply to Konings and to Panitch 

and Gindin, w: Varieties of Capitalism, Varieties of Approaches, red. David Coates, 
Palgrave MacMillan, Basingstoke and New York, 2005. 

Brenner R., Uneven development and the long downturn: the advanced capitalist 
economies from boom to stagnation, “New Left Review”, No. 229, s. 1-265, 1998. 

Brenner R., Competiton and Class: A Reply to Foster and Brenner, “Monthly 
Review”, vol. 51, nr 7, December, 1999. 

Crotty J., The Neoliberal Paradox: The Impact of Destructive Product Market 

Competition and ‘Modern’ Financial Markets on Nonfinancial Corporation 
Performance in the Neoliberal Era, w: Financialization and the World Economy, 
red. Gerald A. Epstein, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton MA, 2005. 

Downes J., Dictionary of Finance and Investment Terms, Jordan Elliot Goodman, New 
York, 1991. 

Dumenil G., Levy D., Costs and Benefits of Neoliberalism: A Class Analysis, w: 
Financialization and the World Economy, red. Gerald A. Epstein, Edward Elgar, 
Cheltenham, UK, Northampton MA, 2005. 

Financialization and the World Economy, red..Gerald A. Epstein, Edward Elgar, 
Cheltenham, UK, Northampton MA, USA, 2005. 

Krippner G.R., The financialization of the American Economy, “Socio-Economic 
Review” nr 3, 2005, s. 173-208. 

Krugman P., Is Fiscal Policy Poised for a Comeback?, “Oxford Review of Economic 
Policy”, Vol. 21 (Fiscal Policy), No.4, Winter, 2005, s. 530-536. 

Krugman P., Innovating the Way to Financial Crisis, “The New York Times”, 8 
December, 2007.  

Lehman M.B., The Wall Street Journal Workbook. Real World Economic Applications, 
Irwin McGraw-Hill, Boston - Burr - Ridge - Dubuque - Madison - NewYork - San 
Francisco-St.Louis, 1997. 

Parenteau R., The Late 1990’s US Bubble: Financialization in the Extreme, w: 
Financialization and the World Economy, red. Gerald A. Epstein (Edward Elgar, 
Cheltenham, UK, Northampton MA, 2005. 

Polański Z., Polityka pienięŜna, w: System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. 
Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006. 



122 

 

Sławiński A., Przyczyny i konsekwencje kryzysu na rynku papierów wartościowych 
emitowanych przez fundusze sekurytyzacyjne, „Bank i Kredyt”, nr 8-9, 2007, s. 12-
17. 

Sławiński A., Bąble małe i duŜe, „Rzeczpospolita” z dn. 22 lutego, 2008.  
The Federal Reserve System. Purposes @ Functions, Board of Governors of the 

Federal Reserve System, Washington D.C., 1994. 
Thurow, L. C., The Future of Capitalism, William Morrow and Company, Inc. New 

York, 1996. 
Walsh C.E., Monetary Theory and Policy, MIT Press, Cambridge, 1998. 
 
 
 
  



123 

 

Streszczenie 

 Analiza przypadku Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych stwarza historyczny 
kontekst dla faktów, które spowodowały narastanie międzynarodowego kryzysu 
finansowego w drugiej połowie obecnej dekady. Zarazem z przykładu Fedu moŜna 
wyciągnąć wnioski dla polityki stabilnego pieniądza. Wydaje się, Ŝe im większa rola 
rynków finansowych w gospodarce, tym wyraźniej ujawnia się związek między 
kondycją bankowości komercyjnej oraz koniunkturą na rynkach akcji i – jak pokazuje 
współczesny boom i załamanie na rynku poŜyczek hipotecznych – takŜe na rynku 
nieruchomości. Wydaje się takŜe, iŜ w polityce amerykańskiego banku centralnego od 
bez mała dwudziestu lat faktycznie chodzi nie tyle o ograniczanie inflacji, ani nawet - 
stabilizację rynków finansowych, co o podtrzymywanie wzrostu gospodarczego. 
 
Słowa kluczowe: FED, ceny aktywów finansowych, wzrost gospodarczy 
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Evolution of Monetary Policy Objective. US Federal Reserve Case 

Abstract 

 The analysis of the US Federal Reserve case provides a historical context for facts 
caused unfolding financial crisis in the second half of current decade. The example of 
Fed also gives conclusions for the policy of stable currency. It appears that the more 
significant the role of financial markets in economy is, the more apparent the relation 
between the shape of commercial banking and stock market situation is. Moreover, as 
proved by the current boom and bust in mortgage market, the relation concerns real 
estate market as well. However, it seems that the policy of the US Central Bank 
pursued for almost the past twenty years has been targeted not at curbing inflation, 
neither at financial markets stability, but at sustaining the economic growth. 
 
Key words: FED, financial assets prices, economic growth 
 
 



 

 

Sylwia Luc 
 
 

Deficyt demokracji w Unii Europejskiej a deficyt wd raŜania polityki 
 
 
 Jednym z zarzutów dość powszechnie kierowanym pod adresem Unii Europejskiej 
jest istnienie tzw. deficytu demokracji. Wśród naukowców nie ma jednak zgody nie 
tylko co do skali tego zjawiska, ale teŜ co do jego rzeczywistego występowania. 
RozbieŜności w poglądach wynikają przede wszystkim z problemu z określeniem 
istoty Unii. RóŜni się ona bowiem od klasycznych organizacji międzynarodowych, 
przede wszystkim tym, Ŝe jej członkowie przekazali część swoich kompetencji w ręce 
ponadnarodowych organów. Nie jest teŜ federacją, ale ewoluuje w kierunku 
wykraczającym poza tradycyjnie rozumiane ramy państwa, stąd teŜ bywa nazywana 
sui generis, tj. organizmem nietypowym (unikalnym)199. W przypadku UE nie moŜna 
więc wzorować się na modelach legitymizacji działań charakterystycznych dla państw 
narodowych, jak teŜ kwestionowane jest przez niektórych czerpanie legitymizacji 
z państw członkowskich (tzw. legitymizacja pośrednia, pochodząca z narodowego 
porządku demokratycznego). 
 Pierwsze opinie na temat słabości legitymacji demokratycznej instytucji 
europejskich pojawiły się na początku lat 70-tych. Wówczas zaproponowano 
wprowadzenie bezpośrednich wyborów do Parlamentu Europejskiego. Realizacja tego 
postulatu, która miała miejsce w 1979 r., nie zakończyła jednak toczącej się dyskusji 
na temat tego problemu, gdyŜ chociaŜ zwiększyła się pozycja polityczna Parlamentu, 
jako jedynego bezpośrednio wybieralnego organu, nie zyskał on od razu większej 
władzy200. 
 Zainteresowanie problemem deficytu demokracji wzrosło na początku lat 90-tych 
wraz z kryzysem ratyfikacyjnym Traktatu z Maastricht, pomimo zawartych w nim 
postanowień słuŜących zwiększeniu legitymizacji UE, przede wszystkim przez dalsze 
rozszerzenie kompetencji Parlamentu Europejskiego. Perspektywy wprowadzenia Unii 
Gospodarczej i Walutowej oraz pogłębienia integracji politycznej budziły obawy 
                                                      
199 K. Klaus, Pojęcie i źródła deficytu demokracji w UE, w: „Studia Europejskie” 2004, nr 2, s. 
61; A. Celiński, Lex, –kracja i demos. Rzecz o deficycie demokracji w UE, 
http//www.knsp.uksw.edu.pl/artykuly/deficyt_ac.pdf, s. 1. 
200 M. Milev, A ‘Democratic Deficit’ in the European Union?, Étude, 
http://www.geopolitis.net/EUROPE%20EN%20FORMATION/Democratic%20Deficit%20in%
20the%20European%20Union.pdf, s.10. 
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dotyczące m.in. suwerenności i toŜsamości narodowej. Wydaje się, Ŝe ani dalsze 
zwiększanie kompetencji Parlamentu Europejskiego wprowadzone Traktatem 
Amsterdamskim, ani teŜ rozwiązania zaproponowane w odrzuconym Traktacie 
Konstytucyjnym, a następnie Traktacie Lizbońskim nie spowodowały zmiany tej 
sytuacji i do dnia dzisiejszego nie rozwiązano tej kwestii201. 
 Wśród argumentów mówiących o istnieniu deficytu demokratycznego w UE 
pojawiają się przede wszystkim następujące twierdzenia: 

• UE nie jest zdolna do bycia demokratyczną, poniewaŜ składa się z wielu demoi – 
róŜnorodnych społeczeństw, kultur i języków. W tej sytuacji demokratyzacja 
instytucji europejskich nie rozwiąŜe tego problemu, nie ma bowiem toŜsamości 
europejskiej i niezbędnych warunków strukturalnych, na których budowane są 
procesy demokratyczne, tj. partii europejskich, rywalizujących ze sobą europejskich 
liderów politycznych, relacjonowanej przez media debaty na temat 
konkurencyjnych kierunków polityki europejskiej. Choć funkcjonują poglądy, iŜ 
UE czerpie swoją legitymizację z państw członkowskich, sprawy europejskie 
odgrywają marginalną rolę w wyborach przeprowadzanych na poziomie krajowym.  

• Brak jest przejrzystości procesu kształtowania polityki UE i jasnego podziału 
kompetencji pomiędzy poszczególne instytucje. Obrady Rady Ministrów 
prowadzone są w sposób dyskrecjonalny. Do tego dochodzi wiele róŜnych procedur 
podejmowania decyzji, które są dzielone pomiędzy Radę i Parlament Europejski. 
Procedury te są przy tym wyłączone z moŜliwości śledzenia ich przez 
społeczeństwo, co moŜe budzić brak zaufania.  

• Wzrost znaczenia głosowania większościowego w Radzie rozszerza spektrum tzw. 
tyranii większości. Obowiązywanie wspomnianej zasady stwarza bowiem 
niebezpieczeństwo przegłosowania któregoś z krajów członkowskich i w efekcie 
nie uwzględniania interesów mniejszości. DuŜe państwa mogą więc dzięki większej 
wadze głosów narzucać swoje decyzje mniejszym. Wcześniej obowiązująca zasada 
jednomyślności nie tylko chroniła interesy poszczególnych państw, ale takŜe 
sprawiała, Ŝe ich przedstawiciele mogli być rozliczani przez swoich obywateli 
z podejmowanych decyzji. 

• Zarządzanie Unią jest zdominowane przez biurokrację (Komisję Europejską, 
Europejski Bank Centralny, Europejski Trybunał Sprawiedliwości), tj. przez 
niewybieralnych urzędników, którzy rozszerzają swoje kompetencje i nie są 
rozliczani przed obywatelami. Jednocześnie Parlament Europejski wciąŜ odgrywa 

                                                      
201 K. Klaus, op. cit., s. 56-57. 
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znikomą rolę w kompensowaniu deficytu demokratycznego pozostałych instytucji 
UE. 

• UE jest niedemokratyczna, gdyŜ tzw. integracja negatywna doprowadziła do 
konkurencji regulacyjnej i „wyścigu na dno”. Najbardziej konkurencyjnymi 
gospodarkami stają się te, które mają najniŜsze standardy polityki społecznej. 
Jednocześnie UE nie jest zdolna do wprowadzenia wspólnej polityki społecznej, 
która mogłaby zastąpić zredukowane funkcje państwa opiekuńczego na poziomie 
krajowym. Brakuje jej legitymacji, gdyŜ zawodzi w zakresie zapewnienia 
sprawiedliwości społecznej. 

 Funkcjonują równieŜ poglądy, Ŝe problem deficytu demokratycznego w UE nie 
istnieje, gdyŜ jej działania przypominają funkcjonowanie niezaleŜnych instytucji typu 
agencyjnego. W związku z tym źródłem jej legitymizacji jest efektywność 
realizowanej polityki.  
 Deficyt demokracji w UE jest łączony z deficytem wdraŜania polityki przez kraje 
członkowskie, który oznacza niestosowanie się do przyjętych na poziomie europejskim 
reguł działania. Jego przyczyn upatruje się w czynnikach obiektywnych, takich jak na 
przykład istniejące rozwiązania instytucjonalne utrudniające koordynację polityki 
pomiędzy odpowiedzialnymi za nią podmiotami, brak niezbędnych środków 
finansowych na jej wprowadzenie, czy teŜ odpowiednio przygotowanych zasobów 
ludzkich. JednakŜe jego przyczyną moŜe być równieŜ świadoma postawa rządów 
wynikająca z braku społecznej aprobaty dla polityki uzgodnionej na poziomie 
europejskim, gdyŜ wówczas jej wdroŜenie mogłoby osłabić pozycję ekipy sprawującej 
władzę. Rzeczywistość pokazuje bowiem, Ŝe rządy w warunkach rosnącej liberalizacji 
gospodarek i jednocześnie odpowiedzialności przed obywatelami za eliminowanie 
mankamentów rynku stają się skłonne do przerzucania cięŜaru niezbędnych 
i kosztownych dostosowań na inne gospodarki. 
 Celem tego opracowania jest przedstawienie złoŜoności problemu jakim jest deficyt 
demokratyczny w UE, jego związku z deficytem wdraŜania polityki, a takŜe jego 
wpływu na zmieniające się sposoby integracji polityki gospodarczej w tym 
ugrupowaniu. 
 
1. Pojęcie i źródła deficytu demokracji 

 Demokracja w szerszym rozumieniu oznacza ład aksjomatyczny oparty na 
wartościach politycznych, takich jak: wolność, równość, poszanowanie praw 
człowieka, pluralizm i tolerancja. Z kolei w wąskim, proceduralnym znaczeniu odnosi 
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się do instytucji i mechanizmów sprawowania władzy politycznej, respektujących 
następujące zasady: 

• reprezentacji, tj. delegowania władzy na przedstawicieli wybieranych w wyborach 
powszechnych przez obywateli i działających pod ich kontrolą, 

• cykliczności wyborów, jako głównego źródła legitymizacji władzy, 

• podziału władzy, zapewniającego wzajemne kontrolowanie się ośrodków 
sprawujących rządy i odpowiedzialność rządzących przed obywatelami, 

• podejmowania decyzji większością głosów, przy ograniczeniu większości prawami 
mniejszości202. 

 Najprostsza definicja deficytu demokracji mówi, iŜ oznacza on róŜnicę pomiędzy 
idealną, czy teŜ poŜądaną demokracją a funkcjonującymi rozwiązaniami, przy czym 
naleŜy pamiętać, Ŝe w rzeczywistości w Ŝadnym państwie nie istnieje idealna 
demokracja203. 
 O ile panuje powszechna zgoda w kwestii dotyczącej zasad, na jakich powinny być 
oparte reŜimy demokratyczne, o tyle nie ma konsensusu w sprawie demokratycznego 
charakteru systemu UE. RozbieŜności w poglądach wynikają przede wszystkim z 
róŜnego postrzegania istoty tego ugrupowania i w związku z tym deficytu demokracji. 
Unia wykracza bowiem poza klasyczną współpracę międzyrządową, gdyŜ posiada 
ponadnarodowe instytucje oraz system prawny mający nadrzędność w stosunku do 
narodowych konstytucji, i jednocześnie nie spełnia warunków stawianych 
demokratycznym państwom, poniewaŜ kompetencje typowe dla państwa, jak choćby 
niezaleŜna polityka podatkowa, edukacyjna, w pełni rozwinięta polityka społeczna, nie 
są w gestii instytucji europejskich.  
 W literaturze moŜna spotkać róŜne podejścia do problemu legitymizacji działań 
instytucji europejskich. Wśród głównych moŜna wymienić spojrzenie z perspektywy 
państwa federalnego, współpracy międzyrządowej i wspólnoty gospodarczej. 
 W przypadku koncepcji opartej na modelu państwa federalnego legitymizacja jest 
dzielona pomiędzy suwerenne państwa i poziom europejski. Zwolennicy tego 
podejścia postrzegają Parlament Europejski jako główne źródło legitymizacji i 
rekompensaty osłabienia funkcji legislacyjnych i kontrolnych parlamentów 
narodowych państw członkowskich. Z kolei koncepcja legitymizacji opartej na 
współpracy międzyrządowej uwypukla rolę parlamentów narodowych, zaś model 
wspólnoty gospodarczej kładzie nacisk na rozdzielenie rynku i państwa, tj. 
współistnienie rynku europejskiego i suwerennych państw sprawujących silną 
                                                      
202 K. Klaus, op. cit., s. 62. 
203 A. Celiński, op. cit., s. 4. 
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polityczną kontrolę nad integracją gospodarczą. Zgodnie z nim instytucje na poziomie 
ponadnarodowym, o charakterze niewiększościowym (na wzór niezaleŜnych agencji), 
czerpią legitymację z efektywności ekonomicznej i poszanowania wolności jednostek. 
W tej sytuacji nie jest potrzebna demokratyzacja na poziomie europejskim. Potrzeba 
zapewnienia demokratycznej legitymizacji dotyczy sfery politycznej, która jest 
domeną państw, zaś gospodarka na poziomie europejskim jest apolityczna204.  
 Przedstawione koncepcje wywarły wpływ na sposób postrzegania deficytu 
demokratycznego w UE i propozycje jego rozwiązywania205.  
 Tak zwane standardowe (klasyczne) spojrzenie na deficyt demokratyczny w UE jest 
bardzo zbliŜone do koncepcji demokratycznej legitymizacji odpowiadającej państwu 
federalnemu. Podkreśla się w nim, Ŝe podstawowym problemem UE jest przesunięcie 
politycznej kontroli z demokratycznych systemów parlamentarnych na poziomie 
narodowym do wykonawczego, scentralizowanego systemu zarządzania na poziomie 
europejskim, tj. wzrost znaczenia władzy wykonawczej przy spadku kontroli 
sprawowanej przez parlamenty narodowe i efekcie powstanie „próŜni demokracji”. 
Europejską władzę wykonawczą tworzy KE i Rada, które nie są odpowiedzialne przed 
parlamentami narodowymi i podejmują decyzje za zamkniętymi drzwiami, często bez 
odnoszenia się do woli i interesów obywateli państw członkowskich. Według 
zwolenników tego podejścia sposobem rozwiązania tego problemu jest poszerzenie 
kompetencji Parlamentu Europejskiego w celu zmniejszenia deficytu parlamentarnego, 
w tym powierzenie mu kontroli nad działaniami Komisji Europejskiej oraz 
zwiększenie jego udziału w procesie decyzyjnym w relacji do Rady i w ten sposób 
zrekompensowanie ograniczenia kompetencji parlamentów narodowych206.  
 Według G. Majone, przedstawiciela koncepcji określanej jako wspólnota 
gospodarcza, kształtowanie polityki w UE nie powinno być demokratyczne w 
powszechnym rozumianym tego słowa znaczeniu, lecz powinno sprowadzać się do 
zarządzania systemem regulacyjnym w Europie (regulatory state). UE przypomina 
bowiem wyspecjalizowane instytucje na poziomie narodowym typu agencyjnego, jak 
np. bank centralny czy instytucja odpowiedzialna za ochronę konkurencji. 
Przyjmowane rozwiązania są zorientowane przede wszystkim na korygowanie 
zawodności rynku, które z definicji prowadzi do wyników efektywnych w rozumieniu 

                                                      
204 M. Milev, op. cit., s. 11. 
205 Ibidem, s. 12-13. 
206 A. Follesdal and S. Hix, Why There is a Democratic Deficit in the UE: A Response to 
Majone and Moravcsik, “European Governance Papers”, No. C-05-02, s. 4-5;  K. Klaus, op. 
cit., s. 64; M. Milev, op. cit., s. 14. 
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Pareto. Delegowanie przez rządy kompetencji regulacyjnych w zakresie takim jak 
tworzenie jednolitego rynku, harmonizacja standardów dotyczących jakości i 
bezpieczeństwa produktów, czy teŜ polityki monetarnej, słuŜy odizolowaniu od niej 
większościowych rządów krajowych, których decyzje mogą być podporządkowane 
krótkookresowym celom wyborczym. Polityka regulacyjna powinna więc być 
odłączona od standardowego procesu demokratycznego.  
 Zdaniem Majone głównym problemem instytucji UE nie jest deficyt demokracji, 
ale problem kryzysu wiarygodności. Jego rozwiązaniu mogą posłuŜyć odpowiednie 
zmiany proceduralne, jak zwiększenie przejrzystości instytucji europejskich, 
zapewnienie moŜliwości ustalenia odpowiedzialności podmiotów sprawujących 
władzę, przepisy chroniące interesy mniejszości. Legitymacja społeczna nie musi więc 
opierać się na sprawowaniu demokratycznej kontroli nad władzą, ale moŜe wynikać z 
efektywności rozwiązywania problemów społeczno-gospodarczych, tj. z efektywności 
funkcjonowania instytucji europejskich (tzw. legitymizacja utylitarna)207. 
 Podobne spojrzenie na instytucje UE reprezentuje H.P. Ipsen. Według niego UE 
została stworzona z powodu liberalizacji gospodarek i dlatego moŜna ją określić jako 
“Special Purpose Association for Functional Integration”. Tak określony cel stanowi 
legitymizację dla podejmowania decyzji przez instytucje europejskie w dziedzinach, w 
których występuje gospodarcza współzaleŜność państw. Działalność UE ma więc 
charakter techniczny i organizacyjny, dlatego teŜ powinna być prowadzona przez 
ekspertów. Jednocześnie jednak autor ten podkreśla, Ŝe rozszerzanie uprawnień UE 
moŜe stanowić zagroŜenie dla demokratycznej legitymizacji działań tego 
ugrupowania208. 
 Odmienne poglądy na temat deficytu demokracji w UE przedstawiają F. Scharpf, 
W. Streeck, P. Schmitter, S. Leibfried i P. Pierson. Według nich UE cierpi na deficyt 
demokratyczny, gdyŜ lekcewaŜy centrolewicowe idee. Zaniedbuje bowiem sprawy 
społeczne koncentrując się przede wszystkim na tzw. negatywnej integracji, tj. na 
usuwaniu barier handlowych, zapewnieniu swobody przepływu towarów, usług osób 
i kapitału, ochronie konkurencji w ramach Wspólnoty. Zarzuty pod adresem instytucji 
europejskich dotyczą takŜe niepodejmowania działań słuŜących zapobieganiu 
tzw. „konkurencyjnej deregulacji”, wynikającej z nasilania się konkurencji na 

                                                      
207 T.G. Grosse, Deficyt demokratyczny w Unii Europejskiej i metody jego przezwycięŜania, w: 
Deficyt demokracji w Unii Europejskiej a europejskie grupy interesów, red. U. Kurczewska, 
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2008, s. 85-86;  A. Follesdal and S. Hix, op. cit., s. 
7-8; M. Milev, op. cit., s. 15-16. 
208 M. Milev, op. cit., s. 16-17. 
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wspólnym rynku, która prowadzi m.in. do obniŜania podatków, świadczeń społecznych 
i osłabiania gwarancji zatrudnienia.  
 Jako sposób rozwiązania tak rozumianego deficytu demokratycznego 
rekomendowane jest zwiększenie uprawnień UE w zakresie tworzenia regulacji 
dotyczących polityki społecznej, w drodze głosowania większościowego w Radzie, i 
jednoczesne wprowadzenie elastycznych reguł polityki makroekonomicznej, 
pozwalających rządom kompensować na poziomie narodowym negatywne 
konsekwencje integracji.  
 Scharpf zaproponował nawet przywrócenie państwom członkowskich kompetencji 
w dziedzinach, w których nie osiągnięto consensusu i jest mało prawdopodobne, Ŝe 
będzie to moŜliwe w przyszłości (oddanie na poziom krajowy problemów, których nie 
udało się rozwiązać na poziomie europejskim). Ponadto wysunął propozycję 
wprowadzenia podziału na traktaty o charakterze konstytucyjnym i 
implementacyjnym, aby dać moŜliwość państwom członkowskim dokonywania rewizji 
traktatów implementacyjnych odpowiednio do sytuacji ich gospodarek. Jego zdaniem 
nie moŜna zaakceptować prymatu prawa europejskiego nad narodowym, skoro UE 
posiada znacznie słabszą legitymizację działań niŜ państwa narodowe. 
 Koncepcja ta jest postrzegana jako zagroŜenie dla istniejącej struktury UE 
i dotychczasowych osiągnięć209. 
 Przedstawicielem koncepcji międzyrządowej legitymizacji jest Andrew Moravcsik. 
Jest on zwolennikiem sprawowania pośredniej kontroli demokratycznej nad 
instytucjami UE, tj. za pośrednictwem parlamentów narodowych i rządów. Krytycznie 
więc odnosi się do twierdzenia, Ŝe integracja zwiększyła rolę władzy wykonawczej, 
której działania na poziomie europejskim pozostają poza kontrolą parlamentów 
narodowych, wskazując, Ŝe demokratycznie wybrane rządy krajów członkowskich, 
które odgrywają dominująca rolę w instytucjach UE, są najbardziej bezpośrednio 
rozliczanymi politykami w Europie. Parlamenty narodowe i media nieustannie śledzą 
posunięcia swoich ministrów w Brukseli, dlatego teŜ decyzje Rady Europejskiej i Rady 
Ministrów są tak samo rozliczane przez obywateli państw członkowskich, jak decyzje 
narodowych gabinetów politycznych.  Ponadto, sprzeciwiając się tezie o istnieniu 
deficytu demokratycznego w UE podkreśla rosnące znaczenie Parlamentu 
Europejskiego, w tym przede wszystkim moŜliwość zastosowania veta przy wyborze 
Komisji Europejskiej oraz wprowadzoną Traktatem Amsterdamskim procedurę 
współdecydowania z Radą. 

                                                      
209 Ibidem, s. 17-18. 
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 Moravcsik nie podziela równieŜ często przytaczanego poglądu, iŜ UE jest zbyt 
oddalona od obywateli, twierdząc, Ŝe proces kształtowania polityki jest otwarty dla 
społeczeństwa obywatelskiego i często bardziej przejrzysty niŜ większość systemów 
państw członkowskich. Dowodem tego jest jego zdaniem łatwość dostępu do 
dokumentów i informacji dotyczących polityki UE dla mediów, polityków, grup 
interesów i osób prywatnych.  
 Autor ten szczególnie podkreśla istotne znaczenie odpowiednich rozwiązań 
instytucjonalnych, tj. zachowania równowagi sił między róŜnymi instytucjami 
Wspólnoty. SłuŜy temu na przykład procedura decyzyjna wymagająca współpracy 
wszystkich zainteresowanych stron, tzw. system checks and balances, 
uniemoŜliwiająca pogwałcenie istotnych interesów narodowych któregokolwiek z 
krajów członkowskich lub jakiejś grupy społecznej. 
 Moravcsik podobnie jak Majone uwaŜa, Ŝe słuszne jest oddzielenie podmiotów 
odpowiedzialnych za politykę regulacyjną od demokratycznie wybranej większości, 
ale pod warunkiem wcześniej wspomnianego zachowania odpowiedniej procedury 
decyzyjnej i równowagi pomiędzy instytucjami europejskimi. Ponadto twierdzi, iŜ w 
ostatnich dwóch dekadach kompetencje UE zostały rozszerzone za przyzwoleniem 
wszystkich państw członkowskich. Nawet nadrzędność prawa wspólnotowego nie 
mogłaby być ustanowiona bez takiego przyzwolenia. W tej sytuacji system UE 
uwzględnia interesy wszystkich stron. Moravcsik nie podziela więc poglądu na temat 
istnienia deficytu demokratycznego w UE, uznając Ŝe system ten funkcjonuje 
prawidłowo i zapewnia demokratyczną kontrolę władzy. 
 Odnosząc się równieŜ do problemu słabego zaangaŜowania społeczeństwa w 
wybory do Parlamentu Europejskiego Moravcsik twierdzi, iŜ problemy, które są 
rozstrzygane na poziomie UE nie są szczególnym przedmiotem zainteresowania 
wyborców. W centrum uwagi opinii publicznej są bowiem przede wszystkim takie 
sprawy, jak podatki i wydatki budŜetowe, które są w przewaŜającej mierze 
rozstrzygane na poziomie narodowym210.  
 Z tą ostatnią opinią nie zgadza się S. Hix, według którego istotność zagadnień 
dotyczących kształtu polityki jest sprawą endogeniczną procesu politycznego i bez 
przedstawienia społeczeństwu róŜnych stanowisk dotyczących danej sprawy nie moŜna 
się dziwić, Ŝe debata społeczna nie istnieje i Ŝe brak jest zainteresowania ze strony 
wyborców. 
 Hix uwypukla więc problem przekładania preferencji obywateli na politykę UE. 
Argumentuje, Ŝe wyborom, zarówno na poziomie narodowym, jak i do Parlamentu 
                                                      
210 T.G. Grosse, op.cit., s. 87; Mihail Milev, op .cit., s. 19-20; A. Follesdal and S. Hix, s. 8-10. 
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Europejskiego, nie towarzyszą debaty dotyczące kierunków polityki europejskiej, 
dlatego teŜ obywatele nie mają moŜliwości wybierania pomiędzy rywalizującymi ze 
sobą kandydatami do sprawowania władzy na poziomie Wspólnoty, ani teŜ pomiędzy 
alternatywnymi programami. Ponadto, ograniczenia nałoŜone na politykę prowadzoną 
na poziomie krajowym (m.in. w związku z unią gospodarczą i walutową, wspólnym 
rynkiem, Paktem Stabilizacji i Wzrostu) mają pośredni wpływ na moŜliwość 
konkurowania ze sobą partii lewicowych i prawicowych, gdyŜ uniemoŜliwiają 
formułowanie programów, które nie są centrowe. W konsekwencji równieŜ na 
poziomie narodowym nie istnieje moŜliwość wyboru pomiędzy alternatywnymi 
politykami.  
 Zdaniem Hixa sytuacja ta doprowadziła do obojętności obywateli w kwestii 
dotyczącej tego, która grupa polityczna sprawuje władzę i w związku z tym do 
niskiego udziału w wyborach. Ponadto, ograniczenia nałoŜone na politykę 
uniemoŜliwiają wprowadzanie nowych rozwiązań, a w efekcie zmianę status quo na 
poziomie europejskim przez przeprowadzenie istotnych, ale politycznie 
niepopularnych reform, jak np. reformy strukturalnej. Brak jest bowiem szerokiej 
debaty europejskiej, w której mogłaby wyłonić się konstruktywna polityczna opozycja, 
proponująca alternatywne rozwiązania. Wybór którejś z proponowanych opcji przez 
społeczeństwo europejskie mógłby być mandatem do działania. Jego zdaniem sama 
akceptacja aktualnej polityki nie jest wystarczająca do uznania istniejących instytucji 
za posiadające legitymację. Musi bowiem istnieć mechanizm (proces) pozwalający na 
uwzględnianie zmieniających się oczekiwań i preferencji, które nie są stałe, ani teŜ nie 
mają charaktery egzogenicznego. Realizowana polityka moŜe bowiem nie być taką, 
jaką wybrałyby społeczeństwa (polityczna większość) po odpowiednich debatach. 
 Jako rozwiązanie tej sytuacji wskazuje autentyczną rywalizację o polityczne 
przywództwo na poziomie europejskim, która wzmocni debatę, pozwoli na wyłonienie 
się alternatywnych programów i doprowadzi do podejmowania decyzji w sposób 
demokratyczny211. 
 Ponadto, Hix podkreśla, Ŝe UE nie jest zdolna do zwiększenia tzw. demokracji „na 
początku” procesu decyzyjnego (input democracy). Stwierdzenie to odnosi się do 
braku moŜliwości weryfikowania obietnic polityków poprzez cykliczny mechanizm 
wyborczy. Pociąga to za sobą niewystarczający poziom odpowiedzialności władz 
europejskich przed obywatelami.  
 Przedstawiona dyskusja na temat kryzysu demokracji w UE pokazuje złoŜoność 
problemu legitymizacji działań instytucji europejskich. Zasadniczą trudnością w 
                                                      
211 A. Follesdal and S. Hix, s. 15-17; M. Milev, op. cit., s. 21-22. 
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opowiedzeniu się po stronie którejś z prezentowanych koncepcji jest to, Ŝe Unia 
wykracza poza klasyczną współpracę międzyrządową i jednocześnie nie moŜe spełniać 
warunków stawianych państwom demokratycznym. Jednocześnie brak jest zgody, w 
jakim kierunku powinny zmierzać reformy instytucjonalne – na jakim etapie powinna 
kończyć się integracja europejska. Słuszne wydaje się stwierdzenie, Ŝe UE „utknęła 
pomiędzy swoimi federalnymi aspiracjami a zmodyfikowanym podejściem 
międzyrządowym”212. 
 
2. Deficyt wdra Ŝania polityki w UE 

 Problem deficytu demokracji w UE jest łączony z deficytem wdraŜania polityki 
przez kraje członkowskie. Jego przyczyny upatruje się w trudnościach z przełoŜeniem 
zadeklarowanej polityki na funkcjonującą. Jest on definiowany jako rozbieŜność 
między celami polityki a jej efektami oraz, w sposób bardziej precyzyjny, jako róŜnica 
między celami formułowanymi w dyrektywach a ich praktycznymi skutkami w 
państwach członkowskich213. 
 Wzrost zainteresowania problemem wdraŜania polityki nastąpił na początku lat 90-
tych wraz z wprowadzeniem programu jednolitego rynku, zakładającego m.in. 
stworzenie równych warunków konkurencji dla podmiotów gospodarczych na rynku 
europejskim i w związku z tym z koniecznością odpowiedniej liberalizacji gospodarek. 
Konsekwentne wdraŜanie wspólnych uzgodnień przez kraje członkowskie było 
czynnikiem decydującym o efektywności polityki ustalanej na poziomie europejskim. 
Ponadto, zróŜnicowany stopień stosowania prawa przez poszczególne państwa mógł 
osłabiać równość szans na wspólnym rynku – zapewniać przewagę konkurencyjną 
krajom nie stosującym się do uzgodnionych norm kosztem gospodarek 
przestrzegających zasad214.  
 W rzeczywistości kraje – szczególnie tzw. twardego jądra Europy – okazały się nie 
gotowe do wprowadzenia zmian prorynkowych. DąŜenie do deregulacji i liberalizacji 
gospodarek ujawniało postawy antyrynkowe i poglądy nacjonalistyczne. Ich 
przejawem były na przykład problemy z wdroŜeniem tzw. dyrektywy usługowej, czy 
teŜ juŜ po przyjęciu nowych krajów członkowskich ostre sprzeciwianie się 

                                                      
212 D. N. Chryssochoou, Demokracja Unii Europejskiej i jej deficyt, w: Unia Europejska, 
organizacja i funkcjonowanie, red. nauk. M. Cini, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2007, s. 525. 
213 M. Cini, WdraŜanie polityki europejskiej, w: Unia Europejska, organizacja i 
funkcjonowanie, op.cit., s. 493. 
214 Ibidem, s. 493-494. 
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delokalizacji przemysłu, wprowadzenie okresów przejściowych w dziedzinie swobody 
przepływu pracowników.  
 Wśród przyczyn deficytu wdraŜania polityki wymienia się w literaturze m.in. 
czynniki instytucjonalne (tj. istniejące moŜliwości współpracy i koordynacji działań 
pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za politykę), niewystarczające środki 
finansowe na poziomie państw członkowskich, brak odpowiednio przygotowanej 
kadry oraz czynniki kulturowe (kultura prawna i polityczna). JednakŜe wskazuje się 
równieŜ, Ŝe niedostateczne stosowanie się do uzgodnionych reguł moŜe być działaniem 
świadomym. Rządy samodzielnie decydując o czasie i zakresie wdraŜania polityki 
uzyskują wpływ na efekty regulacji europejskich, którego nie posiadały w fazie 
projektowania polityki – „proces wdraŜania stwarza moŜliwość ponownego rozegrania 
batalii przegranych na etapie formułowania polityki” 215. Postępują więc tak jakby 
uwaŜały posiadaną legitymizację za waŜniejszą od legitymizacji instytucji 
europejskich. Sytuacja taka moŜe szczególnie mieć miejsce wówczas, gdy decyzje 
podjęte na poziomie europejskim nie mają społecznego poparcia lub aprobaty 
parlamentu i dostosowanie się do nich mogłoby zagrozić pozycji rządu216.  
 Potwierdza to tezę, Ŝe wdraŜanie polityki uzgodnionej na poziomie europejskim 
wymaga osiągnięcia konsensusu utoŜsamianego z interesem narodowym, często w 
warunkach konfliktu celów autonomicznych państw. Jego brak uniemoŜliwia 
odpowiednie zaangaŜowanie się krajów w stosowanie się do wspólnych uzgodnień, 
tym bardziej, Ŝe zazwyczaj łączy się z koniecznością poniesienia kosztów społecznych 
i politycznych w krótkim okresie w imię moŜliwych do osiągnięcia korzyści 
w dłuŜszej perspektywie. Konsensus ten powinien być osiągnięty nie tylko na 
poziomie międzynarodowym, ale teŜ krajowym. Brak społecznego poparcia moŜe 
bowiem uniemoŜliwi ć decydentom wdroŜenie uzgodnień dokonanych z partnerami 
zagranicznymi. 
 W przypadku UE zawsze panowała zgoda co do potrzeby istnienia zjednoczonej 
Europy, ale tempo i kierunek integracji zmieniały się wraz ze zmieniającym się 
układem róŜnych czynników, jak na przykład kontekst międzynarodowy, zmieniające 
się rządy i ocena interesów narodowych, która kształtowała zaangaŜowanie w proces 
integracji.  
 W latach 1950-1973 kraje Europy Zachodniej cieszyły się dynamicznym wzrostem 
gospodarczym i znaczącą poprawą standardu Ŝycia, przy jednocześnie niskim poziomie 
inflacji i bezrobocia. W tych warunkach rosnące koszty zapewnienia opieki społecznej 

                                                      
215 Ibidem, s. 498. 
216 Ibidem, s. 498. 
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nie stanowiły nadmiernego obciąŜenia dla państw. Po doświadczeniu dwóch kryzysów 
naftowych sytuacja uległa zmianie. W latach 1974-1985 nastąpiło spowolnienie 
wzrostu gospodarczego, odnotowano znaczący wzrost inflacji i bezrobocia. Pogłębiały 
się równieŜ dysproporcje w zakresie poziomu Ŝycia pomiędzy Europą Zachodnią a 
USA.  
 Zmniejszona dynamika wzrostu gospodarczego i zwiększanie się bezrobocia 
doprowadziło do wzrostu obciąŜeń związanych z funkcjami opiekuńczymi państwa, co 
miało swoje negatywne konsekwencje dla finansów publicznych. Wydatki budŜetowe 
były finansowane długiem publicznym i dodatkowymi wpływami budŜetowymi, 
uzyskiwanymi dzięki wyŜszym składkom na ubezpieczenia społeczne i podatkom 
bezpośrednim, co osłabiało bodźce do pracy i inwestowania. Problemy krajów 
europejskich dodatkowo pogłębiło pojawienia się nowych uwarunkowań społeczno-
gospodarczych, związanych ze starzenie się społeczeństw, rewolucją informatyczną i 
globalizacją. Spotęgowały one zapotrzebowanie na opiekę ze strony państwa. W tej 
sytuacji trudne stało się jednoczesne zapewnienie dynamicznego wzrostu 
gospodarczego i utrzymanie kosztownego europejskiego modelu społecznego217.  
 Pomimo osiągnięcia w kolejnych latach stabilności cen i konsolidacji finansów 
publicznych jako konsekwencji realizacji postanowień traktatu z Maastricht, UE 
borykała się z niskim poziomem wzrostu gospodarczego, z problemem starzenia się 
społeczeństw, z wysokim poziomem wydatków publicznych, z osłabieniem 
międzynarodowej pozycji konkurencyjnej wobec USA i wobec dynamicznie 
rozwijających się gospodarek, jak Indie czy Chiny. Dodatkowo wraz z przyjęciem 
nowych krajów członkowskich nastąpiło zwiększenie się wewnętrznego zróŜnicowania 
w poziomie rozwoju gospodarczego krajów tworzących Unię i w efekcie ich interesów. 
Jednocześnie moŜna było obserwować narastanie napięć w państwach członkowskich i 
niski poziom społecznej akceptacji dla działań podejmowanych na szczeblu tego 
ugrupowania, co znalazło swoje odbicie w odrzuceniu w referendum Traktatu 
Konstytucyjnego przez obywateli dwóch krajów załoŜycielskich – Francji i Holandii, 
a następnie przez Irlandię Traktatu Reformującego UE (Traktatu Lizbońskiego), 
podczas gdy przed kryzysem ratyfikacyjnym po podpisaniu traktatu z Maastricht w 
krajach członkowskich panował „permisywny konsensus”, tj. niepisana zgoda 
obywateli na działania podejmowane na szczeblu europejskim, przekonanych, Ŝe 
integracja przyniesie pokój i dobrobyt Europie Zachodniej.  

                                                      
217 An Agenda for a growing Europe. Making the UE Economic System Deliver, Report of an 
Independent High-Level Study Group established on the initiative of the President of the 
European Commission, July 2003, s. 93-95. 
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 DąŜenie do uchronienia procesu integracji przed stagnacją spowodowało, Ŝe 
wzrosło zainteresowanie otwartą metodą koordynacji polityki (OMK) oraz ideą 
wzmocnionej współpracy grup państw członkowskich, tzw. „elastycznej Europy”.  
 
3. Zwrot w kierunku nowych sposobów integrowania po lityki 

 Przez wiele lat podejmowanie decyzji dotyczących integracji europejskiej było 
oparte przede wszystkim na tzw. metodzie wspólnotowej, nazywanej teŜ regulacyjną. 
Charakteryzuje się ona udziałem Komisji, Rady i Parlamentu w procesie 
podejmowania decyzji, przy czym centralną rolę w przygotowywaniu polityki 
Wspólnoty, w tym propozycji legislacyjnych, odgrywa Komisja Europejska. Parlament 
współdecyduje o stanowieniu prawa z Radą, składającą się z przedstawicieli rządów 
państw członkowskich. Jego przestrzeganie podlega kontroli Komisji Europejskiej, a 
naruszanie jest karane przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Druga ustanowiona 
metoda – międzyrządowa, sprowadzająca się do współpracy odpowiednich agend 
rządów państw członkowskich, odgrywała znacznie mniejszą rolę218.  
 Na szczycie Rady Europejskiej w Lizbonie w 2000 r. OMK została przedstawiona 
jako metoda, która miała przyspieszyć modernizację gospodarczą UE, usprawnić 
przebieg procesów politycznych na poziomie ponadnarodowym, w tym teŜ umoŜliwi ć 
demokratyczny wpływ obywateli Unii na jej funkcjonowanie przez znaczące włączenie 
w OMK partnerów społecznych, w tym przedstawicieli przedsiębiorców i związków 
zawodowych, organizacji pozarządowych i władz samorządowych. Stała się więc 
oficjalnie dodatkową metodą podejmowania decyzji przez kraje członkowskie, obok 
tradycyjnej metody wspólnotowej (regulacyjnej) i międzyrządowej. 
 OMK jest często jest określana, jako nowa metoda zbliŜania polityki państw 
członkowskich tego ugrupowania, jednakŜe odpowiadające jej procedury były juŜ 
wcześniej wykorzystywane, na przykład w latach 70-tych w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego i w pierwszej połowie lat 90-tych w odniesieniu do rynku 
pracy (w celu przeciwdziałania bezrobociu). Mówiąc o korzeniach OMK wskazuje się 
jednak przede wszystkim proces dochodzenia krajów do unii monetarnej - tzw. proces 
konwergencji, wprowadzony przez Traktat z Maastricht w 1992 r. Określono w nim 

                                                      
218 L. Jesień, Otwarta metoda koordynacji, jej kontekst europejski i znaczenie dla Polski 
(Załącznik 1.), w: Polska wobec Strategii Lizbońskiej, Biała Księga Polskiego Forum Strategii 
Lizbońskiej, Gdańsk – Warszawa 2003, s. 59 – 60; R. Dehousse, The Open Method of 
Coordination: A new Policy Paradigm?, Paper presented at the First Pan-European Conference 
on European Union Politics “The Politics of European Integration: Academic Acquis and 
Future Challenges”, Bordeaux, 26-28 September 2002, s. 2. 
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kryteria przystąpienia państw do strefy euro, pozostawiając w gestii władz narodowych 
wybór narzędzi słuŜących ich spełnieniu. Postępy krajów podlegały systematycznemu 
monitorowaniu, a ewentualne problemy ze sprostaniem postawionym rygorom nie 
wiązały się z sankcjami, oczywiście poza groźbą nieprzyjęcia do „klubu”. Procedura 
towarzysząca procesowi konwergencji została następnie przeniesiona w drugiej 
połowie lat 90-tych do realizacji Europejskiej Strategii Zatrudnienia (tzw. Proces 
Luksemburski), na której to z kolei oparto sposób wdraŜania Strategii Lizbońskiej219. 
 OMK jest przez niektórych traktowana jako pewnego rodzaju ucieczka krajów 
członkowskich przed bolesnymi i w związku z tym społecznie niepopularnymi 
reformami. Dość szybko zaczęto obejmować nią coraz więcej dziedzin. 
 Charakterystyczną cechą OMK jest brak wiąŜącego prawa – tzw. „miękki” sposób 
osiągania wspólnych celów – i ograniczony udział instytucji ponadnarodowych, 
dlatego właśnie uwaŜa się, Ŝe OMK jest zwrotem w kierunku międzyrządowego 
modelu integracji. Jest ona oparta na uzgodnieniach i zobowiązaniach podejmowanych 
przez kraje członkowskie, a narzędziem dyscyplinującym rządy jest jedynie presja 
polityczna i administracyjna.  
 Dla uzasadnienia przyjęcia OMK – jej wyŜszości nad sztywnymi regułami 
usankcjonowanymi prawnie (tj. nad tradycyjną metodą wspólnotową) – wskazuje się 
przede wszystkim okoliczności, w których220: 

• przedmiotem współpracy jest dziedzina ściśle związana z narodową toŜsamością, 

• podejścia (uwarunkowania) krajowe są na tyle zróŜnicowane lub skomplikowane, 
Ŝe wprowadzenie jednolitych rozwiązań byłoby działaniem nieproporcjonalnym do 
zamierzonego celu, 

• państwa nie są jeszcze gotowe do wdroŜenia wspólnych regulacji. 
 Choć w OMK upatruje się m.in. sposobu na rozwiązanie deficytu demokratycznego 
dzięki zapewnieniu szerokiej partycypacji podmiotów róŜnego szczebla, ułatwieniu 
dochodzenia do konsensusu oraz przejrzystości procesu decyzyjnego, jej oficjalne 
wdroŜenie oraz sposób realizacji budzi wśród analityków duŜe kontrowersje. Jej 
przeciwnicy twierdzą, Ŝe jest ona sposobem na defensywne dostosowywanie się 
krajów do ograniczeń nałoŜonych na europejski model społeczny w konsekwencji 
wprowadzenia jednolitego rynku i unii walutowej, daje obywatelom mniejszą 
gwarancję realizacji zadeklarowanej polityki niŜ tradycyjna metoda wspólnotowa, jest 
technokratycznym, zamkniętym procesem, w który zaangaŜowani są wysokiego 

                                                      
219 R. Dehousse, op. cit., 3. 
220 J. Ciechański, Otwarta metoda koordynacji w Unii Europejskiej. Wpływ na politykę 
społeczną i zatrudnienia nowych państw członkowskich, Scholar 2003, s. 9. 
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szczebla urzędnicy krajowi i eksperci. Dodatkowo Parlament Europejski nie ma w tym 
procesie bezpośrednich uprawnień decyzyjnych i nadzorczych. OMK jest równieŜ 
nazywana swego rodzaju koniem trojańskim, gdyŜ przez określanie wspólnych celów, 
wskaźników i porównywanie osiągnięć pozwala UE ingerować w dziedziny, które 
zgodnie z postanowieniami traktatowymi stanowią wyłącznie lub głównie domenę 
państw członkowskich221.  
 Inną koncepcją, która zdaniem jej zwolenników ma słuŜyć m.in. uchronieniu 
procesu integracji przed stagnacją, jest tzw. integracja zróŜnicowana. Twierdzą oni, Ŝe 
moŜe stanowić zachętę dla członków UE początkowo sceptycznych wobec głębszej 
integracji w określonych obszarach polityki i w konsekwencji przyspieszyć proces 
integracji we Wspólnocie222.  
 Integracja zróŜnicowana zyskała na popularności w latach 90-tych, szczególnie 
w związku z perspektywą rozszerzenia Unii na kraje Europy Środkowo-Wschodniej 
i zwiększeniem niejednorodności ekonomicznej, społecznej i politycznej Wspólnoty. 
Nie jest ona zjawiskiem zupełnie nowym. Przykładem zróŜnicowania były wcześniej 
juŜ przyznawane okresy przejściowe dla nowych krajów członkowskich, współpraca 
podgrup państw poza ramami UE (jak porozumienie z Schengen, czy teŜ współpraca 
obronna). Stosowano ją jednak doraźnie i uwaŜano za odstępstwo od jednorodnej 
integracji. W latach 90-tych po raz pierwszy zaczęto ją traktować jako alternatywę dla 
tradycyjnej metody wspólnotowej, zgodnie z którą wszystkie kraje w tym samym 
czasie wdraŜały określoną politykę słuŜącą integracji. Nastąpiła więc zmiana w 
sposobie myślenia.  
 Traktat z Maastricht po raz pierwszy dopuścił brak uczestnictwa niektórych państw 
w określonych dziedzinach polityki, np. we wspólnej polityce pienięŜnej, obronnej 
i społecznej. W Traktacie Amsterdamskim zawarto postanowienia dotyczące 
wzmocnionej współpracy, pozwalając grupie państw członkowskich pogłębić niektóre 
obszary polityki bez udziału wszystkich krajów. Następnie w Traktacie Nicejskim 
rozszerzono zakres wzmocnionej współpracy (na wspólną politykę zagraniczna i 
bezpieczeństwa), przy jednoczesnej pewnej modyfikacji niektórych warunków jej 
zastosowania.  

                                                      
221 J. Zeitlin, Introduction: The Open Method of Coordination in Question, w: The Open 
Method of Coordination in Action: The European Employment and Social Inclusion Strategies, 
P.I.E. – Peter Lang, 2005, s. 5, 14.  
222 K. Junge, Integracja zróŜnicowana, w: Unia Europejska, organizacja i funkcjonowanie, op. 
cit., s. 542. 
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WyróŜnia się trzy główne metody zróŜnicowania integracji223:  

• Europa wielu prędkości (najmniej radykalna), która zakłada, Ŝe wszystkie kraje 
dąŜą do osiągnięcia wspólnych celów, ale ze względu na obiektywne przeszkody 
(ekonomiczne róŜnice między gospodarkami) mogą dąŜyć do nich w róŜnym 
tempie, bez wyznaczania sztywnych terminów wdroŜenia określonych rozwiązań. 
Ponadto przewiduje się udzielanie pomocy słabszym krajom w celu nadrabiania 
przez nie dystansu. 

• Europa à la carte, w przypadku której wychodzi się z załoŜenia, Ŝe 

niejednorodność społeczna, polityczna i ekonomiczna całkowicie uniemoŜliwia 
budowę coraz ściślejszej Unii. Podkreśla się niechęć niektórych państw do 
przekazywania suwerennych kompetencji na szczebel UE, twierdząc, Ŝe państwa 
członkowskie powinny mieć prawo wybierania polityki, w której chcą uczestniczyć. 
Za wspólną bazę dla wszystkich krajów uwaŜa się przede wszystkim jednolity 
rynek. Metoda ta dopuszcza więc trwałe zróŜnicowanie stopnia i form integracji, 
rezygnując z idei integracji jednolitej oraz zakłada, Ŝe dominacja interesów 
narodowych będzie kierować Unię w stronę organizacji czysto międzyrządowej.  

• Europa koncentrycznych kręgów – dotyczy całej Europy (wykracza poza UE). 
Zgodnie z tą koncepcją Europę dzieli się na kilka koncentrycznych kręgów, tak Ŝe 
wokół najmniejszej centralnej warstwy znajduje się jeszcze kilka innych warstw (na 
wzór piętrowego tortu widzianego z góry). Poszczególne warstwy złoŜone są z 
róŜnych obszarów polityki. Im dalej od centrum, tym kręgi są coraz większe, zaś 
intensywność integracji zwiększa się od największej (najniŜszej) warstwy do 
najmniejszej (najwyŜszej). Tak więc członek najmniejszego kręgu jest takŜe 
członkiem szerszych kręgów. MoŜliwa jest mobilność w górę (wewnątrz) pomiędzy 
kręgami, po spełnieniu warunków ekonomicznych lub przy istnieniu odpowiedniej 
woli politycznej na rzecz dalszej integracji, przy czym, w odróŜnieniu od 
poprzedniej metody, nie moŜliwe jest podjęcie decyzji o pogłębieniu tylko jednego 
wybranego obszaru polityki.  

 Przedstawione metody róŜnią się więc pod względem rodzaju zróŜnicowania 
integracji i jej efektów. W przypadku pierwszej z wymienionych moŜna więc mówić o 
zróŜnicowaniu ze względu na czas, w przypadku drugiej – ze względu na obszar 
polityki, zaś trzeciej – ze względu na przestrzeń. ZróŜnicowanie pod względem czasu, 
w przypadku metody róŜnych prędkości, ostatecznie skutkuje wyŜszym stopniem 

integracji wszystkich krajów. Metoda à la carte prowadzi do róŜnego stopnia integracji 

                                                      
223 Ibidem, s. 534-536.  
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gospodarek (gdyŜ państwa uczestniczą w róŜnej polityce), zaś integracja oparta na 
metodzie koncentrycznych kręgów tworzy w niektórych krajach głęboką formę 
integracji w szerokim zakresie zagadnień, zaś w innych – niŜsze stopnie integracji. 
 Postanowienie o wzmocnionej współpracy zawarte w Traktacie Amsterdamskim 

i w Traktacie z Nicei przypominają integrację à la carte. 

 Wśród argumentów przytaczanych dla uzasadnienia zróŜnicowanej integracji 
wymienia się odpowiednio: 

• w przypadku zróŜnicowania czasowego lub funkcjonalnego - uchronienie procesu 
integracji przed stagnacją spowodowaną społeczno-ekonomicznymi róŜnicami 
między krajami w i w związku z tym brakiem zdolności niektórych krajów do 
szybkiego włączenia się w niektóre dziedziny polityki; 

• w przypadku zróŜnicowania à la carte – moŜliwość pogłębienia integracji w ramach 

UE, pomimo politycznych oporów niektórych państw, umoŜliwia państwom 
o podobnych problemach znajdować najodpowiedniejsze dla nich rozwiązania; 

• w przypadku metody koncentrycznych kręgów – umoŜliwienie słabszym krajom 
stopniowego zacieśniania integracji, odpowiednio do poprawy sytuacji społeczno-
gospodarczej krajów i ich potrzeb politycznych, przy jednoczesnym pogłębianiu 
integracji „krajów rdzeniowych”. 

 Z kolei przeciwnicy szerokiego stosowania integracji róŜnicowanej wskazują, Ŝe 
koncepcja ta podwaŜa podstawowe zasady, na których oparty jest proces integracji 
europejskiej, do których naleŜą: 

• zasada stopniowego zacieśniania integracji (tworzenia coraz ściślejszej unii państw 
członkowskich), w tym przenoszenia coraz szerszych kompetencji na szczebel UE; 
integracja zróŜnicowana stwarza ryzyko podziału UE na podsystemy składające się 
z róŜnych państw członkowskich (podgrupy państw członkowskich) wdraŜających 
politykę w róŜnym tempie – dezintegracja UE; 

• zasada solidarności między państwami; 

• zasada nienarzucania decyzji i wypracowywania konsensusu – państwa silniejsze 
od początku biorące udział w bardziej zaawansowanej integracji będą mogły 
dyktować postanowienia, które w przyszłości mogą odnosić się do wszystkich 
krajów członkowskich (problem hegemonicznego podejmowania decyzji przez 
państwa prointegracyjnie nastawione); powstaje równieŜ niebezpieczeństwo 
nierównego traktowania krajów w dyskusjach dotyczących nawet obszarów 
polityki, w której uczestniczą;  
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• zasada demokratycznego podejmowania decyzji – hegemonia w procesie 
decyzyjnym stwarza zagroŜenie dla demokratycznej legitymacji podejmowanych 
decyzji i poczucia „toŜsamości europejskiej”224.  

 Integracja zróŜnicowana tworzy więc niebezpieczeństwo powstawania podziałów 
między krajami, napięć politycznych i osłabienia społecznego poparcia dla procesu 
integracji. Jednocześnie nie moŜna zaprzeczyć, Ŝe moŜe być skutecznym sposobem 
pogłębieniu integracji pomiędzy gospodarkami w warunkach istnienia znaczących 
zróŜnicowań w poziomie ich rozwoju i w efekcie ich interesów. 
 

*   *   * 
 
 Problemy deficytu demokratycznego i deficytu wdraŜania polityki są ze sobą ściśle 
powiązane. Bez społecznego poparcia trudno jest bowiem realizować zamierzoną 
politykę. Deficyt demokracji moŜe więc przekładać się na deficyt wdraŜania. 
Jednocześnie efektywność polityki jest jednym z waŜnych źródeł legitymizacji działań 
instytucji europejskich. 
 Choć wśród naukowców nie ma zgody co do skali, a nawet występowania deficytu 
demokratycznego w UE, powszechnie przyznaje się, Ŝe panuje apatia i rosnąca 
opozycja społeczeństw wobec integracji. Obecnie, jak i we wcześniejszych latach, 
zbiega się ona z problemami gospodarczymi, jakie dotykają kraje członkowskie i 
powodują narastanie napięć politycznych. 
 Pomimo wielu teorii i dyskusji nie udało się dotychczas znaleźć rozwiązania tego 
problemu, które nie budziłoby kontrowersji, choć próby jego złagodzenia były 
podejmowane poprzez rozwiązania traktatowe, ale w ostatnich latach nie zyskiwały 
one aprobaty społecznej, pomimo konsensusu wypracowanego na poziomie elit 
politycznych krajów członkowskich225.  
 Obecny kryzys finansowy, który przełoŜył się na sferę realną, powodując 
w niektórych krajach drastyczny spadek produkcji i likwidację wielu miejsc pracy, 
jeszcze raz potwierdził, Ŝe rządy bez względu na to jak bardzo utoŜsamiają się z ideami 
zjednoczonej Europy reprezentują przede wszystkim interesy swoich państw. Za 
przykład moŜe posłuŜyć Francja, która w celu ochrony miejsc pracy ostro 
przeciwstawiła się przenoszeniu fabryk samochodów do innych krajów członkowskich 
oraz zdecydowała o przeznaczeniu 6 mld euro na poŜyczki dla rodzimych firm 
samochodowych w zamian za powstrzymanie zwolnień pracowników i zamykanie 
                                                      
224 Ibidem, s. 537-543. 
225 A. Celiński, op. cit., s. 1. 
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francuskich fabryk. Z kolei Irlandia, bez Ŝadnych uzgodnień postanowiła ubezpieczyć 
wkłady w bankach, wywołując negatywne zjawiska w Wielkiej Brytanii i w innych 
krajach226.  
 Zdaniem przewodniczącego Komisji Europejskiej J.M. Barroso działania 
podejmowane na poziomie narodowym w związku z zaistniałym kryzysem 
finansowym pokazują, Ŝe Unia Europejska funkcjonuje jak związek państw, a nie jak 
jedno państwo. 
 Doświadczenia te, jak i wprowadzane zmiany w zakresie sposobów integrowania 
polityki, wydają się potwierdzać tezę mówiącą o zwrocie w kierunku 
międzyrządowego modelu integracji gospodarczej.  
 
 
  

                                                      
226 I. Krzemiński, Unia Europejska, demokracja i kryzys,  
http://www.liberte.pl/kraj/174-unia-europejska-demokracja-i-kryzys-.pdf, s. 3. 



144 

 

Bibliografia 

An Agenda for a growing Europe. Making the UE Economic System Deliver, Report of 
an Independent High-Level Study Group established on the initiative of the 
President of the European Commission, July 2003. 

Celiński A., Lex, –kracja i demos. Rzecz o deficycie demokracji w UE, 
http//www.knsp.uksw.edu.pl/artykuly/deficyt_ac.pdf 

Chryssochoou D. N., Demokracja Unii Europejskiej i jej deficyt, w: Unia Europejska, 
organizacja i funkcjonowanie, red. nauk. M. Cini, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2007. 

Ciechański J., Otwarta metoda koordynacji w Unii Europejskiej. Wpływ na politykę 
społeczną i zatrudnienia nowych państw członkowskich, Scholar 2003. 

Cini M., WdraŜanie polityki europejskiej, w: Unia Europejska, organizacja i 
funkcjonowanie, red. nauk. M. Cini, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2007. 

Dehousse R., The Open Method of Coordination: A new Policy Paradigm?, Paper 
presented at the First Pan-European Conference on European Union Politics “The 
Politics of European Integration: Academic Acquis and Future Challenges”, 
Bordeaux, 26-28 September 2002. 

Follesdal A. and Hix S., Why There is a Democratic Deficit in the UE: A Response to 

Majone and Moravcsik, “European Governance Papers”, No. C-05-02. 
Grosse T.G., Deficyt demokratyczny w Unii Europejskiej i metody jego 

przezwycięŜania, w: Deficyt demokracji w Unii Europejskiej a europejskie grupy 
interesów, red. U. Kurczewska, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 
Warszawa 2008. 

Jesień L., Otwarta metoda koordynacji, jej kontekst europejski i znaczenie dla Polski 

(Załącznik 1.), w: Polska wobec Strategii Lizbońskiej, Biała Księga Polskiego 
Forum Strategii Lizbońskiej, Gdańsk – Warszawa 2003.  

Junge K., Integracja zróŜnicowana, w: Unia Europejska, organizacja i 
funkcjonowanie, red. nauk. M. Cini, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2007. 

Klaus K., Pojęcie i źródła deficytu demokracji w UE, w: „Studia Europejskie” 2004, nr 
2.  

Krzemiński I., Unia Europejska, demokracja i kryzys, http://www.liberte.pl/kraj/174-
unia-europejska-demokracja-i-kryzys-.pdf 



145 

 

Milev M., A ‘Democratic Deficit’ in the European Union?, Étude, 
http://www.geopolitis.net/EUROPE%20EN%20FORMATION/Democratic%20Defi

cit%20in%20the%20European%20Union.pdf 
Zeitlin J., Introduction: The Open Method of Coordination in Question, w: The Open 

Method of Coordination in Action: The European Employment and Social Inclusion 
Strategies, P.I.E. – Peter Lang, 2005.  

 



146 

 

Streszczenie 

 Jednym z zarzutów kierowanym pod adresem Unii Europejskiej jest istnienie tzw. 
deficytu demokracji. Wśród naukowców nie ma jednak zgody nie tylko co do skali 
tego zjawiska, ale teŜ co do jego rzeczywistego występowania. Wynika to z róŜnego 
postrzegania istoty tego ugrupowania, które wykracza poza tradycyjną współpracę 
międzyrządową i jednocześnie nie spełnia warunków stawianych demokratycznym 
państwom. Deficyt demokracji jest łączony z deficytem wdraŜania polityki. Zaczął być 
on dostrzegany wraz z wprowadzeniem programu jednolitego rynku, zakładającego 
m.in. stworzenie równych warunków konkurencji dla podmiotów gospodarczych na 
rynku europejskim. DąŜenie do deregulacji i liberalizacji gospodarek ujawniało 
postawy antyrynkowe rządów. Jednocześnie moŜna było obserwować narastanie 
napięć w państwach członkowskich i niski poziom społecznej akceptacji dla działań 
podejmowanych na szczeblu tego ugrupowania. Pomimo wielu teorii, prac i dyskusji 
nie udało się dotychczas znaleźć nie budzącego kontrowersji rozwiązania problemu 
legitymacji demokratycznej i związanego z nim deficytu wdraŜania polityki. 
Doświadczenia ostatnich lat, które pokazują, Ŝe rządy bez względu na to jak bardzo 
utoŜsamiają się z ideami zjednoczonej Europy reprezentują przede wszystkim interesy 
swoich państw, jak teŜ wprowadzane zmiany w zakresie sposobów integrowania 
polityki, wydają się potwierdzać tezę mówiącą o pewnym zwrocie w kierunku 
międzyrządowego modelu integracji gospodarczej.  
 
Słowa kluczowe: Unia Europejska, deficyt demokracji, legitymizacja działań, deficyt 
wdraŜania polityki, interesy narodowe 
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Deficit of Democracy in European Union versus Defic it of Policy 
Implementation 

Abstract 

 One of objections addressed to the European Union is the so called democracy 
deficit. However, scientists are not unanimous regarding the scale of the deficit. They 
are also unsure whether the deficit really exists. This results from varied perception of 
this organisation, which is beyond traditional intergovernmental co-operation and does 
not meet requirements democratic states need to satisfy. Deficit of democracy is linked 
to deficit of policy implementation, and it stems from the times of the introduction of 
homogenious market, assuming, among others, creating equal conditions of 
competition for entities on the European market. Anti-market attitudes of governments 
were disclosed while deregulating and liberalising economies concurrently with 
increasing tensions in member states and low level of social approval for the measures 
taken within the Union. Despite numerous theories, research papers and discussions, so 
far it has been impossible to find any uncontroversial solution to the issue of 
democratic legitimacy and – resulting from it – deficit of policy implementation. The 
experience of the past years that proves that governments primarily represent interests 
of individual states, regardless of the extent to which they identify themselves with the 
ideas of the united Europe. Moreover, changes to the ways of integrating the EU policy 
prove the thesis that there is some turning towards the model of intergovernmental 
economic integration. 
 
Key words: European Union, deficit of democracy, legitimacy, deficit of policy 
implementation, national interests 
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Promowanie konkurencyjno ści w politykach Unii Europejskiej 
i jego konsekwencje dla Polski 
 
 
1. Pojęcie i czynniki konkurencyjno ści gospodarek narodowych 

 W najbardziej naturalny sposób pojęcie konkurencyjności odnosi się do 
przedsiębiorstw. To między nimi rozgrywa się walka konkurencyjna, one podejmują 
działania w ramach tej walki i wychodzą z niej zwycięskie lub nie w porównaniu ze 
swymi konkurentami – a więc mniej lub bardziej konkurencyjne. 
 O konkurencyjności mówi się jednak, przynajmniej od czasów Smitha i Ricardo, 
równieŜ w odniesieniu do gospodarek narodowych.227 Podobnie, jak w odniesieniu do 
przedsiębiorstw pojęcie to zasadza się na porównywaniu poszczególnych gospodarek 
narodowych. Konkurencyjność (w sensie statystycznym), mierzona wskaźnikiem 
przewagi konkurencyjnej (Revealed Comparative Advantage), dotyczy 
poszczególnych grup dóbr i usług i wyraŜa udział kraju w międzynarodowym podziale 
pracy. 
 Znany ze swych kontrowersyjnych poglądów Paul Krugman dowodził, Ŝe 
mówienie o konkurencyjności gospodarek narodowych jest niebezpieczną obsesją.228 
Wychodził on z załoŜenia, Ŝe celem gospodarek narodowych jest zapewnienie 
moŜliwie wysokiego poziomu dobrobytu swym obywatelom. W związku z tym 
pierwszy jego argument przeciw mówieniu o konkurencyjności gospodarek 
narodowych dotyczył tego, Ŝe w przeciwieństwie do firm, gospodarki narodowe nie są 
podmiotami, które mogłyby stosować wobec siebie strategie konkurencyjne, a co 
więcej, nie moŜna twierdzić, Ŝe podniesienie dobrobytu jednego kraju wiąŜe się 
z ograniczeniem dobrobytu drugiego. Drugim argumentem było, Ŝe dobrobyt danego 
kraju w bardzo niewielkim stopniu zaleŜy od jego pozycji na rynkach światowych, 
gdyŜ udział wymiany zagranicznej w produkcie krajowym jest niewielki (przynajmniej 

                                                      
*Pracownik SGH i Komisji Europejskiej. Poglądy wyraŜone w tym tekście są osobistymi 
poglądami autorki i w Ŝadnej mierze nie wyraŜają opinii Komisji Europejskiej.  
227A. Budnikowski,  Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2003. 
228 P. Krugman, Competitiveness: a Dangerous Obsession, “Foreign Affairs”, 1994, vol. 73, 
No. 2. 
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tak wówczas było w Stanach Zjednoczonych). O ile pierwszy argument jest zasadny, 
o tyle 15 lat, jakie upłynęły od publikacji artykułu Krugmana i globalizacja 
gospodarki, która się w tym czasie dokonała, podwaŜyła znaczenie argumentu 
drugiego.  
 Według klasycznej teorii handlu, udział krajów w międzynarodowym podziale 
pracy wynika z absolutnej przewagi jednego nad drugim jeśli chodzi o koszty 
wytwarzania poszczególnych dóbr (Smith) lub, gdy jeden z krajów ma we wszystkich 
dziedzinach przewagę nad drugim, ze względnych róŜnic kosztów wytwarzania 
(Ricardo). W wersji uogólnionej (model Dornbuscha-Fischera-Samuelsona) o specja-
lizacji krajów w róŜnych dziedzinach produkcji decydują koszty pracy, w jednolitej 
walucie, na jednostkę produkcji, zaleŜne z kolei od wydajności, płac i kursu. 
Rozszerzając rozumowanie na inne czynniki produkcji, Heckscher i Ohlin doszli do 
wniosku, Ŝe kraje eksportują te towary, do wytwarzania których uŜywane są czynniki 
obfite w danym kraju. Proces ten jednak powinien w dłuŜszym czasie prowadzić do 
wyrównywania się cen czynników produkcji w róŜnych krajach.  
 Wszystkie te hipotezy odnoszą się do specjalizacji międzygałęziowej. Zostały one 
w pewne mierze potwierdzone przez analizy statystyczne, ale teŜ stwierdzono istotne 
odstępstwa, świadczące o istnieniu innych, nie branych pod uwagę czynników. Takim 
odstępstwem jest np. paradoks Leontieffa, który wykazał wysoką pracochłonność 
eksportu amerykańskiego. Według późniejszych interpretacji wskazywało to na rolę 
nie tylko ilości, ale i jakości czynnika ludzkiego jako zasobu obfitego. 
 Nowa teoria handlu zwróciła uwagę na coraz bardziej rozwijającą się wymianę 
wewnątrzgałęziową, polegającą na jednoczesnym eksporcie i imporcie tych dóbr tego 
samego rodzaju, a wynikającą z korzyści skali, zróŜnicowania technologicznego 
produktów i cyklu ich Ŝycia, róŜnego rytmu zmian popytu w poszczególnych 
krajach.229 Wymiana wewnątrzgałęziowa z kolei moŜe być pozioma (wymiana dóbr 
o podobnym poziomie technologicznym) lub pionowa (jeden z krajów wysyła do 
drugiego wyŜej zaawansowane technicznie dobra w zamian za niŜej zaawansowane).230 
 PowyŜsze hipotezy mogą wyjaśnić, dlaczego wektor przewagi konkurencyjnej 
(RCA) danego kraju kształtuje się w konkretny sposób, bądź dlaczego wymiana 
wewnątrzgałęziowa ma bardziej poziomy czy pionowy charakter. Biorąc pod uwagę te 

                                                      
229 P. Krugman, Scale Economies, Product Differentiation and the Pattern of Trade, “The 
American Economic Review”, 1980, vol. 70, No. 5, s. 950-959. 
230 M. Lissowska, East European prospective members of the European Union under 
globalization pressure, “Economic Systems”, 2002, vol. 26, No. 4, s. 395-399. 
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wskaźniki, kaŜdy kraj w jakichś dziedzinach jest efektywnie konkurencyjny, a w 
innych niekonkurencyjny. 
JeŜeli weźmiemy pod uwagę wskaźnik RCA (Balassy) 
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gdzie (Exn)i oznacza eksport dobra n przez kraj i, a (Ex)i oznacza sumę eksportu kraju 
i, natomiast odpowiednie wskaźniki z subskryptem w odnoszą się do porównawczej 
grupy krajów, to jest oczywiste, Ŝe w jednych dziedzinach będzie on korzystny, a w 
innych niekorzystny dla danego kraju. Konkurencyjność gospodarek narodowych jest 
więc, jak widać, pojęciem względnym. 
 Powstaje jednak pytanie, jaki jest wpływ specjalizacji kraju w wymianie 
międzynarodowej na końcowy efekt – polepszenie dobrobytu społeczeństwa. 
 Z doświadczenia krajów rozwijających się wynika, Ŝe silna specjalizacja moŜe mieć 
równieŜ wpływ niekorzystny. PrzewaŜnie specjalizują się one w eksporcie 
surowcowym, a popyt na surowce ma stosunkowo małą elastyczność cenową. Według 
teorii Bhagwatiego zwiększenie podaŜy surowców przez dany kraj moŜe doprowadzić 
wręcz do wzrostu zuboŜającego. Drugi argument wynika ze związku wzrostu ogólnej 
produktywności danego kraju z jego specjalizacją (w tym eksportową). JeŜeli 
dziedzina specjalizacji cechuje się szybkim postępem technicznym i ma silne 
powiązania z innymi dziedzinami gospodarki (tzw. backward i forward linkages), to 
moŜliwy jest efekt przenikania postępu technicznego do innych dziedzin (spill-over) i 
polepszenie produktywności w innych dziedzinach, a przez to ich lepsze szanse na 
skuteczne konkurowanie na rynku światowym. W rezultacie moŜe następować szybszy 
wzrost gospodarczy i dobrobyt społeczeństwa moŜe podnosić się szybciej. 
 Na ogół pojęcie konkurencyjności gospodarki ma w podtekście jej pewną 
kwalifikację – a mianowicie oznacza skuteczne konkurowanie w dziedzinach 
sprzyjających promowaniu wzrostu i dobrobytu.  
 Poza określaniem konkurencyjności w sensie „statystycznym” (ex post) mówi się 
teŜ o czynnikach i strukturach ex ante ułatwiających konkurencyjność. Naświetleniem 
„aktywnych” czynników wspomagających średnią konkurencyjność danego kraju zajął 
się M. Porter w swej szeroko znanej pracy „The Competitive Advantage of Nations”.231 
Stosuje on paralelę kraju z regionalnym ugrupowaniem (cluster) powiązanych 
przedsiębiorstw i wskazuje na następując czynniki podnoszenia konkurencyjności 
takiego systemu: 

                                                      
231 M. E. Porter, The Competitive Advantage of Nations,  Macmillan,  London 1990. 
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- strategia, struktura i rywalizacja firm, nakierowane na wyŜszą produktywność i 
innowacyjność, 
- istnienie aktywnego popytu, wywierającego presję na innowacje i jakość 
oferowanych produktów, 
- relacje z innymi gałęziami, będącymi albo dostawcami (relacja backward), albo 
odbiorcami produktów (relacja forward), skutkujące promowaniem innowacji, 
- czynniki wytwórcze wymagające budowania: kwalifikacje pracowników, kapitał, 
infrastruktura. 
 PowyŜsza lista uzupełnia tradycyjnie wskazywane czynniki konkurencyjności i 
specjalizacji międzynarodowej. Zaletą podejścia Portera jest aktywność – 
wskazywanie na rolę własnej działalności firm, a takŜe na rolę administracji 
publicznej. W podtekście pojęcia konkurencyjności znowu pojawia się struktura 
działalności wspomagająca wzrost. 
 Na podobnym załoŜeniu – oceny raczej otoczenia biznesowego i społecznego232 
oraz stopnia wspierania przez nie konkurencyjności opiera się globalny indeks 
konkurencyjności publikowany przez World Economic Forum. Indeks ten opiera 
się na obiektywnych i subiektywnych (z ankiet) miarach jakości następujących 12 
dziedzin: 233 

 - instytucje, 
- infrastruktura, 
- stabilność makroekonomiczna, 
- zdrowie i edukacja podstawowa, 
- szkolnictwo wyŜsze i doszkalanie, 
- efektywność rynku dóbr, 
- efektywność rynku pracy, 
- zaawansowanie rynku finansowego, 
- gotowość technologiczna, 
- wielkość rynku, 
- zaawansowanie biznesu, 
- innowacje. 

 MoŜna mieć wątpliwości zarówno co do definicji składowych wskaźnika (czy np. 
zaawansowanie rynku finansowego USA okazało się ostatecznie korzystne dla 

                                                      
232 Uwzględnienie elementów kapitału ludzkiego (edukacja i zdrowie) wydaje się być pod 
wpływem ekonomii rozwoju. 
233 M. E. Porter, K. Schwab, The Global Competitiveness Report 2008-2009, Word Economic 
Forum, Geneva 2008.  
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konkurencyjności), jak i sposobu pomiaru. Wyniki przyznają niezaprzeczalnie 
pierwsze miejsce Stanom Zjednoczonym przed Szwajcarią i plasują niektóre kraje Unii 
Europejskiej w pierwszej dziesiątce wysoko konkurencyjnych gospodarek (Dania, 
Szwecja, Finlandia, Niemcy, Holandia). Dziwi aŜ 22 pozycja Irlandii (moŜe z powodu 
wielkości rynku?).Wszystkie nowe kraje Unii Europejskiej (oraz Portugalia, Włochy i 
Grecja) plasują się poza pierwszą trzydziestką. Polsce przypadło w rankingu dopiero 
53 miejsce. (na 134 sklasyfikowane kraje). 
 
2. Konkurencyjno ść jako element Strategii Lizbo ńskiej 

 Strategia przedstawiona w marcu 2000 r. na szczycie Rady Europejskiej w Lizbonie 
była nieuniknioną odpowiedzią na objawy starzenia się gospodarki i społeczeństw Unii 
Europejskiej. W gospodarce światowej pojawiły się nowe procesy: przyspieszona 
globalizacja i silny rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Państwa Unii Europejskiej 
nie potrafiły dostosować się ani do pierwszego, ani do drugiego z tych procesów. W 
rezultacie tempo wzrostu gospodarczego pozostawało poniŜej odpowiedniego 
wskaźnika dla Stanów Zjednoczonych, bezrobocie się nie zmniejszało, a starzejące się 
społeczeństwo było coraz większym obciąŜeniem.  
 Wskaźnik przewagi komparatywnej wyliczony dla dziedzin opierających się na 
róŜnego typu technologii234 przedstawiał się na przełomie lat dziewięćdziesiątych i 
początku pierwszej dekady XXI wieku następująco: 
 Jak łatwo zauwaŜyć, kraje UE-15 były silnie konkurencyjne w dziedzinach 
opierających się na średnio-wysokiej i średnio-niskiej technologii, a niekonkurencyjne 
w zakresie technologii wysokiej i opartej na informacji i komunikowaniu. Nieco 
dziwna była sytuacja nowych krajów członkowskich, gdyŜ ich pozycja komparatywna 
w wysokiej technologii była mniej zła niŜ krajów UE-15 (co moŜe świadczyć o 
niedoskonałości zastosowanej metody), ale widoczne jest teŜ ich skuteczne 
konkurowanie w dziedzinach niskiej technologii. Sytuacja całkiem odwrotna, wysokiej 
przewagi w dziedzinach wysokiej technologii, miała miejsce w USA i Japonii. W 
początkowej wersji Strategii Lizbońskiej postawiono ogólny cel dynamizacji 
gospodarki i unowocześnienia europejskiego modelu społecznego.  
 

                                                      
234 Według klasyfikacji OECD z wyodrębnieniem dziedzin związanych z technologiami 
informacyjnymi i komunikacyjnymi z sektora wysokiej technologii; opis metody znajduje się w 
pracy Rising international economic integration. Opportunities and challenges, „European 
Economy” No. 6, 2005. 
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Tablica 1 Wskaźnik przewagi komparatywnej (RCA) w stosunku do gospodarki 
światowej (w przypadku EU15 w odniesieniu do gospodarki światowej 
poza EU15)235  

 Dziedziny 
 

Wysokiej 
technologii 

Technologii 
informacyjnych i 
komunikacyjnych 

Średniowysokiej 
technologii 

Średnioniskiej 
technologii 

Niskiej 
technologii 

UE-15 -26,1 -30,1 95,9 13,8 -13,1 
UE-10 -19,0 -13,1 -20,1 23,3 44,0 
USA 39,6 8,8 21,3 -6,9 -33,5 
Japonia 56,7 53,8 159,9 12,7 -114,4 
Chiny -18,0 -8,1 -94,9 -15,8 135,7 
Źródło: Ilzkovitz i in., 2007, s. 53 
 
 Na półmetku realizacji Strategii (przewidzianej na lata 2000-2010) raport 
opracowany pod kierunkiem Wima Koka stwierdził niedostateczną realizację 
zamierzeń.236 W związku z tym w nowej wersji Strategii (z 2005 r.) połoŜono nacisk 
konkretnie na promowanie wzrostu i tworzenie miejsc pracy.237 Przewidziano równieŜ 
strukturę organizacyjną dla realizacji strategii, w postaci scentralizowanego Programu 
Działania Unii Europejskiej (Union Action Programme) oraz narodowych programów 
działań (National Action Programme), za opracowanie i realizację których miały być 
odpowiedzialne państwa członkowskie.  
 Dokumenty Strategii Lizbońskiej uŜywają pojęcia konkurencyjności, nie definiując 
go jednak bezpośrednio. Postaram się więc wyprowadzić tę definicję z kontekstu.  
 W początkowym dokumencie inicjującym Strategię Lizbońską pojęcie to pojawia 
się w rozdziale dotyczącym rynku wewnętrznego, którego zadaniem powinno być 
stymulowanie wzrostu, konkurencyjności i innowacji. Po raz drugi występuje ono w 
rozdziale na temat utworzenia europejskiego obszaru badawczego, gdzie pojęcie 
konkurencyjności jest uŜyte w sensie wyniku aktywizacji sfery badań. MoŜna więc 
                                                      
235 Wskaźniki RCA zostały wyliczone w oparciu o metodę netto (udział wielkości eksportu 
minus import dla grupy produktów skorygowanej o saldo teoretyczne, w odniesieniu do ogólnej 
wielkości eksportu minus import, dla  danego kraju lub grupy krajów), według formuły:  
RCA icl = (1000/(Xi-M i))((X icl-M icl)-(X i-M i)((X icl+Micl)/(X i+Mi))), gdzie Xi, Mi – całkowity 
eksport i import kraju i, Xicl, Micl – eksport i import kraju i dla produktów naleŜących do grupy 
cl,  wszystkie zmienne dla roku t. Dokładny opis metodologii znajduje się w pracy: Rising 
international economic integration. Opportunities and challenges, op.cit. 
236 Facing the challenge. The Lisbon Strategy for growth an employment. Report from the High 
Level Group Chaired by Wim Kok, European Commission, Brussels 2004. 
237 Working together for growth and jobs. A new start for the Lisbon Strategy, COM (2005) 24, 
European Commission, Brussels 2005. 
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wnioskować, Ŝe w tym okresie konkurencyjność definiowano głównie jako otoczenie 
sprzyjające konkurencyjności przedsiębiorstw. W tekście „odnowionej” Strategii 
Lizbońskiej mówi się (we wprowadzeniu) o „sile konkurencyjnej” przedsiębiorstw, ale 
teŜ o „wysoce konkurencyjnej społecznej gospodarce rynkowej” (w zdaniu będącym 
cytatem z dyskutowanej wówczas Konstytucji europejskiej). Ponownie pojawia się ono 
w rozdziale na temat wzrostu i tworzenia miejsc pracy i wyraźnie dotyczy całej 
gospodarki (w sformułowaniach takich jak: konkurencyjna gospodarka oparta na 
wiedzy, waŜne wyzwanie konkurencyjności stojące przed Unią). Podejście jest w 
zasadzie wyłącznie horyzontalne (nie specyfikujące sektorów działalności), jednak pod 
koniec tego samego rozdziału jest mowa równieŜ o realokowaniu zasobów do 
sektorów, w których Europa ma przewagę komparatywną. 
 W ksiąŜce autorstwa silnie związanej z opracowaniem drugiej wersji Strategii 
Lizbońskiej Marii Joâo Rodriguez sformułowanie „przewaga konkurencyjna” pojawia 
się w sąsiedztwie podnoszenia dobrobytu i tworzenia nowych miejsc pracy, 
umoŜliwionym przez odpowiednią organizację gospodarki.238 Z kolei w Raporcie o 
konkurencyjności autorstwa Komisji Europejskiej, z 2008 r. konkurencyjność pojawia 
się w sąsiedztwie wzrostu produktywności, który jest wskazywany jako główny 
czynnik zapewniający konkurencyjność gospodarki europejskiej.239  
 Jak wynika z powyŜszego przeglądu, w „odnowionej” Strategii Lizbońskiej pojęcie 
konkurencyjności odnosi się zarówno do wyników przedsiębiorstw i ich zdolności do 
skutecznego konkurowania (pomiędzy sobą i z podmiotami zewnętrznymi), jak i do 
całej gospodarki, w sensie (statystycznym) uzyskiwania szybkiego tempa wzrostu 
gospodarczego. Akcent został przeniesiony na poziom efektów makroekonomicznych 
(wzrostu i tworzenia miejsc pracy). Wynik ten wiązany jest jednak (choć nie w pełni 
jasno) z pewnymi przekształceniami i działaniami mającymi miejsce na poziomie 
rynków produktowych, rynków narodowych i Unii Europejskiej jako całości, 
umoŜliwiających podnoszenie konkurencyjności przez firmy. Jest to drugie znaczenie 
konkurencyjności w odniesieniu do gospodarki europejskiej, jako tworzenie warunków 
dla skutecznego konkurowania przedsiębiorstw. Znowu, w podtekście, jasno wyłania 
się załoŜenie, Ŝe konkurencyjność jest związana z sektorami sprzyjającymi wzrostowi. 
 Tłem dla działań proponowanych przez Strategię Lizbońską i mających na celu 
podniesienie konkurencyjności firm i stworzenie dla tego warunków przez 
„ukonkurencyjnienie” gospodarki jest opublikowany w 2004 r. tzw. raport Sapira, 

                                                      
238 M. J. Rodriguez, European Policies for a Knowledge Economy, Edward Elgar, Cheltenham 
2003 s. 64. 
239 European Competitiveness Report 2008, European Commission, Brussels 2008, s. 2. 
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będący zbiorowym dziełem ośmiorga ekonomistów.240 Raport ten wyliczał przyczyny, 
dla których gospodarka europejska rosła zbyt wolno w latach 90-tych i była zbyt mało 
konkurencyjna. Oparł się on na obserwacji, Ŝe od czasu zakończenia II wojny 
światowej zmieniły się mikroekonomiczne czynniki decydujące o wzroście. W okresie 
powojennym wzrost opierał się na wielkoskalowej produkcji masowej, zatrudniającej 
niewykwalifikowanych imigrantów i wykorzystującej imitację wiodących technologii. 
Z czasem jednak duŜa część takiej produkcji została przeniesiona do nowych krajów 
uprzemysławiających się. Jednocześnie wymagania popytu idą w kierunku produktów 
mniej standaryzowanych, bardziej zindywidualizowanych, połączonych z usługami. 
Ponadto, wraz z wyczerpanie moŜliwości imitacji, kraje europejskie zostały zmuszone 
do przesunięcia się bliŜej granicy nowych technologii i do tworzenia własnych 
innowacji. W dodatku, rewolucja informacyjna spowodowała skrócenie czasu 
rozprzestrzeniania się innowacji. W sensie organizacyjnym wymaga to mniej pionowo, 
a bardziej poziomo zorganizowanych firm, większej ich mobilności i elastyczności 
oraz silniejszego powiązania ze sferą badań naukowych. Wymaga to równieŜ zmian w 
samej sferze badań, większego ich powiązania z potrzebami produkcji. Rynki 
produktów powinny w większym stopniu umoŜliwiać tworzenie nowych 
przedsiębiorstw i podejmowanie przez nie ryzyka (co wymaga istnienie odpowiednich 
źródeł finansowania). Poza korzystaniem z dynamiczności nowych podmiotów 
umoŜliwi to wywieranie nacisku na firmy juŜ istniejące, często korzystające z 
przywileju zasiedziałości (lub charakteru narodowego) i nieskore do innowacji. 
 Od czasu ogłoszenia Strategii Lizbońskiej Komisja Europejska corocznie 
opracowuje Raport o Konkurencyjności, który ma na celu ocenić postęp w zakresie 
konkurencyjności (gospodarki jako całości i jej wybranych obszarów) i wskazać jego 
czynniki.  
 Definicja konkurencyjności, na której opierają się kolejne Raporty, jest definicją 
makroekonomiczną (wzrost dochodu narodowego i wydajności pracy). Tym niemniej, 
w poszczególnych rozdziałach uŜywane są węŜsze definicje. Na przykład w rozdziale 
na temat przemysłu motoryzacyjnego w Raporcie z 2007 r. przyjęto jako definicję 
konkurencyjności zdolność do zwiększania lub przynajmniej zachowania udziału w 
rynku międzynarodowym.241 W rozdziale na temat społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw konkurencyjność zdefiniowana jest jako długookresowy wzrost i 
skuteczne konkurowanie poszczególnej firmy. Same więc potrzeby analizy wskazują 

                                                      
240 An Agenda for a Growing Europe. The Sapir Report, Oxford University Press, Oxford 2004, 
s. 35-48.  
241 European Competitiveness Report 2007, European Commission, Brussels 2007. 
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na wielopoziomowy charakter pojęcia konkurencyjności (w odniesieniu do całej 
gospodarki, gałęzi przemysłu lub firmy). 
 W kaŜdym Raporcie o konkurencyjności występuje rozdział ogólny opisujący 
wzrost dochodu narodowego, zatrudnienia i wydajności pracy w poszczególnych 
krajach Unii Europejskiej w odniesieniu do USA. Wskazuje on równieŜ na 
występujące czynniki wzrostu i produktywności na poziomie makroekonomicznym i 
na ich wpływ na gospodarki poszczególnych krajów oraz na zróŜnicowanie pomiędzy 
sektorami. Jest to jedyna część Raportu wspólna dla poszczególnych lat. Następnie 
wskazywane są czynniki wzrostu i konkurencyjności wynikające z bardziej 
szczegółowych analiz podjętych w tym konkretnym wydaniu Raportu. Wnioskom 
formułowanym w kolejnych Raportach nie moŜna odmówić słuszności, powstaje tylko 
pytanie, jakie jest miejsce tych doraźnie wyodrębnionych czynników dla 
konkurencyjności całej gospodarki europejskiej.  
 Wyniki ostatniego raportu, opublikowanego na jesieni 2008r, nie są w pełni 
wiarygodne co do oceny produktywności, z powodu mającego miejsce równolegle 
kryzysu w Stanach Zjednoczonych. Ciekawe są jednak konkluzje co do czynników 
konkurencyjności. Stwierdzono między innymi, Ŝe duŜe znaczenie dla produktywności 
ma udział przedsiębiorstw w wymianie zagranicznej. Udział w eksporcie jest w 
pewnym sensie „pozytywnym selektorem” firm o wyŜszej produktywności. Wejście na 
rynek zagraniczny zwiększa teŜ nacisk konkurencji na eksportera. Uczestniczenie w 
szerokim rynku międzynarodowym (takŜe w rynku wewnętrznym Unii Europejskiej) 
ma ogólnie znaczenie pozytywne, a ograniczenia w dostępie do niego – znaczenie 
negatywne (jak bariery w dostępie do rynku krajów trzecich – spowodowane cłami, 
kosztami transportu, trudnościami w pozyskaniu informacji). 
 KaŜdy roczny Raport o konkurencyjności zawiera inne rozdziały, co nie pozwala na 
porównanie wniosków z roku na rok. To prawda, Ŝe konkurencyjność zaleŜy od 
zjawisk długookresowych, więc moŜna sądzić Ŝe wnioski co do zagadnień 
szczegółowych zachowują swą waŜność przez jakiś czas, ale brakuje analizy 
przeglądowej czynników konkurencyjności i ich zmian w czasie.  
 Poszczególne rozdziały kolejnych Raportów róŜnią się stosowaną metodologią. 
Niektóre są wysoce sformalizowane, oparte na analizie ekonometrycznej, jak rozdział 
dotyczący wpływu wydatków publicznych na badania i rozwój w Raporcie z 2007 r. 
Jednak wykonana porządna analiza tej sfery pozwoliła tylko odkryć fakty, bez ich 
interpretacji z punktu widzenia warunków strukturalnych i regulacyjnych (to 
częściowo uzupełniono, przedstawiając bardziej szczegółową analizę Niemiec i 
Finlandii), a zwłaszcza bez przedstawienia strategii przedsiębiorstw. Ten mankament 
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jest wspólny dla wszystkich części Raportów: przewaŜa wiedza o faktach, czasem 
bardzo głęboka (aŜ do poziomu informacji z baz danych o przedsiębiorstwach), 
natomiast wyraźnie słabsza jest wiedza o procesach zachodzących w biznesie, co ma 
przecieŜ zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności.  
 Pod tym względem znacznie więcej informacji na temat rzeczywistości 
gospodarczej przynosi np. rozdział na temat przemysłu samochodowego Unii 
Europejskiej z Raportu z 2007 r. czy teŜ rozdział na temat małych i średnich 
przedsiębiorstw z Raportu z 2008 r. Ten ostatni rozdział posługuje się analizą 
ekonometryczną, ale uzupełnia ją o szereg informacji na temat warunków i sposobu 
działania tej grupy przedsiębiorstw. 
 W róŜnych fragmentach Raportu widać sprzeczności pomiędzy makroekonomiczną 
definicją konkurencyjności (zwłaszcza ujętą szeroko – razem z zapewnieniem pełnego 
zatrudnienia, i stosowaną w krótkim okresie) a konkurencyjnością na poziomie 
sektorów i grup firm. Z rozdziału na temat małych i średnich przedsiębiorstw wynika 
jasno, Ŝe mają one większe znaczenie dla zatrudnienia, niŜ produktywności. RównieŜ 
mowa jest o tym, Ŝe działania zgodne ze społeczną odpowiedzialnością 
przedsiębiorstw mogą obniŜać produktywność firm. 
 Raport o konkurencyjności z 2008 r. stwierdza, Ŝe analizując wpływ pracy, kapitału 
i czynnika rezydualnego na wzrost produkcji na poziomie sektorowym, największy 
wpływ na wyŜsze tempo wzrostu w USA niŜ w UE w dziesięcioleciu 1995-2004 miał 
czynnik rezydualny, zawierający np. wpływ nieucieleśnionego postępu technicznego, 
korzyści skali, zmian organizacyjnych, przedsiębiorczości, a w dalszej kolejności 
inwestycje w technologie informatyczne i komunikacyjne. Z tego wynika Ŝe trudne jest 
jednoznaczne określenie, co decyduje o konkurencyjności na poziomie 
makroekonomicznym, choć Raport potwierdza, dla analizowanych przykładów, wpływ 
znanych czynników: innowacji, kwalifikacji, przedsiębiorczości, bez moŜliwości 
wskazania efektywnego stopnia wpływu kaŜdego z nich.  
 Brak jednoznaczności co do najwaŜniejszych czynników pobudzających 
konkurencyjność, a zwłaszcza co do moŜliwości ich uruchomienia w praktyce, ma 
wpływ na szeroki zakres działań podejmowanych w ramach Strategii Lizbońskiej.  
 
3. Przeło Ŝenie czynników konkurencyjno ści na działania 

 Strategia Lizbońska jest realizowana na dwóch poziomach – programu Wspólnoty 
jako całości i programów poszczególnych państw członkowskich.  
 Program Działań Wspólnoty (Community Action Programme) przygotowywany 
przez Komisję Europejska omawia wspólne instrumenty prawne i finansowe 
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wspierające Strategię Lizbońską. Dla okresu 2008-2010 sformułowano następujące 
cele:242 
- przygotowanie nowej Agendy społecznej obejmującej zagadnienia kształcenia, 
migracji, zmian demograficznych, 
- opracowanie wspólnej polityki migracyjnej, 
- przygotowanie Prawa o małym przedsiębiorstwie (Small business Act), 
- ograniczenie obciąŜeń administracyjnych o 25% do 2012 przez uproszczenie 
regulacji, 
- wzmocnienie jednolitego rynku, polepszenie konkurencji w usługach, poczynienie 
dalszych kroków w kierunku integracji rynku usług finansowych  
- urzeczywistnienie swobody cyrkulacji wiedzy i stworzenie europejskiego obszaru 
badawczego, 
- poprawę warunków innowacji, zwłaszcza w zakresie venture capital i praw własności 
intelektualnej, 
- stworzenie warunków do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 20% 
i zwiększenie udziału energii odnawialnych do 20%, 
- promowanie polityki przemysłowej oszczędzającej zuŜycie surowców, 
- negocjowanie z partnerami handlowymi otwarcia rynków dla przedsiębiorstw 
europejskich. 
 Lista tych celów pokazuje szerokie spectrum Strategii Lizbońskiej, od spraw 
społecznych, poprzez gospodarcze, do ekologicznych. Nie moŜna zaprzeczyć, Ŝe 
wszystkie one mają bezpośredni lub pośredni związek ze wzrostem gospodarki i jej 
konkurencyjnością, choć niektóre z ich nie są wzajemnie zgodne (np. promowanie 
małych przedsiębiorstw i jednocześnie postulaty proekologiczne, oznaczające 
zwiększenie kosztów). Odzwierciedla to poprzednio poczynione spostrzeŜenie 
dotyczące braku skrystalizowanej wizji czynników konkurencyjności.   
 W celu realizacji Strategii Lizbońskiej na lata 2008-2010 r. sformułowano listę tzw. 
wytycznych kierunkowych (guidelines), które miały być realizowane zarówno w 
programach narodowych, jak i w programie Wspólnoty.243 Część działań dotyczy 
wzrostu gospodarczego (te będą tutaj omówione), a część zatrudnienia. 
 Działania o charakterze makroekonomicznym (tzw. filar makroekonomiczny) 
i część działań o charakterze mikroekonomicznym mają na celu tworzenie ogólnie 
                                                      
242 Proposal  for the Community Lisbon  Programme 2008-2010, COM(2007) 804, European  
Commission, Brussels 2007. 
243 Strategic report on the renewed Lisbon Strategy for growth and jobs: launching the new 
cycle (2008-2010). Keeping the pace of change COM (2007) 803, European Commission, 
Brussels 2007. 
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„zdrowego” otoczenia działalności gospodarczej. Nie moŜna kwestionować, Ŝe takie 
otoczenie ma bardzo istotne znaczenie dla rezultatów działania przedsiębiorstw, a w 
związku z tym dla całej gospodarki. Jednak ich związek z konkurencyjnością jest tylko 
pośredni. Wymienię je więc tylko, a potem zajmę się dokładniej działaniami 
bezpośrednio związanymi z konkurencyjnością: 
działania w zakresie filaru makroekonomicznego: 
- zapewnienie stabilności gospodarczej (przez realizację Paktu Stabilności i Wzrostu), 
- zapewnienie trwałej równowagi ekonomicznej i fiskalnej (przez reformę systemów 
emerytalnych i ochrony zdrowia oraz zwiększenie aktywności zawodowej ludności), 
- alokacja zasobów zapewniająca wzrost i zatrudnienie (przez skierowanie wydatków 
publicznych w większym stopniu na realizację tych celów), 
- dostosowanie wzrostu płac i kosztów pracy do wzrostu produktywności, promowanie 
elastyczności rynku pracy przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa 
pracownikom (flexicurity) 
- wkład do dynamicznego rozwoju Unii Gospodarczej i Monetarnej. 

część ogólna działań w zakresie filaru mikroekonomicznego: 
- pogłębienie integracji rynku wewnętrznego (ograniczenie faktycznych barier w 
dostępie do rynku innych krajów, zwłaszcza w zakresie usług, w tym finansowych, a 
takŜe w dostępie do zamówień publicznych), 
- zapewnienie konkurencji na rynku wewnętrznym i dostępu zarówno podmiotom 
zewnętrznym do rynku UE, jak i podmiotom z UE do rynku krajów trzecich; w 
odniesieniu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej postulowano ułatwienie wejścia 
na rynek nowym przedsiębiorstwom, ograniczenie regulacji i pomocy publicznej, 
- stworzenie bardziej konkurencyjnego i sprzyjającego inicjatywie otoczenia biznesu, 
ograniczenie utrudnień i kosztów administracyjnych, 
- promowanie przedsiębiorczości, poprawa dostępu do źródeł finansowania, 
udostępnianie usług wspomagających, 
- zapewnienie oszczędnego gospodarowania zasobami i powiązanie wzrostu z ochroną 
środowiska. 
 Kolejna grupa działań kierunkowych z filaru mikroekonomicznego miała na celu 
promowanie gospodarki opartej na wiedzy, a mianowicie: 

Promowanie inwestycji w badania i rozwój oraz wspomaganie tworzenia 
europejskiego obszaru wiedzy (European knowledge area). 
 Stwierdzono, Ŝ dotychczasowe nakłady na badania i rozwój w krajach UE pozostają 
poniŜej określonego jako cel poziomu 3% dochodu narodowego brutto. W dodatku, są 
one ponoszone prawie w połowie ze źródeł publicznych, co często skutkuje ich małym 
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związkiem z późniejszym wykorzystaniem badań w praktyce gospodarczej. Stąd w 
omawianym kierunkowym działaniu skierowano uwagę na potrzebę stworzenia 
warunków i bodźców pobudzających przedsiębiorstwa prywatne do inwestowania w 
badania. Środki publiczne powinny być jak najsilniej związane z działaniami 
prywatnymi. Powinny być promowane zgrupowania i sieci współpracujących 
jednostek uniwersyteckich i badawczych. Wskazywano równieŜ na potrzebę 
przyciągania studentów do studiowania nauk ścisłych i technicznych. 
Ułatwianie innowacyjności. 
 W tym celu proponowano tworzenie usług wspomagających innowacyjność, a w 
szczególności upowszechnianie i transfer technologii. Inne proponowane działanie to 
tworzenie inkubatorów i sieci grupujących uniwersytety, jednostki badawcze i 
przedsiębiorstwa, równieŜ w mniej rozwiniętych regionach, oraz ułatwienie dostępu 
innowacyjnym przedsiębiorstwom do finansowania. Proponowano teŜ wspomaganie 
transferu wiedzy z zagranicy, między innymi poprzez inwestycje zagraniczne.  
Propagowanie wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych.  
 Jak dotychczas, nie wykorzystywano dostatecznie efektywnie tych nowoczesnych 
narzędzi, przynoszących zmniejszenie kosztów. W celu poprawy ich wykorzystania 
proponowano ich promowanie w usługach publicznych, małych i średnich 
przedsiębiorstwach oraz w gospodarstwach domowych, takŜe promowanie 
odpowiadających ich wykorzystaniu zmian organizacyjnych. Miał być poszerzony 
dostęp do szerokopasmowych sieci internetowych, takŜe w gorzej obsługiwanych 
regionach. Wskazywano teŜ na potrzebę polepszenia pozycji przemysłu europejskiego 
w kluczowych segmentach technologii informacyjnych. 
Promowanie konkurencyjności bazy przemysłowej. 
 Zwrócono uwagę na potrzebę promowania sektorów o wysokiej produktywności. 
W tym celu proponowano wykorzystywanie środków aktywnej polityki przemysłowej, 
między innymi przez rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego. Wskazywano teŜ na 
potrzebę rozwijania ponadnarodowej współpracy w dziedzinie nowych technologii, dla 
wykorzystania efektów skali i synergii. 
 Na podstawie kierunkowych wytycznych kraje członkowskie opracowują, w 
uzgodnieniu z Komisja Europejską, realizujące je Programy Reform Narodowych. 
Programy te podlegają okresowym ocenom, a kraje członkowskie otrzymują zalecenia 
w przypadku słabej realizacji uzgodnionych programów. Wydaje się, Ŝe istnienie 
okresowych przeglądów postępu reform w krajach członkowskich wzmacnia tendencję 
do bardzo szerokiego formułowania zaleceń, nie zawsze mających związek z 
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konkurencyjnością . W ten sposób realizowana jest szeroka kontrola systemów 
regulacyjnych krajów członkowskich.  
 
4. Instrumenty finansowe realizacji Strategii Lizbo ńskiej 

 Trzeba zauwaŜyć Ŝe Strategia Lizbońska nie posiada odrębnego, właściwego jej 
źródła finansowania (funduszu), stąd określenie, skąd mogą pochodzić środki na jej 
realizację i kto będzie o nich decydował, ma zasadnicze znaczenie dla jej realizacji. 
Tutaj omówione będą tylko środki bezpośrednio związane z promowaniem 
konkurencyjności gospodarki. 
 Jednym ze źródeł finansowania Strategii Lizbońskiej mają być Fundusze 
Strukturalne i Fundusz Spójności. ZałoŜenie takie zostało wyraźnie sformułowane w 
odniesieniu do korzystania ze środków kohezyjnych w okresie perspektywy finansowej 
2007-2013. W szczególności z konkurencyjnością związane są dwa pierwsze cele 
Europejskiego Funduszu Regionalnego, a mianowicie: 
cel konwergencji, w ramach którego wspierane mogą być badania i rozwój, 
innowacyjność i społeczeństwo informacyjne. 
 Na cel ten, dotyczący najmniej rozwiniętych regionów Unii, przeznaczono 251 mld 
euro. 
cel konkurencyjności i rozwoju regionalnego, w ramach którego w szczególności 
mogą być finansowane innowacje i gospodarka oparta na wiedzy oraz dostęp do 
transportu i telekomunikacji. 
 Z finansowania w ramach tego celu (49 mld euro) mogą korzystać regiony nie 
kwalifikujące się do korzystania z celu konwergencji. 
 Jak wynika z analizy strategii spójności zaproponowanych przez kraje 
członkowskie na lata 2007-2013244 z ogólnego budŜetu Celu Konwergencji na cele 
związane z Strategią Lizbońska przeznaczono 65%, a z budŜetu Konkurencyjności 
rozwoju regionalnego 82%. Jednak, udział środków celu konwergencji w dyspozycji 
nowych krajów członkowskich (będących jego głównymi beneficjentami) wydanych 
na działania związane ze Strategia Lizbońską wynosi tylko 59%. Jest więc oczywiste, 
Ŝe kraje o większych potrzebach społecznych mają ograniczone moŜliwości 
finansowania wzrostu konkurencyjności przy pomocy funduszy strukturalnych. 
Źródłem finansowania działań z zakresu Strategii Lizbońskiej mogą być równieŜ 

                                                      
244 Member States and regions delivering the Lisbon Strategy for growth and jobs through EU 
cohesion policy 2007-2013, COM (2007) 798, European Commission, Brussels 2007. 
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fundusze Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Funduszu 
Inwestycyjnego. 
 Jeśli chodzi o wspieranie nauki i innowacji, podstawowym źródłem finansowania 
jest VII Program Ramowy. Na program ten w całym okresie jego funkcjonowania 
(2007-2013) przeznaczono ponad 50 mld euro. Jest on w większej mierze niŜ 
poprzednio skoncentrowany na współpracy między badaniami a przemysłem i na 
wielkich projektach badawczych grupujących partnerów z róŜnych krajów. W 
szczególności takie przeznaczenie ma jego największy podprogram, Kooperacja, na 
który przeznaczono 32 mld euro. RównieŜ program wspierający zasoby (Capacities – 4 
mld euro) jest powiązany z konkurencyjnością, bo jego celem jest tworzenie 
infrastruktury badawczej, w tym w mniej zaawansowanych regionach i działającej na 
rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Aplikacje o środki są rozpatrywane 
bezpośrednio przez Komisję Europejską. Środki są rozdzielane na podstawie kryteriów 
jakościowych, a nie przynaleŜności narodowej. 
 Powstaje pytanie, w jakim stopniu kraje Europy Środkowej i Wschodniej mogą 
korzystać z tych środków. Teoretycznie mają one takie same szanse, jak ich partnerzy 
z innych krajów, jeśli tylko mają porównywalny poziom naukowy. Ale istnieją 
powaŜne trudności w zapewnieniu tego poziomu. Według danych OECD, w latach 
1995-2006 udział nakładów na badania i rozwój w Polsce w stosunku do PKB spadł z 
0,63% do 0,56%, podczas gdy w Niemczech wynosił on 2,53%, we Francji 2,11%, w 
Szwecji 3,73%, w Finlandii 3,45%.245 RównieŜ w innych nowych krajach 
członkowskich był on niski (Czechy 1,54%, Węgry 1%). RównieŜ niski poziom 
zarobków pracowników naukowych w tych krajach nie skłania do kariery naukowej 
lub stymuluje do emigracji. Jednostki badawcze w nowych krajach Unii Europejskiej 
mają mało rozwinięte sieci współpracy z partnerami zagranicznymi, co ma kapitalne 
znaczenie dla ubiegania się o środki, przy którym promowana jest współpraca. Nie bez 
znaczenia jest teŜ fakt, Ŝe działalność naukowa nie jest priorytetem władz narodowych 
w tych krajach.  
 Opublikowany w czerwcu 2008 r. przegląd ostatniego zakończonego Programu 
Ramowego (na lata 2002-2006) wyraźnie pokazuje dysproporcje w udziale 
poszczególnych krajów zarówno co do ilości uczestniczących jednostek, jak i wartości 
uzyskanych środków finansowych. 
 

  

                                                      
245 Main Science and Technology Indicators, OECD, Paris 2008, vol. 1. 
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Tablica 2 Udział poszczególnych krajów w VI Programie Ramowym 

Member State % uczestników % środków finansowych 
Austria 2,61 2,54 
Belgia 3,84 4,25 
Cypr 0,31 0,17 
Bułgaria 0,62 0,24 
Republika Czeska 1,44 0,79 
Niemcy 14,02 18,14 
Dania 2,21 2,37 
Estonia 0,51 0,20 
Hiszpania 6,72 5,66 
Finlandia 1,94 2,05 
Francja 10,63 13,04 
Grecja 3,06 2,52 
Węgry 1,59 0,90 
Irlandia 1,20 1,20 
Włochy 8,86 8,75 
Litwa 0,46 0,16 
Luksemburg 0,14 0,13 
Łotwa 0,29 0,11 
Malta 0,17 0,06 
Holandia 5,48 6,64 
Polska 2,52 1,30 
Portugalia 1,57 1,03 
Rumunia 0,81 0,33 
Szwecja 3,56 4,06 
Słowenia 0,83 0,46 
Słowacja 0,59 0,22 
Wielka Brytania 11,82 14,22 
Źródło: FP6 Final Review, Subscription, Implementation, Participation, European 
Commission, Brussels, June 2008, Annex  
 
 Jak łatwo zauwaŜyć, udział nowych krajów członkowskich zarówno jeśli chodzi o 
liczbę uczestników, jak i o środki finansowe, jest niŜszy niŜ w przypadku krajów 
Europy zachodniej o porównywalnej wielkości. Przykładowo, udział Polski jest 
trzykrotnie mniejszy aniŜeli podobnej co do wielkości Hiszpanii. TakŜe aplikanci z 
krajów Europy Środkowej i Wschodniej mieli niŜsze wskaźniki sukcesu. Większość 
krajów UE-15 (Austria, Belgia, Niemcy, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, 
Luksemburg, Holandia, Szwecja, Wielka Brytania) miała wskaźniki sukcesu powyŜej 
20%. Spośród nowych krajów członkowskich tylko Estonia i Węgry miały tak wysokie 
wskaźniki. RównieŜ średni poziom pozyskanych środków na jeden uczestniczący 
ośrodek w przypadku nowych krajów członkowskich wynosił średnio 112000 euro, 
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czyli około połowy środków przypadających na środki zlokalizowane w krajach 
„starej” Unii .246 Wynikało to w części z niŜszego poziomu zarobków w tych krajach, 
oraz z mniejszego doświadczenia w ubieganiu się o środki. Bardzo uciąŜliwa 
procedura administracyjna ubiegania się o środki miała teŜ niewątpliwie negatywny 
wpływ.  
 Eksperci oceniający VI Program Ramowy dostrzegli niŜszy udział aplikantów 
z krajów Europy środkowej i Wschodniej. Stwierdzili jednak, Ŝe taką samą drogę 
przechodziły inne kraje, które wcześniej wstąpiły do Unii Europejskiej (jak Grecja czy 
Irlandia), które równieŜ powoli dostosowywały się do warunków, ale skorzystały 
z programów ramowych dla rozwoju swego potencjału badawczego.  
 Drugim narzędziem finansowym bezpośrednio przeznaczonym do wspierania 
innowacji jest Competitiveness and Innovation Framework Programme. Ten znacznie 
mniejszy program (1 mld euro) jest przeznaczony do wspierania przedsiębiorczości 
małych i średnich przedsiębiorstw, nowych technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych i innowacyjnych sposobów produkowania i wykorzystywania 
energii.  
 
5. Ocena europejskiej polityki wspierania konkurenc yjno ści i 
konsekwencje dla Polski 

 Polityka podnoszenia konkurencyjności jest trudna przede wszystkim z powodu 
natury jej przedmiotu. Nie ma zgodności, czym jest konkurencyjność, w jaki sposób 
jednoznacznie ją mierzyć. Jak się wydaje, moŜliwe są dwa, uzupełniające się podejścia 
do definiowania i mierzenia konkurencyjności na poziomie kraju: 
- przewaga konkurencyjna w dziedzinach opierających się na wysokiej technologii 
i technologiach informacji i komunikacji, 
- wysoka i rosnąca produktywność, zwłaszcza w wyŜej wymienionych dziedzinach 
wysokiej technologii. 
 Nie ma równieŜ zgodności w literaturze, jakie są podstawowe czynniki 
konkurencyjności, w szczególności w obecnej sytuacji, kiedy gospodarki są coraz 
silniej konfrontowane z konkurencją globalną, a wzrost w coraz większej mierze 
zaleŜy od dziedzin opartych na wiedzy. Wskazuje się na szereg okoliczności, które 
mogą stymulować konkurencyjność, poczynając od warunków makroekonomicznych, 
poprzez nacisk konkurencji, odpowiednie regulacje, dostępność wyników badań, 

                                                      
246 Evaluation of the Sixth Framework Programme for Research and Technological 
Development 2002-2006. Report of the Expert Group, February 2009,  
http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/bibliotheque/consulter.php?id=1074. 
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finansowania, kwalifikacji pracowników. To wszystko jednak nie wystarcza, by 
przedsiębiorstwa aktywnie wykorzystywały stworzone moŜliwości, a zwłaszcza, Ŝeby 
wykorzystywały je skutecznie. Jak się wydaje, za mało jest rozeznania co do 
mikroekonomicznej i strategicznej natury konkurencyjności. Takiej wiedzy nie 
przynoszą teŜ coroczne Raporty o konkurencyjności. 
 Jeśli chodzi o ocenę wyników Strategii Lizbońskiej, to w obecnym okresie trudno 
tego dokonać w sposób wiarygodny, biorąc pod uwagę zaburzenia w gospodarce 
światowej. Co prawda, komisyjny Raport o konkurencyjności z 2008 r. sygnalizował 
szybszy wzrost wydajności pracy w Unii Europejskiej niŜ w Stanach Zjednoczonych 
zarówno w 2006, jak i 2007 roku, jednak niewątpliwie było to związane z 
rozpoczynającym się kryzysem w gospodarce amerykańskiej. Nawiasem mówiąc, 
obecny nacisk krótkookresowych potrzeb w związku z globalnym kryzysem i 
tendencja do intensyfikacji pomocy publicznej na cele związane z podtrzymywaniem 
narodowej produkcji i zatrudnienia, stanowi zagroŜenie dla dbałości o długookresową 
konkurencyjność. 
 Podstawowym zarzutem, jako stawiano wobec Strategii Lizbońskiej w 2005 r. były 
jej zbyt szerokie cele. Jednak zakres obecnie formułowanych kierunkowych 
wytycznych wcale nie jest węŜszy. Oczywiście, nie moŜna odmówić racjonalności 
celom dotyczącym np. promowania społeczeństwa informacyjnego czy teŜ 
oszczędności zasobów środowiskowych, ale z tego powodu konkurencyjność w 
węŜszym sensie moŜe zniknąć z pola widzenia. 
 MoŜna teŜ kwestionować spójność niektórych załoŜeń Strategii Lizbońskiej. Na 
przykład, zgodnie z załoŜeniem, Ŝe to rynek powinien decydować o kierunkach 
rozwoju, jest to strategia horyzontalna, nie preferująca Ŝadnych konkretnych dziedzin 
działalności. Tym niemniej idea konkurencyjności w obecnej sytuacji gospodarki 
światowej wyraźnie wskazuje na znaczenie dziedzin opartych na wysokich 
technologiach. W związku z tym moŜe wskazane byłoby wyraźniejsze ukierunkowanie 
działań na te dziedziny. Strategia Lizbońska kładzie duŜy nacisk (przynajmniej 
werbalnie) na promowanie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, 
aczkolwiek nie wiadomo, czy dla konkurencyjności gospodarki jako całości waŜniejsza 
jest rola małych, czy duŜych podmiotów. VII Program Ramowy z kolei preferuje duŜe 
programy i jednostki badawcze, a zwłaszcza ich duŜe współpracujące sieci. 
 Nie wiadomo równieŜ, jaka rola w podnoszeniu konkurencyjności Unii 
Europejskiej ma przypadać krajom o wyŜszym i niŜszym poziomie rozwoju, a po 
akcesji nowych 12 krajów to zróŜnicowanie się bardzo znacznie powiększyło.  
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 Jak wynika z Raportu o konkurencyjności z 2008 r. nowe kraje członkowskie 
w latach 2001-2006 cechowały się wysokim wzrostem dochodu narodowego na 
mieszkańca (Polska 4,2% rocznie, EU-27 1,6% rocznie) oraz szybkim wzrostem 
wydajności pracy (Polska 3,6% rocznie, UE-27 1,4%). Wzrost ten jednak nie był 
osiągany w dziedzinach wysokich technologii, a cechy warunkujące poprawę 
konkurencyjności pozostawały generalnie poniŜej poziomu Unii Europejskiej. Według 
informacji zawartych w tymŜe Raporcie szczególnie niekorzystna była sytuacja (w 
porównaniu ze średnią Unii) w następujących dziedzinach: wydatki przedsiębiorstw na 
badania i rozwój w stosunku do PKB, eksport produktów wysokiej technologii, 
rozpowszechnienie Internetu szerokopasmowego, stopień transpozycji dyrektyw 
Rynku Wewnętrznego, wysokość pomocy publicznej w stosunku do PKB, procedury 
uzyskiwania licencji, procedury rozpoczynania działalności biznesowej, poziom 
kapitału dla nowych przedsiębiorstw (venture capital), energochłonność gospodarki, 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, monopolizacja sektora telekomunikacji, 
ceny usług telekomunikacyjnych. Natomiast wyjątkowo dobra była pozycja Polski jeśli 
chodzi o stopień otwartości gospodarki mierzony udziałem sumy eksportu i importu 
dóbr i usług w stosunku do PKB (aczkolwiek nie było to związane z eksportem dóbr 
wysokiej technologii). Widać więc, Ŝe potrzeba wiele wysiłku i nakładów, by osiągnąć 
otoczenie działalności biznesu umoŜliwiające wyŜszą konkurencyjność 
przedsiębiorstw.  
 Skoro taka jest skala potrzeb, jaki jest i będzie dostęp przedsiębiorstw z nowych 
krajów członkowskich (UE-12), w tym Polski, do środków promowania 
konkurencyjności? Dostęp ten zaleŜy od struktury funduszy mających finansować 
wzrost konkurencyjności. Jak napisano wyŜej, nie istnieje jeden fundusz dedykowany 
dla tego celu. Dostęp nowych krajów członkowskich do kaŜdego z typów funduszy, 
z których moŜna korzystać dla realizacji Strategii Lizbońskiej, jest inny. Z celem 
konkurencyjności bezpośrednio związany jest VII Program Ramowy. MoŜliwość 
korzystania z jego środków zaleŜy od jakości oferty i oferenta (oferentów), 
a preferowane są projekty duŜe, realizowane przez międzynarodowe konsorcja 
badawcze. Dostęp jednostek z UE-12 jest i będzie ograniczony z powodu historycznie 
uwarunkowanego niŜszego poziomu badań i z powodu ciągle postępującego drenaŜu 
mózgów. Wynika to jasno z przytoczonej analizy VI Programu Ramowego i nic nie 
wskazuje, by w obecnym okresie planowania sytuacja miała się zasadniczo zmienić. 
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 Wielokrotnie większy budŜet funduszy strukturalnych daje znacznie większe szanse 
nowym krajom członkowskim w ubieganiu się o środki zwiększające 
konkurencyjność. Jest tak przede wszystkim dlatego, Ŝe pula środków jest przydzielana 
krajom członkowskim na przedstawiane przez nie programy, a nie przez otwarte 
konkursy ofert niezaleŜne od narodowości. Jednak oznacza to teŜ, Ŝe sposób podziału 
środków zaleŜy od krajów członkowskich. To prawda, Ŝe w okresie perspektywy 2007-
2013 mają one obowiązek uwzględniać cele Strategii Lizbońskiej, która jednak, jak 
napisałam wcześniej, ma szeroki charakter. Kraje członkowskie mają więc moŜliwość 
wyboru, a mogą być pod silnym naciskiem innych priorytetów, w szczególności 
socjalnych.  
 Ponadto trzeba brać pod uwagę, Ŝe finansowanie spójności w pewnym momencie 
ustanie. Jeśli reguły funduszy finansujących badania naukowe pozostaną takie, jak 
obecnie (bez podziału narodowego), wówczas sytuacja krajów o niŜszym poziomie 
rozwoju (w tym Polski) w ubieganiu się o unijne środki na poprawę konkurencyjności 
będzie tak trudna, jak w przypadku Programów Ramowych obecnie.  
 Wynika z tego, Ŝe w obecnej perspektywie finansowej (na lata 2007-20013) Polska 
powinna dołoŜyć starań, by rzeczywiście duŜa część środków funduszy strukturalnych 
była przeznaczona na poprawę konkurencyjności. Po pierwsze, dlatego, Ŝe dopływ 
tych środków na budowanie podstaw konkurencyjności moŜe ustać. Po drugie dlatego, 
Ŝe jeśli podstawowym źródłem finansowania konkurencyjności będą środki funduszy 
przeznaczonych na badania naukowe i innowacyjność i jeśli nadal nie będą one 
przyznawane według kryterium narodowego, tylko według jakości ofert, to oferty 
polskie muszą być przedstawiane i muszą mieć odpowiedni poziom. To z kolei będzie 
zaleŜało od postępów na przykład w zakresie infrastruktury naukowej i związanej 
z absorpcją innowacji, którą trzeba budować juŜ teraz. 
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Streszczenie 

 Pojęcie konkurencyjności jest niejako „naturalne” w odniesieniu do 
przedsiębiorstwa. W odniesieniu do gospodarki narodowej jest jednak 
niejednoznaczne. Bywa uŜywane w sensie statystycznym (ex post) jako „profil” 
przewagi (komparatywnej) w róŜnych dziedzinach, ale teŜ, w sensie bardziej ogólnym, 
jako układ warunków i struktur zapewniających ogólnie wyŜsze szanse 
konkurencyjności przedsiębiorstw danego kraju. Niejasności definicyjne i brak 
wystarczającego rozeznania czynników konkurencyjności utrudniają zarządzanie tą 
dziedziną. Europejska polityka popierania konkurencyjności ginie wśród innych 
szeroko zakrojonych celów Strategii Lizbońskiej. Występują niespójności pomiędzy 
poszczególnymi działaniami popierania konkurencyjności (np. Strategia Lizbońska 
wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa, podczas gdy polityka badań naukowych 
preferuje duŜe projekty i jednostki). Dla nowych krajów członkowskich ma znaczenie 
sposób przyznawania środków finansowych na popieranie konkurencyjności. W 
przypadku polityki spójności środki są przyznawane na programy opracowywane na 
szczeblu krajowym, co ułatwia dostęp przedsiębiorstwom z mniej zaawansowanych 
gospodarczo krajów. Problemem jest jednak konkurowanie z innymi celami, np. 
społecznymi. Natomiast środki Programów Ramowych przeznaczone na badania i 
rozwój są rozdzielane centralnie, na zasadzie konkursów ofert. Utrudnia to bardzo 
znacznie dostęp podmiotów z mniej zaawansowanych krajów do nich, co jasno wynika 
z przytoczonych danych. 
 
Słowa kluczowe: konkurencyjność, Strategia Lizbońska, innowacyjność, Programy 
Ramowe, fundusze strukturalne 
 
 
 

  



172 

 

Promoting Competitiveness in Policies of European U nion and Its 
Consequences for Poland’ 

Abstract 

 The notion of competitiveness seems ‘natural’ as concerns an enterprise. Yet, 
regarding national economy it is ambiguous. It might be used in statistical terms (ex 
post) as ‘profile’ of advantage (comparative) in various fields as well as in more 
general terms such as the pattern of conditions and structures ensuring better 
opportunities of competitiveness of companies of a set country. Ambiguity of 
definitions as well as insufficient knowledge of competitiveness factors impede 
management in this field. The European policy of supporting competitiveness becomes 
invisible amongst other high-reaching objectives of the Lisbon Strategy. There is lack 
of cohesion between initiatives and measures taken in support of competitiveness (e.g. 
the Lisbon Strategy supports small and medium-sized companies, whereas scientific 
research policy prefers large projects and large-sized business units). New member 
countries attach importance to the ways of granting financial means to support 
competitiveness. In case of cohesion policy the means are earmarked for programmes 
developed at national level, which facilitates the access to financial support to less 
economically advanced countries. However, competing with other objectives, e.g. 
social ones, is much of a problem. On the other hand, the financial means within 
Framework Programmes aimed at research and development are centrally redistributed, 
on the basis of bid competition. This significantly limits the access of entities from less 
advanced countries, which clearly results from the data provided. 
 
Key words: competitiveness, Lisbon Strategy, innovation, Framework Programmes, 
structure funds 
 
 
 
 
 



 

 

 
Małgorzata Sulmicka 
 
 

Priorytety strategii trwałego i zrównowa Ŝonego rozwoju Unii 
Europejskiej 
 
 
 Świadomość ograniczoności zasobów naturalnych i zagroŜeń związanych 
z antropogenicznymi skutkami eksploatacji środowiska naturalnego pojawiały się 
w literaturze ekonomicznej od czasów Malthusa. Jednak relatywnie nieduŜa skala 
działalności ludzkiej w relacji do całości ziemskich zasobów powodowała, Ŝe 
w doktrynach ekonomicznych do niedawna środowisko naturalne traktowane było jako 
tzw. dobro wolne. Dopiero gwałtowne przyspieszenie tempa zuŜywania zasobów 
i związanej z tym degradacji środowiska naturalnego w XXw. spowodowały, iŜ 
zaczęto dostrzegać, Ŝe kurczenie się zasobów naturalnych - zarówno bezwzględne, jak 
i w stosunku do rosnących potrzeb - wymaga zmiany sposobu ich wykorzystywania,247 
zwłaszcza wobec rysujących się barier dotyczących zasobów niezbędnych dla 
podtrzymywania podstawowych funkcji Ŝyciowych, a więc w ogóle do przeŜycia, 
takich jak woda, gleba czy surowce energetyczne. 
 Koncepcja trwałego i zrównowaŜonego rozwoju (sustainable development - SD) 
stanowi próbę odpowiedzi na wyzwania wynikające z uświadomienia ograniczonych 
moŜliwości zaspokajania potrzeb rosnącej liczby ludności Ziemi z powodu szkód 
wyrządzanych w globalnym ekosystemie. Począwszy od II połowy XX wieku idea 
trwałego i zrównowaŜonego rozwoju stała się podstawą nowego paradygmatu 
rozwojowego. Najogólniej rzecz biorąc, jest nim dąŜenie do stworzenia takiego modelu 

                                                      
247 Przejawy środowiskowo warunkowanego braku trwałości rozwoju występują w historii 
ludzkości od jej zarania. Reakcją ludów nomadycznych na wyczerpywanie się lokalnych 
zasobów była migracja. Później, w przypadku cywilizacji osiadłych zdarzały się ich upadki 
(Sumerowie, Majowie, Wyspy Wielkanocne ). Jednak dopiero w XX w. problem ten nabrał 
charakteru globalnego. W drugiej połowie XX w. ludność świata podwoiła się, produkcja 
Ŝywności potroiła,  zuŜycie energii wzrosło czterokrotnie,  zaś  rozmiary działalności 
gospodarczej (produkt światowy) zwiększyły się w tym czasie pięciokrotnie. Szacuje się, Ŝe  na 
przestrzeni ostatniego półwiecza  zuŜyto ok.  50% nieodnawialnych zasobów naturalnych 
Ziemi. Zarazem, jak napisał „The Economist” „ Ekonomia tradycyjna, bazująca na Bogactwie 
narodów Adama Smitha, nie jest dobra w ocenianiu natury i nie zawiera zachęt potrzebnych dla 
zachowania środowiska naturalnego. Niewidzialnej ręce rynku potrzeby jest „zielony palec” .”  
„The Economist”, August, 2nd – 8th 2003. 
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społeczno-gospodarczego, który zapewni postęp oraz powszechną moŜliwość lepszego 
Ŝycia bez nadmiernego niszczenia środowiska naturalnego. Innymi słowy, SD to 
rozwój ekonomiczny oparty na wzorcach konsumpcji i produkcji, które nie prowadzą 
do nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych i chronią środowisko naturalne, 
a zarazem – rozwój zapewniający sprawiedliwy podział dobrobytu i zmniejszający 
ubóstwo.  
 Idea trwałego i zrównowaŜonego rozwoju – mimo związanych z nią kontrowersji - 
okazała się politycznym sukcesem i została wprowadzona do głównego nurtu dyskusji 
i badań zarówno w krajach rozwiniętych jak i rozwijających się. Istotne jest w tym 
przypadku to, iŜ w przeciwieństwie do poprzedzających ją koncepcji racjonalizacji 
dominującego wzorca rozwojowego248 podjęto konkretne działania na rzecz jej 
realizacji. Jednak podobnie jak inne ogólnie słuszne idee (takie jak np. sprawiedliwość, 
wolność, równość czy demokracja) – idea SD okazuje się daleka od jednoznaczności 
kiedy przechodzi się do jej operacjonalizacji. Celem niniejszego opracowania jest 
przegląd priorytetów Strategii Trwałego i ZrównowaŜonego Rozwoju Unii 
Europejskiej (European Union Sustainable Development Strategy - EU SDS) oraz 
wskazanie niektórych związanych z nimi dylematów. 
 
1. Sustainable development - rozwój trwały czy zrównowa Ŝony? 

 PoniewaŜ w języku polskim brak jest słowa oddającego pełny zakres znaczeniowy 
angielskiego przymiotnika sustainable,249 zwrot sustainable development (SD) bywa 
często niezrozumiały, zaś w kręgach naukowych od lat toczy się dyskusja dotycząca 
poprawności jego tłumaczenia. Najczęstsze tłumaczenia to: trwały rozwój, 
zrównowaŜony rozwój, rozwój trwały i zrównowaŜony, ekorozwój, ale teŜ - rozwój 
samopodtrzymujący się, rozwój samorównowaŜący się, rozwój permanentny, rozwój 
długotrwały, rozwój harmonijny. Ciągle są zwolennicy i przeciwnicy poszczególnych 
określeń, przy czym widoczna jest tu ewolucja poglądów. 
                                                      
248 Rosnąca świadomość negatywnych konsekwencji kontynuacji wzorca rozwojowego 
społeczeństw konsumpcyjno-przemysłowych stała się impulsem do poszukiwania sposobu jego 
racjonalizacji. W efekcie pojawiły się  idee takie jak koncepcja wzrostu zerowego, wzrostu 
organicznego czy koncepcja transferu wzrostu.  Jak pisze J. Stacewicz, „wprawdzie Ŝadna z 
nich nie została zrealizowana, jednak efektem tych poszukiwań była stopniowa zmiana 
świadomości społecznej”, „czego najbardziej widocznym przejawem stała się  swoista 
ekologizacja myślenia i nadawanie coraz większej rangi przyrodniczemu wymiarowi 
działalności gospodarczej”. J. Stacewicz , Megatrendy a strategia i polityka rozwoju, Komitet 
Prognoz „Polska XXI wieku” przy Prezydium PAN, Warszawa 1996, s. 35- 36. 
249 Sustainable jest przymiotnikiem czasownikowym od czasownika to sustain – trwać, 
podtrzymywać. 
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 Początkowo SD tłumaczono głównie jako ekorozwój. Z czasem jednak uznano, Ŝe 
taki przekład sugeruje zawęŜenie tej koncepcji do kwestii ochrony środowiska.250 
Obecnie uŜywa się najczęściej zwrotów „rozwój zrównowaŜony” (np. w konstytucji 
RP mowa jest o rozwoju zrównowaŜonym), „rozwój trwały” (takiego określenia uŜyto 
w oficjalnym tłumaczeniu UE SDS z 2006r.) lub „trwały i zrównowaŜony” (określenie 
uŜyte np. w tytule pierwszej polskiej strategii SD). Zwolennicy tłumaczenia „trwały 
rozwój” argumentują, Ŝe w języku angielskim „zrównowaŜony” to „balanced” oraz Ŝe 
rozwój zrównowaŜony w ekonomii dotyczy równowagi makroekonomicznej. Jednak w 
przypadku SD chodzi nie tylko o trwałość, ale właśnie takŜe o rozwój zrównowaŜony 
w znaczeniu harmonijny, tj. o niepreferowanie Ŝadnego z trzech podstawowych 
wymiarów rozwoju (określanych teŜ jako podstawowe łady): ekonomicznego, 
społecznego i środowiskowego kosztem dwóch pozostałych.251 Natomiast równowaga 
makroekonomiczna jest elementem koncepcji SD - poŜądaną równowagą w obrębie 
ładu ekonomicznego. Wydaje się, Ŝe istotę idei sustainable development najlepiej 
oddaje określenie „trwały i zrównowaŜony rozwój”. Tym niemniej słuszny wydaje się 
teŜ pogląd, Ŝe „w zasadzie wszystkie te terminy określają tę samą ideę i mogą być 
stosowane zamiennie”252.Często konkretny kontekst czyni bardziej adekwatne któreś z 
powyŜszych określeń i takim kryterium kierowałam się w niniejszym opracowaniu.  
  

                                                      
250 Np. K. Prandecki pisze, Ŝe choć w pierwszej połowie lat 1990. ekorozwój był uŜywany jako 
polskie tłumaczenie terminu sustainable development,  obecnie pojęcie to nie jest juŜ 
utoŜsamiane z rozwojem zrównowaŜonym, a jego definicja jest zbliŜona  raczej do  
angielskiego pojęcia ecodevelopment. „Przyczyna błędnego rozumienia pojęcia wynika z duŜej 
wagi jaką przywiązuje się do problemów ekologicznych w omawianej koncepcji. JednakŜe 
naleŜy podkreślić, Ŝe jej podstawowym obszarem zainteresowania jest kwestia rozwoju 
ludzkiego w bliskiej i dalekiej przyszłości.” K. Prandecki, Teoretyczne aspekty 
zrównowaŜonego rozwoju, Akademia Finansów, maszynopis, s.1,2 Choć moŜna teŜ przyjąć, Ŝe 
właśnie duŜa waga, jaką przywiązuje się do kwestii ekologicznych w koncepcji SD uzasadniała 
takie właśnie tłumaczenie (czy teŜ wybór polskiego odpowiednika).  W Polsce "zrównowaŜony 
rozwój" nadal uŜywany jest zamiennie ze słowem  "ekorozwój" np. przez działaczy organizacji 
pozarządowych. 
251 Wynika to jednoznacznie z  Agendy 21, kluczowego dokumentu implementacyjnego 
koncepcji SD, gdzie stwierdza się, iŜ krajowe strategie zrównowaŜonego rozwoju  „should built 
upon and harmonize the various sectoral economic, social and environmental policies and 
plans that are operating in the country” (Agenda 21 Chapter 8,7) oraz Ŝe  SD  to „coordinated, 
participatory, iterative and cyclical proces of thoughts and actions to achieve economic, 
environmental and social objectives in a balanced and integrated manner” (UNDESA, 2001b, 
paragraph 3). Rozwój nadmiernie proekologiczny teŜ moŜe okazać się nietrwały. 
252 K. Prandecki, ibidem, s.2. 
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2. Geneza koncepcji 

 Za prekursora idei sustainable development uwaŜany jest Hans von Carlovitz. 
Opracował on koncepcję eksploatacji lasów zapewniającą trwałą podaŜ drewna 
poprzez ponowne zalesianie i przestrzeganie zasady, Ŝe moŜna wyciąć tylko tyle 
drzew, ile jest w stanie odrosnąć w tym czasie.253 PoniewaŜ niemieckie leśnictwo 
cieszyło się w XVIII w. mi ędzynarodowym prestiŜem, absolwenci niemieckich szkół 
upowszechnili ideę Carlowitza w wielu krajach. Na angielski przetłumaczono je jako 
Sustained Yield Forestry. 
 Termin sustainability pozostawał terminem technicznym z dziedziny leśnictwa aŜ 
do lat 1970., tj. kryzysu naftowego i opublikowania w 1970r. przez Klub Rzymski 
raportu-prognozy ostrzegawczej „Granice Wzrostu”254. Wniosek generalny raportu 
sprowadzał się do tego, Ŝe jeśli nie nastąpi zmiana dotychczasowych wzorców 
rozwoju, to koło roku 2020 nastąpi załamanie gospodarki światowej. Istnieje jednak - 
zdaniem autorów raportu - moŜliwość zmiany tego scenariusza i wejście na ścieŜkę 
trwałego rozwoju (sustainable development), ale wymagałoby to ograniczenia wzrostu 
liczby ludności, zmniejszenia zuŜycia zasobów nieodnawialnych oraz racjonalnego 
zuŜywania surowców odnawialnych. Raport spotkał się z falą burzliwej krytyki 
i polemik dotyczących zarówno jego strony metodologicznej jak i prawdziwości 
postawionych w nim tez.255 Jednak w efekcie spopularyzowania kwestii ograniczeń 
środowiskowych wzrostu gospodarczego, stał się on inspiracją dla wielu ruchów 
ekologicznych i politycznych, zaś termin „sustainable development” zaczął być 
uŜywany dla określenia nowej holistycznej koncepcji polityki rozwoju zakładającej 
konieczność dąŜenia do rozwiązywania problemów rozwoju z równoczesnym 
uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych. 
 Kluczową rolę w rozwoju i upowszechnieniu koncepcji sustainable development 
jako modelu próbującego rozwiązywać narastający problem sprzeczności między 
wymogami wzrostu gospodarczego oraz ochrony środowiska odegrał dorobek 

                                                      
253 Carlovitz, Ŝyjący w Saksonii za czasów Augusta Mocnego inspektor kopalni, był świadkiem 
dramatycznie narastających trudności kwitnącego wcześniej  saksońskiego górnictwa wskutek 
gwałtownie nasilającego się braku drewna uŜywanego w kopalniach i przy wytapianiu metali z 
rud, a w efekcie  - jego gwałtownie rosnących cen. Wysokie ceny drewna stanowiły silny 
bodziec wycinania lasów, co  pogłębiało deficyt. Zaczęto zamykać kopalnie, co z kolei 
powodowało masową nędzę pracujących tam wcześniej ludzi.  
254 Donella H. Meadows, Dennis l. Meadows, Jorgen Randers, William W. Behrens III, The 
Limits to Growth. A Report to The Club of Rome 1972. 
255 Por. J. Stacewicz, Prognozowanie rozwoju społeczno-gospodarczego, SGPIS, Warszawa 
1986, s. 46-57. 
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Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przyjęta w Sztokholmie w 1972 r. Deklaracja 
Konferencji NZ w sprawie Środowiska Człowieka wyznaczająca środowisku 
naturalnemu funkcję jednej z podstaw dalszego rozwoju cywilizacyjnego świata, 
formalnie wprowadziła kwestie środowiska naturalnego do obszaru polityki rozwoju. 
Prace nad rozwinięciem sztokholmskiej idei SD kontynuowała powołana pod egidą 
ONZ Światowa Komisja ds. Środowiska i Rozwoju (World Commision on Enviroment 

and Development – WCED). Efektem tych prac był ogłoszony w 1987 r. raport pt. 
„Nasza Wspólna Przyszłość” 256, znany teŜ jako „raport Brutland”.257 Raport 
przedstawiał załoŜenia koncepcji trwałego i zrównowaŜonego rozwoju oraz jego 
podstawowe zasady. Zostały one przyjęte w czerwcu 1992 r. w Rio de Janeiro przez 
rządy państw uczestniczących w Szczycie Ziemi w tzw. Deklaracji z Rio oraz w 
Agendzie 21 - dokumencie programowym, przedstawiającym sposób opracowania i 
wdraŜania programów zrównowaŜonego rozwoju w Ŝycie lokalne.258 W Polsce, 
będącej jednym z sygnatariuszy Deklaracji z Rio, zrównowaŜony rozwój uzyskał w 
1997 r. rangę konstytucyjną.259  
 Potraktowanie dbałości o środowisko naturalne jako warunku dalszego rozwoju 
ludzkości oraz postulat, aby rządy przyjęły odpowiedzialność nie tylko za szkody 
wyrządzane w środowisku, ale przede wszystkim za polityki, które doprowadzają do 
tych szkód, stanowiło nowość w podejściu do rozwoju. Upowszechnienie koncepcji 
trwałego i zrównowaŜonego rozwoju wprowadziło do praktyki politycznej i 
gospodarczej pojęcie tzw. "przestrzeni ekologicznej". Określa się ją jako wydajność 
zasobów odnawialnych i nieodnawialnych oraz zdolność absorpcji środowiska w skali 
globu, kontynentów, państw i społeczności lokalnych. 
 Z raportu Brutland pochodzi najczęściej uŜywana klasyczna definicja SD jako 
„rozwoju, który zaspokaja potrzeby obecnych pokoleń bez naruszenia moŜliwości 

                                                      
256Our  Common Future, a report from the United Nations World Commission on Environment 
and Development, 1987, Oxford: Oxford University Press. 
257 Od nazwiska  przewodniczącej pracom Komisji  premier Norwegii pani Gro Harlem 
Brutland. 
258 Kraje zgrupowane w OECD, a takŜe niektóre kraje w okresie transformacji ustrojowej,  
zobowiązały się do przyjęcia po Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro doktryny zrównowaŜonego  
poprzez realizację ustalonych w tych dokumentach  zasad i rekomendacji. 
259Art. 5 Konstytucji RP z 1997 r. stanowi, Ŝe "Rzeczpospolita Polska strzeŜe niepodległości i 
nienaruszalności swego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz 
bezpieczeństwo obywateli, strzeŜe dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, 
kierując się zasadą zrównowaŜonego rozwoju". Tym samym  stosowanie się do zasad 
zrównowaŜonego rozwoju postawiono  na równi z obowiązkami w zakresie zapewniania 
bezpieczeństwa, wolności i praw wszystkich obywateli oraz zachowania integralności 
terytorialnej i niepodległości.  
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przyszłych pokoleń do zaspokajania ich potrzeb” ("development that meets the needs of 
the present without compromising the ability of future generations to meet their own 

needs").260 Ten cytowany powszechnie fragment - uwaŜany w krajach rozwiniętych za 
wyraŜający kwintesencję idei SD - stanowi tylko część przedstawionej koncepcji. 
Integralnym jej elementem w intencji autorów raportu jest teŜ dąŜenie do postępu 
społecznego poprzez zaspokojenie podstawowych potrzeb wszystkich ludzi 
(Sustainable development requires meeting the basic needs of all and extending to all). 
W intencji autorów raportu oznacza to przede wszystkim dąŜenie do eliminacji 
skrajnego ubóstwa na świecie, co z kolei uwarunkowane jest sprawiedliwą 
partycypacją krajów ubogich w dostępie do światowych zasobów. RóŜne rozłoŜenie 
akcentów dotyczących istoty SD oznacza róŜne zobowiązania i konsekwencje 
finansowe zarówno na poziomie krajów, jak i międzynarodowym. Generalnie kraje 
wysoko rozwinięte jako priorytet uznają kwestie środowiska naturalnego i oczekują 
włączenia się w jego ochronę przez kraje ubogie. Kraje ubogie – za waŜniejsze 
uwaŜają kwestie z obszarów rozwoju ekonomicznego i społecznego, takie jak 
niedyskryminujące warunki międzynarodowego handlu, redukcję zadłuŜenia, ubóstwa, 
dostępu do ochrony zdrowia i edukacji oraz oczekują zmiany postaw i wsparcia w tych 
obszarach ze strony krajów rozwiniętych.  
  
3. Trwały i zrównowa Ŝony rozwój w polityce rozwoju Unii Europejskiej 

 Trwały i zrównowaŜony rozwój jest przedmiotem szczególnego zaangaŜowania 
Unii Europejskiej. Zgodnie z artykułem 2 Traktatu WE ma on stanowić podstawę 
wszystkich polityk i działań UE. Oparta na paradygmacie zrównowaŜonego rozwoju 
generalna filozofia wspólnej europejskiej polityki rozwoju zakłada, Ŝe stanowiący 
nadrzędny cel wzrost standardu Ŝycia społeczeństwa wymaga szybkiego wzrostu 
gospodarczego z zachowaniem wysokiego poziomu spójności społecznej i dbałości o 
ochronę środowiska.261 ZrównowaŜony rozwój jest w UE ideą nadrzędną. Włączenie 
zrównowaŜonego rozwoju do wszystkich polityk europejskich słuŜyć ma ich 
opracowywaniu w taki sposób, aby decyzje zapadające w kaŜdym z trzech 
podstawowych obszarów – gospodarczym, społecznym i środowiskowym - nie 
                                                      
260 Autorzy raportu Brutland  jako jedni z pierwszych zwrócili uwagę na fakt,  Ŝe „kiedy nasza 
planeta w pełni  odczuje  konsekwencje kwaśnych deszczów, globalnego ocieplenia, dziur 
ozonowych, pustynnienia czy utraty bioróŜnorodności, większości dzisiejszych decydentów nie 
będzie juŜ na tym świecie. Jednak większości dzisiejszych młodych wyborców przyjdzie Ŝyć w 
takim właśnie środowisku”. Pochodząca z raportu  definicja SD jest często nierozumiana bez 
powyŜszego kontekstu. 
261 Por. Presidency Conclusions, Lisbon European Council 23-24 March 2000, s.3. 
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wywierały negatywnego wpływu na pozostałe obszary i zapewniały synergię między 
nimi. Np. polityka sprzyjająca środowisku powinna mieć korzystny wpływ nie tylko 
bezpośrednio na lepszą jakość Ŝycia, ale teŜ na innowacyjność i konkurencyjność (np. 
nowe źródła energii), które z kolei są siłą napędową wzrostu gospodarczego pełniącego 
istotną rolę w osiąganiu celów społecznych.  
 ZrównowaŜony rozwój jest szerokim i nieco abstrakcyjnym pojęciem. Jego 
delimitacji i wypełnianiu konkretnymi treściami i projektami słuŜą odpowiednie 
strategie. Na szczycie Rady Europejskiej w 2001r. w Goeteborgu przyjęto pierwszą 
unijną strategię zrównowaŜonego rozwoju „ZrównowaŜona Europa dla lepszego 
świata: Strategia zrównowaŜonego rozwoju Unii Europejskiej” wyznaczającą kierunki 
zrównowaŜonego rozwoju UE, będącą uzupełnieniem Strategii Lizbońskiej.262 W 2002 
r. po Szczycie Ziemi w Johannesburgu poświęconym zrównowaŜonemu rozwojowi 
(Rio+10), na szczycie Rady Europejskiej w Barcelonie, unijna SDS została 
uzupełniona o wymiar zewnętrzny263. Wymagał tego zarówno spowodowany 
globalizacją gospodarczą postępujący wzrost współzaleŜności w skali świata, jak i 
charakter szeregu problemów składających się na zrównowaŜony rozwój wymagający 
szerokiego międzynarodowego współdziałania. 
 Po przeglądzie pierwszej SDS w 2005 r., gdzie stwierdzono dalsze występowanie 
szeregu niekorzystnych tendencji, w tym zwłaszcza zmian klimatycznych, kurczenie 
się zasobów naturalnych i utratę bioróŜnorodności, zagroŜeń dla zdrowia publicznego, 
rosnące problemy ubóstwa i wykluczenia społecznego, w czerwcu 2006 roku Rada 
Europejska przyjęła kolejną, bazującą na strategii z 2001 roku Odnowioną Strategię 
Trwałego Rozwoju, która obowiązuje w rozszerzonej UE. 264  
 Za główne wyzwanie odnowionej SDS przyjęto stopniową zmianę obecnych 
niezrównowaŜonych wzorców produkcji i konsumpcji oraz niezintegrowanego 
prowadzenia unijnych polityk. Celem generalnym odnowionej SDS jest „identyfikacja 
i realizacja działań umoŜliwiających osiąganie ciągłej poprawy jakości Ŝycia obecnych 
i przyszłych pokoleń poprzez tworzenie trwałe rozwijających się społeczności 
zdolnych do efektywnego zarządzania zasobami naturalnymi i ich wykorzystywania w 
                                                      
262 Communication from the Commission. A Sustainable Europe for a Better World: A 
European Union Strategy for Sustainable Development, Gothenburg European Council, 
COM(2001) 264 final, 2001. Inicjatorem pierwszej unijnej SDS była sprawująca wówczas  
prezydencję Szwecja. 
263 Przed Szczytem Ziemi w Johannesburgu Komisja przedstawiła komunikat dotyczący wkładu 
UE w zrównowaŜony rozwój na świecie, po czym  elementy tego komunikatu zostały włączone 
do unijnej SDS.  
264 Przegląd strategii UE dotyczącej trwałego rozwoju (EU SDS).Odnowiona strategia.  Rada  
Unii  Europejskiej, Bruksela, 26 czerwca 2006 r. 
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celu wykorzystania potencjału gospodarki w obszarze ekologicznych i społecznych 
innowacji zapewniających dobrobyt materialny, ochronę środowiska i spójność 
społeczną.”265 Cele operacyjne i działania przewidziane w Odnowionej Strategii 
Trwałego Rozwoju UE z 2005 r. dotyczą siedmiu obszarów priorytetowych, za które 
uznano: 

• zmiany klimatu i czystą energię (climate change and clean energy),  

• zrównowaŜony transport (sustainable transport),  

• produkcję i konsumpcję zgodną z zasadami zrównowaŜonego rozwoju (sustainable 
production and consumption),  

• ochronę i zarządzanie zasobami naturalnymi (conservation and managment of 
natural resources); 

• zdrowie publiczne (public heath);  

• integrację społeczną, demografię i migracje (social inclusion, demography and 
migration);  

• ubóstwo i wyzwania zrównowaŜonego rozwoju w skali globalnej (global poverty 
and sustainable development challenges). 

 
 PowyŜsze priorytety dotyczą wyzwań zidentyfikowanych dla obszaru Unii 
Europejskiej i świata na konkretnym etapie rozwoju. Priorytety wybrane w SDS 
dotyczą dziedzin charakteryzujących się szerokimi efektami zewnętrznymi, w których 
sam mechanizm rynkowy nie jest wystarczająco skutecznym narzędziem 
zapewniającym społecznie poŜądany poziom podaŜy. Zgodnie z właściwym koncepcji 
SD podejściem systemowym, są to teŜ priorytety, pomiędzy którymi występują silne 
interakcje, co z kolei wymaga kompleksowego ich rozpatrywania. Wyodrębnione 
priorytety dotyczą całej Unii Europejskiej, wyzwań o charakterze ponadgranicznym, 
więc ich rozwiązywanie w ramach SDS powinno kreować wartość dodaną na poziomie 
UE. 
 
4. Obszary priorytetowe Strategii Trwałego Rozwoju Unii Europejskiej 

4.1. Zmiany klimatu i czysta energia  

 Jednym z głównych celów Unii Europejskiej w działaniach na rzecz ochrony 
środowiska naturalnego jest ograniczenie tzw. efektu cieplarnianego (greenhouse 
effect), utoŜsamianego z emisją gazów będących skutkiem działalności człowieka. 

                                                      
265 Ibidem, s. 3. 
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Uznano, Ŝe emisja gazów cieplarnianych (w tym zwłaszcza dwutlenku węgla)266 nie 
tylko zanieczyszcza środowisko, ale i przyczynia się do zmian klimatycznych, 
zwłaszcza do globalnego ocieplenia. Skutki tego procesu mogą m.in. obejmować 
wzrost ryzyka występowania katastrof naturalnych (zwłaszcza susz, powodzi, tornad), 
zmiany stref występowania chorób (np. rozprzestrzenienie się malarii), niedoborów 
podaŜy wody, skutkować nasileniem migracji. Podnoszenie się poziomu morza 
spowodowane topnieniem pokrywy lodowej na biegunach zagraŜa terenom 
przybrzeŜnym i małym wyspom. Zarówno w SDS z 2001 roku jak i w jej odnowionej 
wersji z 2006 roku, efekt cieplarniany umieszczony został na pierwszym miejscu listy 
zagroŜeń dla zrównowaŜonego rozwoju. Cel nadrzędny tego priorytetu to ograniczenie 
zmian klimatu i ich kosztów oraz negatywnych skutków dla społeczeństwa i 
środowiska. (to limit climate change and its costs and negative effects to society and 
the environment). Dla sprostania temu zadaniu kluczowa jest odpowiednia polityka 
energetyczna. 
 W ramach zapobiegania zmianom klimatycznym Unia postawiła sobie za cel 
dąŜenie, aby średnia temperatura na powierzchni Ziemi nie wzrosła o więcej niŜ o 2ºC 
w stosunku do poziomu z okresu przedindustrialnego. Dla jego wykonania w 
pierwszym etapie, tj. w latach 2008–2012, UE-15 i większość krajów UE-25 realizuje 
zobowiązania protokołu z Kioto dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych o 8% 
w stosunku do poziomu z roku 1990.267 Oddzielenie (decoupling) aktywności 
ekonomicznej od produkcji gazów cieplarnianych – zwłaszcza dwutlenku węgla – 
wymaga zasadniczego zwrotu w stronę czystej energii i poprawy efektywności 
energetycznej. Potrzeba przyspieszenia procesów modernizacyjnych sektora 
energetycznego i przechodzenia na nowe źródła energii dyktowana jest teŜ 
przyspieszeniem perspektywy wyczerpywania się złóŜ tradycyjnych surowców 
energetycznych na skutek dynamicznie rosnącego popytu duŜych krajów rozwijających 
się, zwłaszcza Indii i Chin. WiąŜe się z tym wzrost cen energii oraz rosnąca 
międzynarodowa niepewność w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. 
 Cele ilościowe postawione w obszarze energetyki dotyczą wzrostu udziału energii 
odnawialnej w ogólnej produkcji energii (w tym biopaliw i biomasy) oraz 
oszczędności energii (zarówno po stronie produkcji jak i jej wykorzystania). Przyjęto, 

                                                      
266 A takŜe metanu, tlenków azotu i freonów. 
267 Protokół z Kioto kwantyfikuje zobowiązania krajów wysokorozwiniętych w zakresie 
redukcji  emisji gazów cieplarnianych. Sygnatariusze protokołu mają zapewnić, Ŝe  ich 
indywidualna i zbiorowa emisja nie przekroczy  wyznaczonych kwot. Szacuje się, Ŝe dla 
osiągnięcia zakładanego efektu potrzebna jest redukcja emisji o 80%, co ze względu na skalę 
zmian potencjalnie dokonać się moŜe jedynie etapowo. 
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Ŝe do r. 2010 12% ogółu zuŜywanej energii oraz 21% elektryczności powinno 
pochodzić ze źródeł odnawialnych, zaś udział biopaliw w paliwie wykorzystywanym 
w transporcie wynosić ma 5,75%268 (8% do roku 2015). W latach 2007-2017 
„zaoszczędzonych” ma być 9% finalnego zuŜycia energii. Za kluczowe uznano teŜ 
przygotowanie ustaleń, które będą słuŜyły w przyszłości realizacji „celu 2°C” po roku 
2012 . Tzw. pakiet energetyczno – klimatyczny na lata 2013-2020 zakłada 20% 
redukcji emisji CO2 (oraz 50-80% do roku 2050) w stosunku do roku bazowego z 
Kioto, 20% udziału energii odnawialnej w całkowitej produkcji energii oraz 20% 
oszczędności energii. SDS zaleca szczególnie propagowanie produkcji energii z 
biomasy (tj. upraw roślin energetycznych, drewna opałowego, odpadów rolniczych, 
przemysłowych i leśnych, biogazu). Ma to równocześnie dywersyfikować zasoby 
paliwowe UE, ograniczyć emisję gazów cieplarnianych a zarazem tworzyć nowe 
moŜliwości zarobkowania i zatrudniania na obszarach wiejskich. Zgodnie z SDS, 
polityka energetyczna UE „powinna być spójna z celami bezpieczeństwa dostaw, 
konkurencyjności i równowagi w środowisku naturalnym”. Ponadto „powinna 
uwzględniać szczególne cechy charakterystyczne państw członkowskich i ich potrzeby 
dotyczące elastyczności w zakresie rozwoju źródeł energii”. Przystosowanie do zmian 
klimatu powinno być włączone do wszystkich polityk europejskich. 
 Choć kwestie klimatyczne zdominowały w praktyce pozostałe kwestie 
środowiskowe, jest to priorytet, wokół którego istnieje szczególnie wiele kontrowersji. 
Dotyczą one zarówno diagnozy sytuacji, przyjętych celów, kierunków działania, jak i 
ich skutków. Do najczęściej podnoszonych kwestii naleŜą: 
Trafność diagnozy. W UE dominuje przekonanie, Ŝe obecne ocieplenie jest głównie 
pochodzenia antropogenicznego. Jednak zdaniem części klimatologów jest to kolejna 
cykliczna zmiana klimatu, związana ze zmianami aktywności Słońca, które 
wielokrotnie miały miejsce w historii Ziemi i na które nie mamy realnego wpływu.269 
Istnieje teŜ pogląd, Ŝe właśnie kończy się okres ocieplenia i po roku 2020 naleŜy 
spodziewać się groźniejszego w skutkach ochłodzenia, co wymagałoby zupełnie 
innych działań.  
Brak współdziałania międzynarodowego. Zmiany klimatu stanowią problem 
globalny, który moŜe być rozwiązany tylko w drodze szerokiego międzynarodowego 

                                                      
268 Dyrektywa 2003/30/WE. 
269 Zdaniem części klimatologów, wysokość stęŜenia CO2 w okresach historycznych jest 
powiązana skutkowo a nie przyczynowo z klimatem naszej planety. Najpierw następuje 
ocieplenie, a dopiero wskutek rosnącej temperatury zwiększa się zawartość CO2  w powietrzu. 
Dzieje się tak, poniewaŜ najwięcej CO2  znajduje się  w oceanach, które,  im wyŜsza 
temperatura, tym więcej oddają tego gazu do atmosfery. 
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współdziałania. Starania UE w zakresie obniŜenia emisji dwutlenku węgla nie 
przynoszą rezultatów w skali globalnej, poniewaŜ głównymi emitentami tego gazu są 
duŜe dynamicznie rozwijające się kraje - Chiny i Indie a takŜe USA, Brazylia i 
Kanada, które nie podpisały protokołu z Kioto.270 
Koszty i efekty redukcji emisji przez UE. UE ma ambicje odegrać rolę światowego 
lidera w dziedzinie przeciwdziałania zmianom klimatycznym i swoim przykładem 
zachęcić resztę świata do naśladownictwa. Jednak poniewaŜ Unia wytwarza tylko 15% 
światowej antropogenicznej emisji CO2, to nawet jeśli zredukuje swoją emisję o 
planowane 20%, wówczas ogromnym kosztem być moŜe (tzn. zakładając, Ŝe w tym 
czasie nie wzrośnie emisja innych krajów) osiągnie globalną redukcję na poziomie 
poniŜej 3%. Czy moŜna liczyć, Ŝe zadziała to jako przykład do naśladowania?271 
Istnieje teŜ pogląd, Ŝe taniej byłoby przystosować się do ocieplenia niŜ próbować go 
zahamować.272 
 Choć ocieplenie klimatu dotyczy wszystkich, jednak korzyści i straty z tego 
powodu rozkładają się nierówno. W wielu regionach bilans jest ambiwalentny. Polska 
nie jest specjalnie zagroŜona skutkami globalnego ocieplenia. Zdaniem klimatologów 
raczej znajduje się w grupie krajów, które mogą na ociepleniu skorzystać dzięki 
wydłuŜeniu okresu wegetacji i ociepleniu Bałtyku.273 Emitując śladowe w skali świata 
ilości gazów cieplarnianych,274 poniesiemy z tego tytułu znaczne koszty. Powstaje 
pytanie, czy jesteśmy w stanie udźwignąć dodatkowe koszty związane z ochroną 

                                                      
270 Chińczycy argumentują m.in., Ŝe ich produkcja CO2 w przeliczeniu na  mieszkańca jest 
nadal trzykrotnie niŜsza od europejskiej. 
271 Jak pisze T. śylicz: „ Komisja Europejska pragnie porwać kraje słabiej rozwinięte 
gospodarczo pokazując swój dobry przykład. Jest jednak wątpliwe, by jakikolwiek suwerenny 
kraj dał się porwać dobrym przykładem w sytuacji, gdy na nie przyjęciu ograniczeń, które inni 
przyjęli, moŜna przez kilkadziesiąt lat solidnie zarobić.” Globalne wyzwania ekologiczne, 
Przyszłość- świat – Europa – Polska, Komitet Bada i Prognoz „Polska 2000 plus”, nr 2/2008. 
272 I. M. Goklany, The improving state of the World, Cato 2007  Goklany przyznaje, Ŝe pewne 
ograniczenia emisji CO2 mogą być konieczne, jednak nie usprawiedliwia to tak autorytarnego 
interwencjonizmu  w tej kwestii. Poza tym w większości przypadków taniej jest przystosować 
się do wyŜszych temperatur niŜ próbować powstrzymać ocieplenie. 
273 Przewiduje  się, Ŝe w najgorszym połoŜeniu znajdą się maleńkie państwa wyspiarskie na 
Pacyfiku, którym grozi zatopienie oraz Afryka  z powodu susz i ekstremalnych temperatur. 
Natomiast np. północna Kanada i azjatycka Rosja (zwłaszcza Syberia) mogą odnieść korzyści  
wynikające z pojawienia moŜliwości rolniczego wykorzystania tych terenów. 
274 Szacuje się, Ŝe całkowita emisja CO2  pochodzenia antropogenicznego stanowi  zaledwie 
4,7% emisji pochodzenia naturalnego  (oceny, lasy, wulkany).  
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klimatu, które obecnie z tytułu realizacji zobowiązań akcesyjnych w dziedzinie 
ochrony środowiska juŜ wynoszą około 12 – 13 mld zł rocznie?275 
Skutki uboczne polityki klimatyczno-energetycznej. Wprowadzenie dyrektywy 
paliwowej UE dotyczącej biopaliw - wbrew intencjom - spowodowało m.in. wzrost 
emisji CO2 oraz przyczyniło się do utraty bioróŜnorodności w newralgicznych dla 
klimatu obszarach Ziemi. Dzieje się tak, poniewaŜ w efekcie wzrostu popytu 
wywołanego wzrostem cen oleju palmowego (będącego obecnie głównym 
komponentem biopaliw) przeznaczono ogromne obszary na uprawy palm olejowych. 
Przyspieszyło to niszczenie lasów tropikalnych, których wypalanie zwiększyło emisję 
CO2. Do takich potencjalnie niebezpiecznych w przyszłości rozwiązań naleŜy teŜ np. 
wspierana w SDS sekwestracja i składowanie dwutlenku węgla. Rozszczelnienia złoŜa, 
w którym gaz będzie składowany, moŜe mieć bardzo niebezpieczne skutki, których 
obecnie nie bierze się pod uwagę. Istnieje teŜ obawa, Ŝe ostre ograniczenia emisyjne i 
związane z tym wysokie koszty wytwarzania na terenie UE będą m.in. sprzyjać dalszej 
delokalizacji produkcji poza UE. 
Sposób podziału obciąŜeń związanych z redukcją emisji. Główny problem 
realizacyjny omawianego priorytetu dotyczy sposobu podziału obciąŜeń związanych z 
zaplanowanym poziomem redukcji emisji. Podstawowym narzędziem realizacji celów 
w dziedzinie ochrony klimatu jest wprowadzony w 2005 roku Europejski System 
Handlu Emisjami. (EU ETS). 276 Przydziały emisji dla krajów na poszczególne okresy 
mają na celu podniesienie cen jednostek emisji, tak aby opłacało się inwestowanie w 
technologie nisko- i bezemisyjne. Mimo deklaracji o elastycznej realizacji polityki 
emisyjnej dostosowanej do specyfiki poszczególnych krajów, kwoty emisji CO2 nie 
pokrywają się z nierównościami w poziomie rozwoju ekonomicznego krajów i nie 
uwzględniają ich specyfiki. Niektóre kraje UE uzyskały prawo do zwiększenia emisji. 
Teoretycznie pozwolenia takie powinny uzyskać kraje o niŜszym poziomie rozwoju, 

                                                      
275 Przyjęcie dorobku prawnego UE w dziedzinie ochrony środowiska w momencie akcesji 
wymagało równocześnie wielu inwestycji w tym obszarze oszacowanych na ok.. 40 mld euro. 
Zgodnie z projektem Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem 
perspektywy na lata 2011-2014 w okresie tym naleŜy przeznaczyć na inwestycje realizujące 
zobowiązania (m.in. dotyczące pułapów emisyjnych dwutlenku siarki i tlenków azotu, 
oczyszczania ścieków, zrzutu niektórych zanieczyszczeń do wód,  odpadów, zanieczyszczeń 
przemysłowych, zawartości siarki w paliwach, emisji lotnych związków z paliw, ochrony 
zdrowia przed promieniowaniem jonizującym) odpowiednio 52 i 51 mld zł (w cenach z 2005r.) 
co daje ok. 13 i 12 mld zł rocznie. J. Jaśkiewicz, Dylematy zrównowaŜonego rozwoju w Polsce, 
Problemy Ekorozwoju : studia filozoficzno-socjologiczne,  2008, Vol. 3, nr 1, s. 33-38. 
276 Jeśli kraj przekroczy dany mu limit emisji gazów, musi zapłacić za dodatkową emisję, jeśli 
nie wykorzysta całego limitu, moŜe go sprzedać.  
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dla których byłoby to pomocne w procesie konwergencji dochodowej wymagającej 
większych inwestycji. Jednak w praktyce nie widać takiej prawidłowości.277  
 Polska w latach 1990 - 2004 obniŜyła emisję CO2 o 30%. Stanowiło to największy 
spadek w UE-27. Jednak w związku z przyjęciem dla nas roku 2005 jako roku 
bazowego oraz koniecznością realizacji duŜych projektów inwestycyjnych (w tym z 
funduszy strukturalnych UE) związanych z nadrabianiem zaległości rozwojowych oraz 
specyficzną opartą na węglu strukturą energetyki, będziemy zmuszeni do zakupu 
uprawnień emisyjnych.278 Przykładem nieuwzględnienia specyfiki krajowej w polityce 
energetyczno-klimatycznej UE jest niebranie pod uwagę w ogólnym rachunku kosztów 
i korzyści faktu, Ŝe oparcie naszej energetyki w 90% na węglu daje nam w porównaniu 
z innymi krajami UE wysokie bezpieczeństwo energetyczne, co jest przecieŜ głównym 
deklarowanym celem polityki energetycznej UE. Nie jest teŜ uwzględniany bilans 
emisji: Polska ma znacznie większy niŜ rozwinięte kraje UE areał leśny, który w 
znaczącym stopniu pochłania CO2. W rezultacie w Polsce oficjalnie ponownie dąŜy się 
do rozwoju energetyki nuklearnej, choć na świecie przewaŜa tendencja odchodzenia od 
niej ze względu na trudności z utylizacją odpadów, skalę potencjalnego zagroŜenia 
przy jej produkcji, ale takŜe wyczerpywanie się światowych złóŜ uranu. Zarazem nie 
inwestujemy w wydawałoby się najbardziej wskazane ze względu na posiadane 
zasoby, popierane przez UE, wdraŜanie czystych środowiskowo technologii 
gazyfikacji złóŜ węgla. Jest to juŜ obecnie opłacalne i mamy zdaniem specjalistów do 
tego wyjątkowo dobre warunki. Konieczność obniŜenia w relatywnie krótkim czasie 
emisji CO2 na tak duŜą skalę spowoduje znaczny wzrost cen energii. Stanowi to 
powaŜne zagroŜenie dla rozwoju gospodarki na skutek ogólnego wzrostu kosztów i 
związanego z tym spadku konkurencyjności produkcji, a w efekcie - wzrostu 
bezrobocia i spadku stopy Ŝyciowej. W rezultacie okazać się moŜe, Ŝe ostateczny efekt 
środowiskowy będzie odwrotny od zamierzonego. W przypadku zuboŜenia 
społeczeństwa moŜe nastąpić powrót do ogrzewania domów poprzez spalanie śmieci, 
co spowoduje zwiększenie emisji szkodliwych substancji. Proces ten w Polsce juŜ 
zaczyna mieć miejsce. 
 Energia odnawialna (OZE) stanowi obecnie w UE około 8,5% całkowitej 
konsumpcji energii. Zgodnie z SDS w 2020 roku ma ona pokrywać piątą część 

                                                      
277 Do grupy tej naleŜą Estonia, Irlandia, Austria, Portugalia i Szwecja. 
278Trzeba teŜ mieć świadomość partykularnych interesów innych krajów. Francja jest 
zainteresowana ograniczaniem emisji CO2  i handlem emisjami, poniewaŜ ma energetykę 
jądrową (która  teŜ nie jest całkiem obojętna środowiskowo, bo produkuje b. szkodliwe odpady, 
których unieszkodliwianie nie jest rozwiązane) i moŜe zarobić ogromne pieniądze na handlu 
emisją CO2.  
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zapotrzebowania. We wszystkich krajach UE przewiduje się znaczący wzrost udziału 
odnawialnych źródeł energii takich jak biomasa, biogaz, biopaliwa, baterie słoneczne, 
elektrownie wodne, wiatrowe, źródła geotermiczne oraz paliwo wodorowe. 
Decydujący udział będzie w tym miała polityka wspierania tej transformacji przez 
państwo. W Polsce energia prawie w całości pochodzi ze źródeł nieodnawialnych. W 
ponad 94% wytwarzana jest w oparciu o węgiel kamienny i brunatny, 1,6% pochodzi z 
gazu ziemnego, 1,4% z olejów opałowych i zaledwie 2,5% ze źródeł odnawialnych279. 
Równocześnie wsparcie państwa dla inicjatyw w obszarze OZE praktycznie nie 
istnieje. Wybrana przez Polskę strategia dywersyfikacji źródeł energii stawia głównie 
na rozwój energetyki wiatrowej opartej na imporcie turbin. Energetyka wiatrowa jest 
kontrowersyjna ze względu na jej powaŜne wady: krajobrazowe, uciąŜliwość dla 
otoczenia (hałas), zagroŜenie dla ptaków, zerowy efekt zatrudnieniowy280 a takŜe 
wysokie koszty wytwarzania energii (dwukrotnie wyŜsze niŜ opartej na węglu). 
 Największą korzyścią z realizacji działań związanych z tym priorytetem byłoby 
przyspieszenie ciągle bardzo wolnego tempa przechodzenia na odnawialne źródła 
energii w obliczu nieuchronnego wyczerpywania jej dotychczasowych głównych 
źródeł, zwłaszcza ropy i gazu. Trudno jednak pominąć nurt krytyczny, wskazujący, Ŝe 
przyjmowane przez UE działania – wbrew deklaracjom – nie zawsze wpisują się w 
najbardziej efektywną ścieŜkę realizacji tego celu. Natomiast polska polityka 
energetyczna jest w duŜej mierze po raz kolejny polityką traconych szans. 
 

4.2. ZrównowaŜony transport  

 Transport i związana z nim infrastruktura stanowią klasyczny obszar interwencji 
państwa ze względu na generowane pozytywne efekty zewnętrzne, które w Unii 
Europejskiej są rozumiane i doceniane. Jednak sektor ten jest obecnie głównym 
konsumentem ropy naftowej (w UE sektor transportu zuŜywa 70% tego surowca) i 
powaŜnym źródłem zanieczyszczenia środowiska. Zmiana dotychczasowych wzorców 
i trendów w tej dziedzinie mogłaby odegrać znaczącą pozytywną rolę. Problemy, które 
naleŜy rozwiązać dotyczą rosnących rozmiarów transportu i związanego z tym 
rosnącego zuŜycia paliw, zatłoczenia, hałasu i zanieczyszczeń. Pojawiają się teŜ nowe 
wyzwania, np. dostosowanie transportu do zaspakajania potrzeb mobilności 
starzejących się społeczeństw czy dynamiczny wzrost popytu na transport lotniczy.  

                                                      
279Ekspertyzy do Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju 2008-2033, MRR,  
Warszawa 2008, T. I, s.71. 
280 Jedna osoba wystarcza do obsługi trzech wiatraków. 
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 ZrównowaŜony transport powinien przyczyniać się do rozwoju gospodarczego i 
dobrobytu społecznego nie powodując szkód w środowisku naturalnym i nie szkodzić 
ludzkiemu zdrowiu. Stąd jako cel nadrzędny w obszarze transportu przyjęto 
„zapewnienie, aby nasze systemy transportowe odpowiadały ekonomicznym, 
społecznym i środowiskowym potrzebom społeczeństw, jednocześnie 
minimalizuj ąc ich niepoŜądany wpływ na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko 
naturalne” . W SDS uznano, Ŝe aby skierować charakterystyczną dla współczesnych 
społeczeństw rosnącą potrzebę mobilności na ekologiczne tory potrzebne są zwłaszcza 
działania wspierające przyjazne środowisku formy transportu. NaleŜy teŜ poprawić 
efektywność energetyczną, zmniejszyć szkodliwość środowiskową transportu oraz 
zmniejszyć popyt na transport.  
 Wspieranie przyjaznych środowisku form transportu.  W UE 75% przewozów 
towarowych i pasaŜerskich odbywa się w transporcie drogowym. Koleje i Ŝegluga 
śródlądowa (tj. transport rzeczny i kanałami), kiedyś waŜne środki transportu w 
Europie, dziś realizują niewielki odsetek przewozów. W celu zmniejszenia natęŜenie 
ruchu na drogach i poprawy stanu środowiska naturalnego, UE prowadzi polityk ę 
zachęcającą do korzystania z transportu publicznego w transporcie pasaŜerskim, 
przedsiębiorstwa zaś do częstszego wykorzystywania kolei, śródlądowego 
transportu wodnego (barek czy statków) i transportu kombinowanego. Propaguje 
alternatywne sprzyjające zdrowiu środki przemieszczania się: korzystanie z 
rowerów i poruszanie się pieszo. W celu stymulowania korzystania z alternatywnych 
moŜliwości transportu w stosunku do transportu drogowego UE popiera rozwój sieci 
transeuropejskich i transport kombinowany (tj. łączenie róŜnych rodzajów transportu w 
przewozie towarów), zachęca do stwarzania korzystnych warunków publicznym 
przewozom pasaŜerskim, zobowiązuje organy administracji lokalnej do opracowania 
planów rozwoju systemów transportu miejskiego. 
 Za jedną z głównych przyczyn obecnych niekorzystnych trendów w rozwoju 
transportu (rosnący udział transportu drogowego w transporcie towarowym, 
niemalejący udział samochodowego transportu pasaŜerskiego, malejąca liczba osób 
korzystających z kaŜdego samochodu) uwaŜa się ceny nieodzwierciedlające 
rzeczywistych kosztów i przez to wysyłające fałszywe sygnały do uŜytkowników. 
Sygnały cenowe zniekształcane są przez subsydia. Prowadzi to do nadmiernej 
konsumpcji transportowych dóbr i usług i zakłóca efektywne funkcjonowanie rynku 
transportowego. 281 Sektor transportu generuje teŜ ogromne, szacowane na około 650 

                                                      
281 W UE sektor transportu otrzymuje subsydia w wysokości ok. 270-290 mld euro rocznie. 
Progress on EU...op. cit.  
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mld euro rocznie koszty zewnętrzne, które nie są wliczane w ceny. Jednym z 
kierunków działań przewidzianych w SDS jest spowodowanie, aby ceny 
uŜytkowania róŜnych form transportu odzwierciedlały rzeczywiste koszty 
ponoszone przez społeczeństwo. W celu zmian w strukturze transportu subsydia mają 
być eliminowane. Wyjątkiem ma być transport publiczny. Komisja ma sprawdzać jak 
uŜytkownicy infrastruktury transportowej są obciąŜeni jej kosztami oraz ma opracować 
model oceny wszystkich kosztów zewnętrznych, który słuŜyć ma jako baza dla 
przyszłych kalkulacji opłat za korzystanie z infrastruktury transportowej. 
 Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie szkodliwości 
środowiskowej sektora transportu. Przejście na zuŜywające mniej energii i 
niskoemisyjne środki transportu wymaga stymulowania innowacji technologicznych w 
dziedzinie zuŜycia energii i emisji spalin oraz ich wdraŜania i upowszechniania. Dla 
ograniczenia emisji zanieczyszczeń sektora transportu do poziomów pozwalających 
zminimalizować ich wpływ na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, w SDS jako cel 
ilościowy przyjęto, Ŝe do roku 2020 nowy park samochodowy powinien emitować CO2 
średnio w ilości 120g/km (w roku 2006 wskaźnik ten wynosił 162g/km). Wywoływany 
transportem hałas ograniczony ma być zarówno u źródła, jak i poprzez środki 
łagodzące.  
 Celem SDS jest wzrost bezpieczeństwa na drogach. Miernikiem postępu ma być 
zmniejszenie o połowę do roku 2010 (w stosunku do r. 2000) liczby ofiar śmiertelnych 
transportu drogowego oraz zredukowanie liczby rannych w wypadkach drogowych. 
Osiągnięte ma to być dzięki poprawie infrastruktury drogowej, bezpieczniejszym 
pojazdom, ograniczeniom prędkości, wspólnym ogólnoeuropejskich kampaniom 
informacyjnym mającym zmienić zachowanie uŜytkowników dróg oraz egzekwowaniu 
kar bez względu na granice państwowe. 
 Zmniejszanie popytu na transport. Wzrost gospodarczy powoduje zwykle wzrost 
popytu na transport. Jednak fakt, iŜ kraje najbardziej konkurencyjne w UE mają 
najniŜszą transportochłonność PKB, wskazuje na moŜliwość racjonalizacji w tej 
dziedzinie. Celem SDS jest oddzielenie (decoupling) wzrostu gospodarczego od 
wzrostu popytu na transport. Zgodnie z zaleceniami SDS zmniejszanie popytu na 
transport dokonywać się powinno dzięki przekształceniu rozwiązań produkcyjnych i 
logistycznych oraz rozwojowi transportu kombinowanego. Skalę dojazdów, a tym 
samym negatywny wpływ transportu na środowisko, moŜe ograniczyć rozwój 
kształcenia na odległość oraz rozwój telepracy.  
 W przypadku Polski realizacja proponowanych w SDS kierunków strategii 
transportowej byłaby wskazana, bowiem nasze działania podejmowane (albo raczej 
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zaniechania) w tym obszarze powodowały rozwój sytuacji dokładnie w odwrotnych 
kierunkach. Polityka prowadzona wobec kolei doprowadziła do regresu w tej 
dziedzinie. Niedoinwestowany transport publiczny nie stanowił atrakcyjnej 
alternatywy dla indywidualnego transportu samochodowego. Mamy najwyŜszą w 
Europie śmiertelność w wypadkach drogowych a działania podejmowane w dziedzinie 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym kłócą się często ze zdrowym rozsądkiem. Strategia 
rozwoju dróg przez długie lata była przedmiotem dyskusji zamiast realizacji. 
Kosztowne ekrany dźwiękochłonne umieszczane są masowo wzdłuŜ dróg, w wielu 
wypadkach bez logicznego uzasadnienia. Sprawiają wraŜenie działalności dla poprawy 
sprawozdawczości, w efekcie często tylko szpecą krajobraz. Polityce ekologizacji 
transportu nie posłuŜyło teŜ np. sprowadzanie na wielką skalę przestarzałych 
samochodów z bogatych krajów UE. Stymulowana przez UE budowa ścieŜek 
rowerowych stanowi niewątpliwy postęp w dziedzinie transportu rowerowego. Tym 
niemniej mimo, Ŝe polityka promująca prozdrowotny i energooszczędny transport 
rowerowy jest relatywnie tania, ciągle jeszcze wiele brakuje nam w tej dziedzinie w 
stosunku do przodujących w tej dziedzinie krajów UE. Choć trzeba stwierdzić, Ŝe w 
wielu wymienionych obszarach stopniowo zaczynają być widoczne korzystne zmiany. 

 

4.3. Ochrona zasobów naturalnych i gospodarowanie nimi  

 Model rozwoju krajów Unii Europejskiej opiera się na wysokim zuŜyciu surowców 
i energii, z czym łączy się negatywny wpływ na środowisko naturalne. 282 Jako cel 
nadrzędny w ramach priorytetu dotyczącego ochrony środowiska i gospodarowania 
zasobami naturalnymi przyjęto „popraw ę zarządzania zasobami naturalnymi i 
unikanie ich nadmiernej eksploatacji z uwagi na waŜne funkcje pełnione przez 
ekosystemy” (To improve managment and avoid overexploitaition of natural 

resources, regcognaizing the value of ecosystem services). Tak sformułowany cel 
stanowi ogólną odpowiedź UE na jedną z kluczowych kwestii SD, tj. sposobu 
podejścia do zachowania kapitału naturalnego warunkującego trwały rozwój w 

                                                      
282 Szacuje się, Ŝe zuŜycie materiałów (material consumption) w krajach uprzemysłowionych 
waha się w granicach 31-74 t na osobę rocznie, czemu towarzyszy łączna  produkcja 1,3  bln 
ton odpadów .Progress on  EU Sustainable Development Strategy, Final Report, European 
Commission, Secretariat general, Ekorys Research and Consulting  2008, s. 71, 73.  
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przyszłości 283. Zasady, którymi kieruje się w tej kwestii UE ilustrują bliŜej następujące 
cele operacyjne:  

• wzrost efektywności wykorzystania zasobów nieodnawialnych w celu zmniejszenia 
ich całkowitego zuŜycia,  

• ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze związanego z 
wykorzystywaniem surowców,  

• wykorzystywanie zasobów odnawialnych w tempie umoŜliwiającym ich 
odtwarzanie, w tym zwłaszcza poprawę zarządzania i unikanie nadmiernej 
eksploatacji zasobów odnawialnych takich jak ryby, woda, powietrze, gleba i 
atmosfera,  

• ograniczenie o połowę utraty bioróŜnorodności na terenie UE i wkład UE do 
znaczącej redukcji światowej utraty bioróŜnorodności do roku 2010, 

• uzyskiwanie komparatywnych korzyści poprzez promocję eko-innowacji 
zwiększających efektywność wykorzystania zasobów naturalnych, 

• unikanie generowania odpadów i zwiększenie efektywności wykorzystania 
zasobów naturalnych poprzez promocję ich wielokrotnego wykorzystania (reuse) i 
recyklingu. 

 Odpowiedzialność państwa za ochronę środowiska naturalnego, która pojawiła się 
stosunkowo niedawno jako obszar interwencji, jest obecnie niekwestionowana. Unia 
Europejska szczególną uwagę przywiązuje do kwestii zachowania róŜnorodności 
biologicznej. RóŜnorodność biologiczna (gatunkowa, genetyczna, ekosystemowa i 
krajobrazowa) chroniona jest zarówno ze względu na jakość Ŝycia związaną z 
satysfakcją z obcowania z naturą, jak i dla zachowania naturalnych zaleŜności 

                                                      
283 W literaturze  problem ten określany jest jako tzw. zasada trwałości. WyróŜnia się róŜne jej 
rodzaje róŜniące się charakterem ograniczeń. Zasada słaba (week sustainability) oznacza 
zachowanie wielkości całkowitego kapitału bez względu na jego strukturę (kapitał 
przyrodniczy, wytworzony przez człowieka oraz społeczny). Zasada wraŜliwa wymaga, aby 
poza zachowaniem całkowitej wielkości kapitału nienaruszona pozostała pewna zasada 
określająca relacje między składowymi kapitału, silna (strong sustainability)- aby poszczególne 
rodzaje kapitału zostały zachowane kaŜdy z osobna, gdyŜ kapitał przyrodniczy i wytworzony 
przez człowieka nie są względem siebie substytucyjne, restrykcyjna (deep ecology) - oznacza 
całkowity zakaz uszczuplania jakiegokolwiek z zasobów nieodnawialnych i uŜycie 
odnawialnych jedynie do granicy moŜliwości jego odtworzenia. (K. Prandecki, op cit...). 
W teorii na ogół przyjmuje się, Ŝe w zarządzaniu zasobami odnawialnymi powinna być 
stosowana zasada mocna, a w przypadku niektórych zasobów  nawet restrykcyjna. Natomiast w 
zarządzaniu zasobami nieodnawialnymi podstawą dla określania tempa ich eksploatacji 
powinna być zasada słaba a niektórych przypadkach – wraŜliwa. B. Fiedor, Zasoby 
nieodnawialne w teorii trwałego rozwoju, 
http://www.lp.gov.pl/Members/aktualnosci/konferencja_uj. 
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występujących w ramach ekosystemów.284 UE stara się powstrzymać proces zanikania 
róŜnorodności biologicznej nie tylko na swoim obszarze, ale takŜe współpracując z 
innymi krajami w celu ograniczenia jej zanikania na świecie. W praktyce ochrona 
bioróŜnorodności, zwłaszcza przy ograniczonych moŜliwościach rekompensat, rodzi 
trudne do rozwiązania konflikty: jak godzić ochronę środowiska i restrykcyjny często 
punkt widzenia na te kwestie ekologów z oczekiwaniami rozwojowymi społeczności 
lokalnych i planami krajowymi. Podobne dylematy rodzi polityka unikania nadmiernej 
eksploatacji zasobów odnawialnych, zwłaszcza łowisk morskich. 
 Podstawowym narzędziem realizacji ochrony róŜnorodności biologicznej na terenie 
UE jest program Natura 2000. Jego celem jest zachowanie siedlisk przyrodniczych 

oraz gatunków, które uwaŜa się za cenne i zagroŜone w skali Europy. 285 Kraje 

członkowskie zobowiązane są do zachowania na obszarach wchodzących w skład sieci 
Natura 2000 walorów chronionych w stanie nie pogorszonym. Nie wyklucza to ich 
gospodarczego wykorzystania. Program ten okazał się skutecznym narzędziem 
przyczyniającym się do hamowania dalszej utraty róŜnorodności biologicznej na 
terenie UE, choć zarówno sposób delimitacji obszarów chronionych jak i zakres 
moŜliwej ingerencji gospodarczej na wyodrębnionych terenach nie są sprawą jasną. W 
rezultacie w Polsce konflikty na tym tle są powodem blokowania waŜnych inwestycji, 
w tym zwłaszcza z funduszy strukturalnych UE. Opóźnienia w dostosowaniu naszego 
prawa w dziedzinie ochrony środowiska do wymogów unijnych spowolniły realizację 
waŜnych projektów infrastrukturalnych ze środków unijnych. Polska ma natomiast 
znaczne sukcesy w realizacji celów w dziedzinie zalesiania. 
 Obszarem, na którym dzięki dotychczasowym działaniom dokonał się znaczący 
postęp jest ograniczanie tworzenia, unieszkodliwianie i przetwarzanie odpadów. W UE 

                                                      
284 JuŜ w 1848 roku John Stuart Mill pisał: „Niewiele satysfakcji sprawiłoby nam oglądanie 
świata, w którym nic nie byłoby pozostawione samorzutnej czynności przyrody i gdy kaŜdy 
skrawek ziemi, zdolny do przynoszenia ludziom Ŝywności, znajdowałby się pod uprawą, gdy 
kaŜda grządka kwiatów lub kaŜde naturalne pastwisko zostałoby zaorane, gdy wszystkie 
czworonogi lub ptaki Ŝyjące nie na poŜytek człowiekowi zostałyby wyniszczone jako rywale 
ludzi w ich poszukiwaniu Ŝywności, gdyby kaŜdy Ŝywopłot, czy zbyteczne drzewo zostało 
wykarczowane i nie pozostawiono by Ŝadnego miejsca, gdzie by mógł rosnąć dziki krzak lub 
kwiat, bez wyrwania ich z korzeniami w imię ulepszeń rolniczych.” J. St. Mill 1848; cyt. 
według wydania polskiego, t. II, s. 488. 
285 Kraje członkowskie przedstawiają listę leŜących na jego terytorium obszarów 
najcenniejszych pod względem przyrodniczym, odpowiadających gatunkowo i siedliskowo 
wymogom zawartym w Dyrektywach Ptasiej i Habitatowej. Po przedłoŜeniu listy, następuje 
proces ewaluacji i selekcji obszarów na poziomie europejskim a następnie  zatwierdzenie ich 
jako składników sieci. 
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na jednego mieszkańca wytwarzanych jest ok. 3,5t odpadów stałych rocznie.286 
Znaczna ilość wytwarzanych i składowanych odpadów, w tym niebezpiecznych 
i często składowanych niewłaściwie jest powaŜnym zagroŜeniem dla środowiska. 
Zarazem odpady stanowią liczący się zasób do wykorzystania w postaci surowców, 
materiałów i energii. Docelowo chodzi o to, aby z linearnego modelu zuŜycia zasobów: 
pozyskiwanie - produkcja – konsumpcja - odpady, przejść do modelu okręŜnego 
(cyklicznego), w którym, podobnie jak to ma miejsce w przyrodzie, odpady w całości 
stanowiły komponent kolejnego cyklu. 
 Główne kierunki działań w dziedzinie odpadów to: ograniczanie ilości 
wytwarzanych odpadów poprzez stosowanie najlepszych istniejących technologii; 
powtórne wykorzystanie większości odpadów (recykling) lub ich likwidacja drogą 
rozkładu przyjaznego dla środowiska; rozwój infrastruktury słuŜącej utylizacji 
zanieczyszczeń (w tym zwłaszcza rozwój i promocja ekologicznych technik utylizacji, 
np. biodegradacji); bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska składowanie 
odpadów, których nie da się poddać procesom odzysku lub unieszkodliwiania.287 
 W Polsce brak krajowej polityki w dziedzinie odpadów jest szczególnie widoczny. 
Bankrutują nie posiadające Ŝadnego państwowego wsparcia (w przeciwieństwie do 
tego typu przedsięwzięć w większości krajów UE) zakłady zajmujące się segregacją, 
przetwórstwem i unieszkodliwianiem odpadów. Zlikwidowano powszechne dawniej 
punkty skupu makulatury i butelek. W rezultacie mimo, Ŝe w wartościach 
bezwzględnych Polska ma najniŜszy w UE wskaźniku odpadów komunalnych na 
głowę mieszkańca (245 kg pc w zestawieniu z 518 kg w UE-27, 740 kg w Irlandii czy 
737 kg w Danii), groŜą nam bardzo wysokie kary za niski procentowo wskaźnik ich 
segregacji i przetwarzania.288 Polskie wewnętrzne ustawodawstwo pozwala na 
praktycznie bezkarne wwoŜenie na nasz teren śmieci (w tym najbardziej toksycznych, 
trudnych do unieszkodliwienia) zwłaszcza przez dbających o czyste środowisko, 
niestety tylko u siebie, Niemców. 289 

                                                      
286 Środowisko, w którym warto Ŝyć, Komisja Europejska 2006, s.15. 
287 Na poziomie regionalnym zaleca się rekultywację terenów składowisk odpadów, tworzenie 
systemu regionalnych przedsiębiorstw odpowiedzialnych za zbieranie, zabezpieczanie, 
oznakowanie i czasowe przechowywanie odpadów niebezpiecznych,  stosowanie urządzeń dla 
fizyko-chemicznej obróbki i stabilizacji odpadów niebezpiecznych, tworzenie składowisk 
odpadów niebezpiecznych, zapewnienie przyjmowania, obróbki i przetwarzania odpadów 
ulegających biodegradacji na terenach składowisk, tworzenie regionalnych składowisk. 
288 Zgodnie z przyjętymi przez UE celami w 2014r. powinniśmy odzyskiwać 60% śmieci 
a odzyskujemy ok. 6-7%. 
289 Jest to sytuacja jawnie sprzeczna z zasadami z Deklaracji z Rio. Zasada nr  13 mówi, Ŝe 
„Państwa będą rozwijały narodowe legislacje w zakresie odpowiedzialności za szkody 
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4.4. ZrównowaŜona konsumpcja i produkcja  

 Przechodzenie do prooekologicznych wzorców produkcji i konsumpcji stanowi 
centralne zagadnienie koncepcji zrównowaŜonego rozwoju. Celem ogólnym tego 
priorytetu (w tym przypadku prawie identycznym z samym priorytetem) jest 
propagowanie wzorców zrównowaŜonej konsumpcji i produkcji ( to promote 
sustainable consumptions and production patterns).290 Chodzi o zmianę 
dotychczasowych sposobów projektowania, produkowania, uŜytkowania oraz 
pozbywania się produktów, które posiadamy i konsumujemy tak, aby w efekcie 
produkcja i konsumpcja obywały się na poziomie nie przekraczającym wydolności 
ekosystemów (ich zdolności absorpcji) oraz nastąpiło oddzielenie (decoupling) wzrostu 
gospodarczego od degradacji środowiska.291  
 Przechodzenie do technik produkcji ukierunkowanych na bardziej efektywne 
wykorzystywanie zasobów, czyste procesy produkcji i nieobciąŜające środowiska 
produkty końcowe wymaga odpowiednich bodźców ekonomicznych i stymulowania 
ekoinnowacyjności. Zmiany wzorców w sferze konsumpcji wymagają oddziaływania 
na zmiany zachowań i postaw społecznych. Potrzebne jest ukierunkowanie na 
świadome przechodzenie do proekologicznego stylu Ŝycia poprzez edukację, promocję 
oraz bodźce ekonomiczne. 
 Wśród koniecznych działań w ramach realizacji tego priorytetu uznano, iŜ Komisja 
i państwa członkowskie powinny zaangaŜować się w dialog ze środowiskiem 
biznesowym i innymi zainteresowanymi stronami, dąŜąc do określenia celów 
dotyczących wyników w zakresie środowiska naturalnego i celów społecznych dla 
produktów i procesów. Rządy państw członkowskich powinny wspierać rozwój 
konkurencji rynkowej wynikającej z gospodarowania według zasad zrównowaŜonego 
rozwoju poprzez ustalanie ekologicznie uczciwych cen (tj. uwzględniających całość 
wpływu na środowisko) oraz stymulowanie motywacji, np. w postaci ekoaudytu ( Eco-

managment and Audit Schemes - EMAS). 

                                                                                                                                             
środowiskowe i za zanieczyszczanie oraz rekompensat dla poszkodowanych” oraz  zasadą nr 
14: „ Państwa powinny efektywnie współpracować w celu zapobiegania lokowania i transferu 
do innych Państw działalności i substancji mogących spowodować znaczące szkody 
ekologiczne i szkodliwych dla zdrowia ludzkiego.” 
290 Jest on teŜ taki sam jak główne wyzwanie strategii za jakie uznano ”stopniową zmianę 
obecnych niezrównowaŜonych wzorców produkcji i konsumpcji oraz niezintegrowanego  
prowadzenia unijnych polityk”, co jest  błędem formalnym SDS.  
291 Por. http://www.sustainable-development.gov.uk/what/priority/consumption-
production/index.htm. 
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 PoniewaŜ w technologiach ochrony środowiska, energooszczędnych oraz 
odnawialnych źródeł energii kryje się znaczny potencjał dla gospodarki i zatrudnienia, 
naleŜy dąŜyć do ich rozwoju oraz zwiększenia udziału UE w światowym rynku 
technologii w zakresie środowiska naturalnego i ekoinnowacji. Zgodnie z SDS 
wsparcie UE w tej dziedzinie polegać będzie na intensyfikacji badań i 
rozpowszechnianiu technologii, inwestycjach publicznych i prywatnych za 
pośrednictwem funduszy strukturalnych i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. 
Narzędziami wsparcia dla rozwijania i stosowania technologii ochrony środowiska 
oraz wdraŜania innowacji ekologicznych mają być teŜ Plan działań na rzecz 
technologii ochrony środowiska (Environmental Technologies Acion Plan - ETAP) 
oraz tzw. zielone zamówienia publiczne (Green Public Procurement – GPP). GPP są 
polityką włączania do procesu zakupów przez podmioty publiczne (procedur 
udzielania zamówień publicznych) kryteriów i/lub wymagań ekologicznych a przez to 
wpływania na rozwój i upowszechnienie technologii środowiskowych. 292  
 W celu podniesienia ekologicznej świadomości społecznej oraz zmiany 
zachowań i postaw konsumpcyjnych niezgodnych ze zrównowaŜonym rozwojem, 
SDS przewiduje prowadzenie kampanii informacyjnych promujących nieszkodliwe dla 
środowiska produkty przemysłowe, produkty organicznego rolnictwa a takŜe 
pochodzące z uczciwego międzynarodowego handlu (fair trade). Wskazywana jest 
konieczność informowania konsumentów o środowiskowych efektach uŜytkowanych 
produktów. W tym celu wprowadzane są systemy etykietowania towarów 
konsumpcyjnych trwałego uŜytku informujące nabywców o ich parametrach 
środowiskowych w celu ułatwienia im racjonalizacji wyborów. Nie lekcewaŜąc 
wpływu kampanii propagandowych, trzeba pamiętać, Ŝe badania pokazują, iŜ 
najskuteczniejszym narzędziem zmiany zachowań w dziedzinie oszczędności zasobów 
są bodźce ekonomiczne.293  
 Praktyka pokazuje, Ŝe proces przechodzenia na proekologiczne zachowania 
postępuje w miarę wzrostu zamoŜności, kiedy coraz większe znaczenie przywiązuje się 
do czystego środowiska jako elementu wysokiej jakości Ŝycia oraz determinanty 
dobrego stanu zdrowia. Wybór ekologicznych form konsumpcji i produkcji staje się 
sposobem Ŝycia, pewną formą etyki. Z drugiej jednak strony wzrost zamoŜności 
zwiększa ilość konsumowanych produktów i usług. W ogólnym bilansie niweluje to 
                                                      
292 Celem SDS jest  osiągnięcie do 2010 r. w UE średniego poziomu GPP równego poziomowi 
osiąganemu obecnie przez przodujące w tej dziedzinie państwa członkowskie.  
293 Dobrze ilustruje to przykład toreb plastikowych w handlu, gdzie wprowadzenie nawet 
symbolicznej odpłatności radykalnie zmniejszyło zuŜycie tego bardzo uciąŜliwego dla 
środowiska produktu. 
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oszczędności wynikające ze wzrostu efektywności produkcji i rosnącej świadomości 
ekologicznej konsumentów. Trendy obserwowane w Polsce nie odbiegają od 
europejskich. Z jednej strony rośnie ekologiczna świadomość, ale jeszcze szybciej 
rośnie liczba posiadanych dóbr.  
 
4.5. Zdrowie publiczne  

 Dobre zdrowie jest efektem wielu czynników: zdrowego stylu Ŝycia, 
niezanieczyszczonego środowiska, niskiej ekspozycji na niebezpieczne chemikalia, 
wysokich standardów bezpieczeństwa Ŝywności, redukcji ubóstwa, efektywnej i 
skutecznej opieki medycznej. Tak więc zdrowie publiczne, mając silne powiązania 
zarówno z warunkami środowiskowymi jak i ekonomicznymi, jest uzasadnionym 
priorytetem SDS.  
 Za cel nadrzędny w ramach priorytetu „zdrowie publiczne” przyjęto „promocj ę 
zdrowia publicznego na równych warunkach oraz poprawę ochrony przed 
zagroŜeniami dla zdrowia.” Cel ten realizowany jest poprzez cele operacyjne takie 
jak: rozwój zdolności skoordynowanego reagowania na pojawiające się zagroŜenia 
zdrowotne, poprawę legislacji Ŝywnościowej (w tym - etykietowania Ŝywności), 
ograniczenie rosnącej zapadalności na choroby cywilizacyjne i przewlekłe, 
zmniejszenie nierówności zdrowotnych pomiędzy krajami członkowskimi, poprawę 
informacji dotyczącej zanieczyszczeń środowiska. Chodzi teŜ o doprowadzenie do r. 
2020 do stanu, w którym chemikalia (włączając w to pestycydy) będą produkowane, 
sprzedawane i uŜywane w sposób, który nie powoduje zagroŜenia dla zdrowia i 
środowiska. W związku z rosnącą liczbą ludzi dotkniętych depresją, wśród celów 
operacyjnych jest teŜ poprawa zdrowia psychicznego. 
 W działaniach szczególna uwaga zwrócona ma być na wdraŜanie strategii i 
środków dotyczących determinant pochodnych do stylu Ŝycia, takich jak: palenie 
papierosów, nadmierne spoŜycie alkoholu, niewłaściwa dieta i brak aktywności 
fizycznej, choroby chroniczne. Komisja i kraje członkowskie będą promować dobre 
zdrowie i profilaktykę zachorowań poprzez zajmowanie się determinantami zdrowia w 
ramach wszystkich polityk i działań. Komisja razem z krajami członkowskimi 
zwiększy informację na temat zanieczyszczenia środowiska i jego wpływu na zdrowie. 
Będzie teŜ koordynować badania dotyczące związków pomiędzy zanieczyszczeniem 
środowiska a zdrowiem w celu lepszego rozumienia, które czynniki środowiskowe 
powodują problemy zdrowotne i jak najlepiej im zapobiegać. 
  Implementacja dokonywana jest przy uŜyciu takich narzędzi jak: nowe legislacje 
(np. dotyczące alkoholu, papierosów czy etykietowania i reklam), Metoda Otwartej 
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Koordynacji, poszerzanie mandatów niektórych istniejących agencji unijnych oraz 
tworzenie nowych, unijne wytyczne dotyczące wdraŜania do narodowych polityk 
ochrony zdrowia sposobów postępowania w przypadku określonych chorób, 
rekomendacje Rady dotyczące: prewencji (w tym zwłaszcza chorób nowotworowych i 
układu krąŜenia będących na dwóch pierwszych miejscach wśród przyczyn zgonów, a 
takŜe HIV/ AIDS oraz gruźlicy), promocji zdrowia i edukacji w zakresie zdrowego 
stylu Ŝycia.  
 Wśród narzędzi legislacyjnych realizacji polityki zdrowotnej UE na rzecz 
eliminowania szkodliwych dla zdrowia substancji chemicznych szczególnie wiele 
dyskusji wzbudził tzw. system REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of 
Chemicals). Jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego 
bezpiecznego stosowania chemikaliów poprzez ich rejestrację i ocenę oraz w 
niektórych przypadkach udzielanie zezwoleń i ograniczenia handlu oraz stosowania.294 

REACH dotyczy wszystkich substancji chemicznych: nie tylko uŜywanych w 
procesach przemysłowych, ale równieŜ w Ŝyciu codziennym, na przykład w 
produktach do czyszczenia, farbach, ubraniach, meblach, urządzeniach elektrycznych. 
Zgodnie z tym rozporządzeniem, wszyscy producenci i importerzy substancji 
chemicznych muszą zidentyfikować zagroŜenia związane z produkowanymi i 
wprowadzanymi na rynek substancjami oraz zapewnić odpowiednie zarządzanie tymi 
zagroŜeniami. Producenci i importerzy substancji chemicznych muszą wykazać, Ŝe 
spełnili odpowiednie wymagania za pomocą odpowiedniej dokumentacji rejestracyjnej 
przekazywanej do powołanej specjalnie Europejskiej Agencji Chemikaliów (European 
Chemicals Agency - ECHA). System ten, słuszny w intencjach, w praktyce bywa 
kontrowersyjny. Jego kosztowne i długotrwałe procedury rejestracyjne powodują 
bowiem eliminację drobnych i słabszych ekonomicznie producentów, co jest 
ewidentnie sprzeczne z deklarowaną przez UE polityką wspierania małych i średnich 
przedsiębiorstw. Dotyka to zwłaszcza przemysł chemiczny w krajach uboŜszych, 
takich jak Polska, gdzie państwa nie stać na pomoc w sfinansowaniu niezbędnych 
formalności. I tak np. w Polsce skutkiem wprowadzenia REACH 295 jest m.in. 
wycofywanie tanich krajowych leków (m.in. ziołowych), co prowadzi do dalszej 

                                                      
294 Rozporządzenie to zastąpiło kilkadziesiąt dotychczas obowiązujących wspólnotowych 
aktów prawnych, zarówno rozporządzeń, jak i dyrektyw (wprowadzonych do prawa polskiego 
ustawą z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych). Nadzorem nad 
wdraŜaniem rozporządzenia zajmuje się Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) w 
Helsinkach.  
295 Rozporządzenie REACH obowiązuje bezpośrednio bez potrzeby wprowadzania do prawa 
polskiego. Weszło w Ŝycie w dniu 1.06. 2007 r. 
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oligopolizacji rynku farmaceutycznego i wzrostu cen i tak juŜ drogich lekarstw. 
Problem ten generalnie dotyczy mniejszych producentów w sektorze chemicznym. 
Zarazem przykładem na to, Ŝe REACH nie zawsze działa w interesie społecznym jest 
moŜliwość legalnego - mimo społecznych protestów - otwierania w Polsce sklepów z 
tzw. dopalaczami (a więc de facto legalizacja sprzedaŜy narkotyków), których sprzedaŜ 
jest w większości krajów UE zakazana na mocy krajowych uregulowań prawnych. 
 
4.6. Integracja społeczna, demografia i migracje  

 W ramach systemu wartości konstytuującego Unię Europejską ostatecznym 
weryfikatorem polityki rozwoju tego ugrupowania jest poziom i jakość Ŝycia 
obywateli. Dotychczasowe, bez wątpienia historyczne osiągnięcia w tym zakresie to 
efekt m.in. rozbudowanego systemu świadczeń społecznych i stosowania zasady 
solidarności społecznej. Stąd za cel nadrzędny w ramach filaru społecznego SDS 
reprezentowanego głównie przez priorytet „Integracja społeczna, demografia i 
migracje” przyjęto „budowanie społecznej integracji z uwzględnieniem 
solidarności między- i wewnątrzgeneracyjnej dla zapewnienia oraz podniesienie 
jakości Ŝycia obywateli.” Priorytet ten obejmuje głównie kwestie ubóstwa i 
wykluczenia społecznego, starzenia się europejskich społeczeństw, systemów 
zabezpieczenia społecznego oraz migracji. 
 Likwidacja masowego skrajnego ubóstwa jest wielkim historycznym sukcesem 
krajów UE. Jednak nadal, zwłaszcza w nowych krajach członkowskich istnieją 
enklawy głębokiego ubóstwa. We wszystkich krajach członkowskich – choć w róŜnym 
stopniu - problemem jest teŜ ubóstwo względne. W 2005r. 16% obywateli UE - 25 
było zagroŜonych ubóstwem relatywnym (za którego granicę przyjęto dochód na 
głowę członka gospodarstwa domowego poniŜej 60% mediany dochodów w danym 
kraju) i wskaźnik ten nie poprawił się w ciągu ostatnich lat. Istnieją duŜe 
zróŜnicowania poziomu ubóstwa pomiędzy krajami członkowskimi UE. NajniŜsze 
wskaźniki mają Szwecja i Czechy, a najwyŜsze - Polska i Litwa. Z reguły dzieci i 
młodzieŜ są naraŜone w większym stopniu na ryzyko ubóstwa niŜ pozostałe grupy 
społeczne296. Badania pokazują, Ŝe z tej grupy rekrutują się potem w znacznym stopniu 
pozostający poza rynkiem pracy klienci opieki społecznej. W grupie tej jest teŜ 
zazwyczaj wyŜsza przestępczość i poziom patologii społecznych. SDS przyjmuje jako 
cel operacyjny „podjęcie kroków mających na celu znaczącą redukcję liczby osób 

                                                      
296 Wyjątek stanowi Szwecja, gdzie istniejący system zabezpieczeń socjalnych praktycznie 
eliminuje ten problem. 



198 

 

zagroŜonych ubóstwem i społecznym wykluczeniem, zwłaszcza skoncentrowanie się 
na redukcji ubóstwa wśród dzieci”. PoniewaŜ jednak polityka społeczna znajduje się w 
gestii krajów członkowskich, unijna polityka UE ma w tym obszarze niewielkie 
bezpośrednie moŜliwości oddziaływania. Jednak odpowiednio ukierunkowana polityka 
spójności czy wspólna polityka rolna mają znaczny pośredni wpływ na poziom 
dobrobytu wielu grup społecznych UE, a więc i na rozmiary ubóstwa.  
 Za jedno z największych długookresowych zagroŜeń nie tylko dla podnoszenia 
poziomu dobrobytu w przyszłości, ale przede wszystkim jego utrzymania, uwaŜa się 
proces starzenia się europejskich społeczeństw. Prognozuje się, Ŝe w latach 2005-
2050 mediana wieku europejskiej populacji wzrośnie o 10 lat (z 38 do 48 lat), zaś 
liczba osób w wieku powyŜej 65 roku Ŝycia w stosunku do ludności w wieku 15-64 
lata podwoi się. W efekcie coraz mniejsza liczba ludności w wieku produkcyjnym 
będzie musiała utrzymywać coraz liczniejszą populację emerytów. W związku z tym 
będzie narastał problem niedoborów na rynku pracy i wypłacalności dominujących w 
UE repartycyjnych systemów emerytalnych. W obliczu starzenia się społeczeństw SDS 
zaleca „wspieranie państw członkowskich w ich wysiłkach na rzecz modernizacji 
systemów zabezpieczenia społecznego, znaczne zwiększenie liczby starszych 
pracowników na rynku pracy oraz zwiększenie zatrudnienia migrantów.”  
 W praktyce zmiany systemów emerytalnych w większości krajów są niewielkie. 
Przejście na system kapitałowy obarczone jest m.in. wysokim ryzykiem wahań 
wartości składek lokowanych w róŜnego rodzaju papiery. W świetle prognoz 
wysokości przyszłych świadczeń emerytalnych, bynajmniej nie rozwiązuje 
problemu.297 TakŜe imigracja jako główne remedium na kurczące się zasoby pracy i 
konsekwencje tego procesu stanowi trudne wyzwanie dla przyszłości Europy.298 
Wprawdzie bowiem imigranci mogą znacząco przyczyniać się do społeczno-
gospodarczego rozwoju UE, jednak z imigracją wiąŜe się z szereg problemów. 
Statystyki pokazują, Ŝe stopa bezrobocia wśród imigrantów - szczególnie drugiego i 
kolejnych pokoleń - jest prawie dwukrotnie wyŜsza niŜ u ludności miejscowej. 

                                                      
297 Pokazuje to przykład  Polski. W  styczniu 2009 roku wypłacono pierwszą emeryturę 
obliczoną według nowego systemu w wysokości 923 zł, w której udział tzw. II filaru  tj. z OFE 
wyniósł 23 zł. 
298 O problemach tych piszę szerzej m.in. w następujących publikacjach: Trendy we 
współczesnych migracjach międzynarodowych, „Studia i Prace”, Zeszyty Naukowe Kolegium 
Ekonomiczno-Społecznego SGH, 2004, nr 6, Polityka migracyjna krajów wysoko rozwiniętych 
a nierówności w gospodarce światowej,  w: Nierówności społeczne a  wzrost gospodarczy, 
Uniwersytet Rzeszowski,  Rzeszów 2004, Przeciwdziałanie skutkom starzenia się społeczeństw 
w krajach wysoko rozwiniętych,  „Polityka Społeczna” 2003, nr 4, Globalizacja a 
międzynarodowe migracje ekonomiczne,  „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2002,  nr 5 (9).  
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Powoduje to dodatkowy cięŜar dla systemów zabezpieczenia społecznego, zwłaszcza 
w krajach gdzie są one relatywnie hojne i łatwo dostępne. Poza tym imigranci po 
pewnym czasie teŜ przejmują zachowania prokreacyjne krajów wysokorozwiniętych. 

Masowe migracje rodzą teŜ szereg trudnych do rozwiązywania problemów dla krajów 
przyjmujących, takich jak niedostosowania kwalifikacji, regionalne nierównowagi, a 
zwłaszcza problem społecznej absorpcji ogromnej liczby imigrantów potrzebnej do 
skompensowania malejących zasobów unijnej siły roboczej.  
 W SDS mowa jest o potrzebie wspólnej unijnej polityki migracyjnej. Jak dotąd 
postępy na tym polu są niewielkie. Trudno bowiem wyobrazić sobie taką politykę w 
wersji korzystnej dla wszystkich krajów członkowskich w sytuacji, gdy w ramach UE 
są zarówno kraje o dodatnim jak ujemnym saldzie migracji. Poza tym np. postulowana 
w ramach polityki migracyjnej aktywna polityka przyciągania wysoko 
kwalifikowanych specjalistów, czyli nasilony tradycyjny brain drain, ma niewiele 
wspólnego ze zrównowaŜonym rozwojem w skali świata, którego UE jest 
propagatorem.  
 
4.7. Wyzwania w zakresie ubóstwa oraz trwałego i zrównowaŜonego rozwoju w 
skali globalnej 

 Trwały i zrównowaŜony rozwój od początku był koncepcją globalną. Unijna SDS 
powinna więc z załoŜenia przyczyniać się do trwałego i zrównowaŜonego rozwoju w 
jego podstawowych wymiarach w skali całego świata. Cel nadrzędny SDS UE dla 
priorytetu „Wyzwania w zakresie globalnego ubóstwa i trwałego rozwoju” to 
„aktywna promocja idei zrównowaŜonego rozwoju na całym świecie oraz 
zapewnienie, aby wewnętrzna i zewnętrzna polityka Unii Europejskiej była 
spójna z globalnymi celami zrównowaŜonego rozwoju i międzynarodowymi 
zobowiązaniami UE w tym obszarze.” 
 Dla realizacji tak postawionego celu SDS zakłada przede wszystkim uczynienie 
znaczącego postępu w kierunku realizacji zobowiązań dotyczących uzgodnionych 
celów międzynarodowych. Dotyczy to zwłaszcza tzw. Milenijnych celów rozwoju, tj. 
eliminacji skrajnego ubóstwa i głodu, zapewnienia powszechnego wykształcenia 
podstawowego, promocji równości płci, obniŜenia umieralności dzieci i matek, walki z 
HIV/AIDS, zapewnienia dostępu do czystej wody i podstawowych urządzeń 
sanitarnych. Realizację tych celów wiąŜe się w SDS przede wszystkim ze 
zwiększeniem pomocy rozwojowej (Official Development Aid) w proporcji do PKB 
oraz poprawy jakości tej pomocy - jej efektywności i skuteczności. Zgodnie z 
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podjętymi wcześniej zobowiązaniami do 2015 roku zakłada się podniesienie poziomu 
tej pomocy do 0,7% PKB UE-27.299  
 O nieproporcjonalnie małej w stosunku do przekazywanych środków skuteczności 
pomocy dla krajów ubogich mówi się i pisze od dawna300. W SDS mowa jest m.in. o 
uniezaleŜnieniu pomocy od spełnienia przez kraj, który ją otrzymuje róŜnych 
warunków, ewaluacji efektów a takŜe o potrzebie redukcji zadłuŜenia krajów ubogich. 
Są to działania, o których potrzeba podnoszona jest wielu lat, ale których realizacja nie 
udawała się. Istnieje potrzeba strategicznego długookresowego podejścia, w którym 
kraje rozwijające się same wezmą na siebie odpowiedzialność za swój rozwój, a 
pomoc zewnętrzna stanowić powinna tylko dodatkowe wsparcie. Narzucane czy 
przejmowane z zewnątrz strategie rozwoju tej roli nie spełniły.301 Ostatnio coraz 
częściej mówi się o tym, Ŝe w przyszłości moŜe spełnią ją powstające regionalne 
ugrupowania integracyjne oparte na wspólnym dziedzictwie kulturowym, którego 
zachowanie uznane jest za jedną z fundamentalnych zasad SD. UE traktowana jest tu 
jako pozytywny wzorzec. 
 Promocja zrównowaŜonego rozwoju na świecie oraz dąŜenie do spójności 
wewnętrznych i zewnętrznych polityk Unii Europejskiej z globalnymi celami trwałego 
rozwoju stanowi w praktyce trudny do realizacji cel. UE podejmuje szereg inicjatyw, 
zwłaszcza środowiskowych.302 Jednak nieuniknione międzynarodowe sprzeczności 
interesów powodują, iŜ po pierwsze - niekoniecznie spotyka się to z aprobatą ze strony 
krajów rozwijających się, a po drugie - zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne polityki 
UE nie zawsze są spójne z globalnym zrównowaŜonym rozwojem. Unia np. niechętnie 
negocjuje zmiany swoich polityk takich jak wspólna polityka rolna czy polityka 

                                                      
299 Kraje, które juŜ osiągnęły taki poziom powinny w tym czasie  dalej zwiększać pomoc, zaś 
nowe kraje członkowskie powinny dąŜyć do osiągnięcia wskaźnika na poziomie 0,33%. 
Obecnie wskaźnik ten wynosi dla UE-15 0,43% PKB i  przewyŜsza średni poziom dla krajów 
OECD. 
300 Por. M. Sulmicka, Ubóstwo  we  współczesnym  świecie, Monografie i Opracowania, SGH, 
2001, nr  486 .  
301 Nierówności w poziomie  rozwoju  rosną coraz  szybciej. O ile w roku  1950-tym średni 
dochód  na  głowę w krajach bogatych był ok. 35 razy wyŜszy niŜ w krajach biednych, w l. 
1960. - ok. 38 razy, w  1970. – 44 razy, to pod  koniec  lat  1990-tych  rozpiętość ta wzrosła do 
74. Szacuje się, Ŝe  w roku 1820-tym  rozpiętość  pomiędzy najbogatszymi  i najbiedniejszymi 
krajami  kształtowała się jak 1: 3, a w 1913 jak 1:11, obecnie jest prawie 400- krotna. World  
Development Report, The World Bank 1995, 2008. 
302 Jest prawdopodobne, Ŝe skutki globalnego ocieplenia odczuwają najbardziej kraje 
rozwijające się (np. powodowane ociepleniem  susze powodują niŜsze zbiory), które same nie 
poradzą sobie z tym problemem. UE ustanowiła więc specjalny fundusz mający wspomagać te 
kraje w ich dąŜeniu do ograniczania emisji CO2.  
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handlowa tam, gdzie istniejące rozwiązania (subsydia, ograniczenia wolnego handlu) 
zakłócają warunki światowego wolnego handlu i są, zdaniem krajów rozwijających się, 
sprzeczne ze zrównowaŜonym światowym ładem ekonomicznym. 
 Problemem jest teŜ niedostateczne branie pod uwagę przez UE zewnętrznych 
efektów polityk SDS. Raport OECD-FAO 2005-2016 zwraca uwagę, Ŝe rosnący na 
skutek wewnętrznych unijnych regulacji popyt na biopaliwa przyczynił się do nasilenia 
powaŜnych środowiskowych i społecznych problemów. Rośliny będące surowcem do 
produkcji biopaliw rosną najlepiej w klimacie tropikalnym, co nasila presję na 
deforestację tych obszarów, przyczynia się do utraty bioróŜnorodności i lokalnych 
zaburzeń klimatycznych. Miejscowi rolnicy są usuwani z ich ziem, tak jak tradycyjne 
uprawy. Na skutek gwałtownie rosnącego popytu na biopaliwa obniŜyły się teŜ 
światowe zapasy zbóŜ. Wzrost cen podstawowych artykułów Ŝywnościowych 
pogorszył warunki bytu najuboŜszych społeczeństw i postawił w trudnej sytuacji kraje 
ubogie będące importerami tych artykułów.303 Generalnie obraz skutków ubocznych w 
krajach Trzeciego Świata spowodowanych wzrostem popytu na biopaliwa nie kojarzy 
się ze zrównowaŜonym rozwojem.304  
 SD nakłada limity (ograniczenia) korzystania z zasobów, co – zwłaszcza w krótkim 
okresie - moŜe być barierą wzrostu gospodarczego. W krajach wysoko rozwiniętych 
mówi się, Ŝe nakładane ograniczenia korzystania z zasobów naturalnych i wynikające 
ze zdolności biosfery do absorpcji skutków ludzkiej działalności dyktowane są 
aktualnym stanem technologii i organizacji. Postęp technologiczny i organizacyjny 

                                                      
303 Z raportu FAO wynika, Ŝe wzrost zapotrzebowania na biopaliwa w efekcie wejścia w Ŝycie 
unijnej dyrektywy paliwowej pociągnął za sobą wzrost cen cukru o 26%, kukurydzy o 11%. Z 
raportu wynika teŜ, Ŝe polityka zachęt do produkcji i wykorzystania paliw w Europie i USA 
miała niewielki wpływ na zmniejszenie zapotrzebowania na ropę. 
304 „W Indonezji stale rozszerzające się uprawy palm olejowych spowodowały katastrofę 
ekologiczną. W Malezji planuje się rozszerzenie upraw o kolejne 20 mln ha. Skutki brutalnej 
zmiany ekosystemu są bardzo powaŜne. Dawniej lasy pochłaniały wodę deszczową. Po 
zasadzeniu palmowców gleba uległa erozji i woda juŜ w nią nie wsiąka. Powoduje to powodzie 
trzy razy do roku. Wyginęło mnóstwo drapieŜników, co pociągnęło rozmnoŜenie się szczurów, 
a plantatorzy sprowadzają kobry z Ameryki Pd Ŝeby się ich pozbyć. Kłęby dymu z płonących 
lasów zatruwają powietrze. W ciągu kilku lat Indonezja stała się trzecim na świecie emitentem 
gazów cieplarnianych po USA i Chinach, choć zajmuje tylko 0,1% powierzchni globu. Wg 
badań opublikowanych przez magazyn Science naleŜałoby przez 840 lat uŜywać biopaliw 
pochodzących z plantacji załoŜonych na torfowiskach, aby wyrównać ich ujemny bilans emisji 
dwutlenku węgla. Wycięcie lasów pozbawiło źródeł utrzymania miejscowe plemiona. Wysokie 
zyski powodują, Ŝe ubogą ludność miejscową siłą pozbawia się ziemi. Po 25 latach palmy 
olejowe starzeją się i wówczas zwalcza się  herbicydami czekając aŜ obumrą. Potem trzeba 
wszystko spalić i zasadzić na nowo.” Koniec lasów deszczowych. Uprawy palm zjadają 
Borneo, „Forum” 2008, nr 32, s. 32.   
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mogą te granice przesuwać, zaś ekologiczne i społeczne wyzwania SD stanowią szanse 
dla innowacyjnych działań prorozwojowych. Jednak nie naleŜące do twórców 
światowego postępu technicznego kraje na niŜszym poziomie rozwoju nie są skłonne 
do narzucania sobie tych ograniczeń. Twierdzą, Ŝe jest to koncepcja stworzona na 
potrzeby krajów rozwiniętych, które osiągnęły wysoki poziom rozwoju eksploatując 
zasoby nie bacząc na związane z tym koszty środowiskowe.  
 Kluczowy międzynarodowy problem w tym obszarze wynika z faktu, Ŝe postęp w 
realizacji celów milenijnych potencjalnie nasila światową nierównowagę surowcowo-
środowiskową. Ciągle szybko rosnąca liczba ludności krajów ubogich w miarę 
wychodzenia z ubóstwa w efekcie stymulowanego realizacją tych celów wzrostu 
gospodarczego kreuje rosnący popyt na Ŝywność i surowce oraz zwiększa presję na 
środowisko.305 Pogodzenie tych trendów w efektywny sposób stanowi ogromne 
wyzwanie.  
 
5. Realizacja i monitoring SDS  

 WdraŜanie SDS ma charakter zarówno horyzontalny w stosunku do wszystkich 
polityk i strategii UE, jak i dziedzinowy, tj. poprzez strategie cząstkowe w 
poszczególnych obszarach priorytetowych. Instrumentami realizacji SDS są zarówno 
regulacje prawno-administracyjne (dyrektywy UE, standardy, nakazy, zakazy, 
koncesje, pozwolenia, itp.) jak i róŜnego rodzaju bodźce oraz instrumenty rynkowe 
(bezpośrednie i pośrednie dotacje i subwencje, opłaty i podatki ekologiczne, rynki 
uprawnień zbywalnych do emisji zanieczyszczeń i eksploatacji zasobów). WaŜną rolę 
w procesie implementecji SDS pełnią oceny oddziaływania na środowisko (Strategic 
Impact Assesments) przeprowadzane przed przyjęciem programów i strategii. 
Instrumentami lepszego kształtowania polityki SD są teŜ: ewaluacja ex post oraz 
konsultacje społeczne. Państwa członkowskie zobowiązane są do wykorzystywania 
powyŜszych instrumentów przy opracowywaniu strategii, programów i projektów oraz 
przydzielaniu funduszy publicznych. SDS, podobnie jak Strategia Lizbońska, nie ma 
osobnego budŜetu. Jako strategia horyzontalna jest ona natomiast współfinansowana 
przez UE z unijnych funduszy polityki spójności, funduszu rozwoju obszarów 
wiejskich, funduszu rybołówstwa, instrumentu LIFE+ oraz funduszy na badania 
naukowe i postęp technologiczny.  
 Kraje członkowskie opracowują narodowe strategie trwałego i zrównowaŜonego 
rozwoju, które podlegają przeglądom pod kątem osiągniętych postępów. Strategie 
                                                      
305 Tak jak nawet bardzo oszczędne auta, do których produkcji przystąpiły niedawno Indie i 
Chiny rozpoczynające masową motoryzację w biednych krajach. 
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zrównowaŜonego rozwoju opracowują równieŜ regiony i podmioty lokalne. Komisja 
ocenia wdraŜanie SDS co dwa lata na bazie przyjętych i w miarę potrzeby 
uaktualnianych wskaźników zrównowaŜonego rozwoju. W przeciwieństwie do 
Strategii Lizbońskiej, nie są formułowane rekomendacje krajowe. Kompleksowy 
przegląd SDS ma być przeprowadzany na początku kaŜdego nowego okresu 
urzędowania Komisji. 
  Z punktu widzenia realizacji SDS istotna jest kwestia podziału kompetencji, 
poniewaŜ niektóre spośród zaplanowanych działań naleŜą do właściwości Wspólnoty 
(np. polityka handlowa), podczas gdy inne naleŜą raczej do kompetencji krajowych 
(energia) lub próbuje się je skoordynować na poziomie europejskim (polityka 
socjalna). Ponadto do róŜnych zakresów kompetencji dochodzi jeszcze wymiar 
globalny. W efekcie często nie jest jasne, za co odpowiada UE a za co państwa 
członkowskie, co prowadzić moŜe do rozmycia odpowiedzialności a w konsekwencji 
moŜe być jedną przyczyn małych postępów w realizacji celów. 
 
6. Ocena priorytetów SDS 

 Choć SD jest rozwojem uwarunkowanym przestrzenią ekologiczną - w głównym 
nurcie badań i dyskusji istnieje zgoda, Ŝe jest to koncepcja znacznie szersza niŜ tylko 
ochrona środowiska. W zamyśle jest to model rozwoju, który moŜna nazwać 
ekologiczno-społecznym. Jeśli jednak przyjrzeć się realizacyjnym rankingom 
poszczególnych priorytetów, widać, Ŝe unijna SDS jest przede wszystkim strategią 
„zarządzania przez środowisko”, zaś realizowana w ramach UE polityka SD ma 
charakter bardziej ekocentryczny niŜ antropocentryczny.306  
 Wprawdzie nie ma oficjalnego rankingu waŜności przyjętych w SDS kierunków 
priorytetowych, w praktyce widoczne jest, Ŝe Unia szczególną wagę przywiązuje do 
kwestii zmian klimatu. Niezwykle wysoka ranga nadana zwłaszcza emisji CO2 

powoduje, iŜ „rosnąca liczba ekspertów jest zaniepokojona niebezpieczeństwem 
popadania w uproszczenie. Inne problemy zrównowaŜonego rozwoju, takie jak 
zrównowaŜona konsumpcja i produkcja, zdrowie publiczne, bioróŜnorodność, zasoby 
naturalne oraz inne aspekty społeczne takŜe wymagają pełnej uwagi.” 307 Poza tym 
wątpliwości moŜe budzić tak daleko posunięty interwencjonizm w sprawie redukcji 
emisji CO2 w sytuacji zasadniczych róŜnic poglądów dotyczących interpretacji 
przyczyn zmian klimatycznych. Niepokoi fakt, Ŝe ogromne środki pochodzące z 
                                                      
306 Polska wpisuje się w ten nurt: w okresowych raportach z realizacji SDS przesyłanych przez 
Polskę do KE, filar społeczny jest przez nas w ogóle pomijany. 
307 Progress on EU Sustainable Development Strategy, op cit. s. 110. 
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handlu emisjami zamiast być przekazywane np. na wspólny fundusz 
środowiskowy, czy szerzej - fundusz zrównowaŜonego rozwoju UE, stają się w 
praktyce narzędziem redystrybucji dochodów pomiędzy krajami UE.  
 Biorąc pod uwagę rosnące uzaleŜnienie naszej cywilizacji od energii oraz rysujące 
się coraz wyraźniej bariery surowcowe w tej dziedzinie, dla trwałego i 
zrównowaŜonego rozwoju z pewnością niezbędna jest odpowiadająca na to wyzwanie 
strategia energetyczna stawiająca na nowe źródła energii. Strategie takie z 
powodzeniem zaczynają wdraŜać u siebie kraje skandynawskie. Natomiast w ramach 
UE strategia energetyczna staje się „produktem ubocznym” strategii redukcji emisji 
CO2. 
 W porównaniu z klimatem, np. zmiana trendów w transporcie wydaje się mniej 
kluczowym obszarem politycznych inicjatyw. Tymczasem wzrost zuŜycia energii w 
tym sektorze przewyŜsza zuŜycie energii we wszystkich pozostałych sektorach 
gospodarki. Udział transportu w zuŜyciu energii rośnie, a 98% zuŜywanej energii 
dostarcza ropa naftowa. Postulowane w SDS zmiany w strukturze transportu mające na 
celu przesunięcie w stronę bardziej środowiskowo przyjaznego transportu (zwłaszcza 
przesunięcie w stronę transportu zbiorowego w ruchu pasaŜerskim i kolejowego w 
transporcie towarowym), obniŜenie emisji spalin oraz propagowanie alternatywnych 
środków przemieszczania się, mogłyby przynieść znaczące korzystne rezultaty z 
punktu widzenia zrównowaŜonego rozwoju. Za jedną z głównych przyczyn trudności 
w dokonywaniu poŜądanych zmian w strukturze transportu uwaŜa się ceny 
nieodzwierciedlające rzeczywistych kosztów związanych z poszczególnymi rodzajami 
transportu i przez to wysyłające fałszywe sygnały do uŜytkowników. Istnieje zgoda, Ŝe 
sytuację poprawiłoby zastosowanie zasady pokrywania kosztów zewnętrznych usług i 
produktów transportowych według obowiązującej w UE zasady „zanieczyszczający 
płaci’. Jednak nie ma konsensusu co do sposobu kalkulacji i mechanizmu 
egzekwowania tych opłat.  
 Jak wynika z kierunków działań przewidzianych w SDS w obszarze racjonalizacji 
zuŜycia zasobów naturalnych oraz wzorców produkcji i konsumpcji, coraz większa 
część kapitału w UE będzie inwestowana w zmniejszanie jednostkowego zuŜycia 
zasobów, substytucję zasobów nieodnawialnych odnawialnymi oraz zmniejszanie 
polutogenności wzrostu. Szczególnie obiecujące z punktu widzenia wchodzenia na 
ścieŜkę trwałego gospodarowania zasobami naturalnymi wydaje się zastępowanie 
linearnego podejścia do zuŜywania zasobów (pozyskiwanie-produkcja-konsumpcja-
odpad) ruchem „okręŜnym”, gdzie wszelkie odpady, są wykorzystywane w kolejnych 
cyklach. Postępy w tej dziedzinie są jednak bardzo róŜne w poszczególnych krajach.  
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 Systematycznie rosnąca średnia długość Ŝycia w krajach UE świadczy o generalnie 
coraz lepszej kondycji zdrowotnej europejskich społeczeństw. Jednak wyzwania i 
aspiracje dotyczące ochrony zdrowia nie maleją lecz rosną. Szczególnie trudno będzie 
realizować zadeklarowany w SDS cel nadrzędny omawianego priorytetu w jego części 
dotyczącej równego dostępu do ochrony zdrowia. Jednym z głównych dylematów 
współczesnego państwa opiekuńczego jest zapewnienie powszechnego dostępu do 
coraz bardziej skutecznych, ale i coraz bardziej kosztownych procedur medycznych w 
sytuacji postępującego starzenia się europejskich społeczeństw oraz gwałtownie 
rosnących wraz z wiekiem kosztów opieki medycznej i pogodzenia tego z wymogami 
zachowania równowagi makroekonomicznej. Strategia nie zawiera działań mogących 
przyczynić się do rozwiązywania tych kwestii. Realizowany w praktyce trend 
prywatyzacyjny w ochronie zdrowia powiększy nierówności dostępu. Swoistym 
paradoksem jest, Ŝe dalsza poprawa stanu zdrowia populacji UE w efekcie realizacji 
SDS, przedłuŜając o kolejne lata okres poprodukcyjny w Ŝyciu człowieka, problemy te 
dodatkowo zaostrzy. 
 Cele i działania postulowane w SDS w obszarze spójności społecznej i 
przeciwdziałania narastającej nierównowadze demograficznej są w duŜej mierze 
toŜsame z celami Strategii Lizbońskiej w tym zakresie. Utrzymanie wysokiego 
standardu Ŝycia obywateli UE i redukcja ubóstwa osiągane mają być zwłaszcza 
poprzez reformy systemów zabezpieczenia społecznego, aktywną politykę rynku pracy 
mającą na celu zwiększenie stopy zatrudnienia (zwłaszcza kobiet i ludzi starszych a 
takŜe ludzi młodych i osób niepełnosprawnych, a więc grup o niŜszych od średniej 
wskaźnikach zatrudnienia), podnoszenie wieku emerytalnego, stymulowanie wyŜszej 
dzietności i imigrację. W praktyce realizacja tych kierunków działań napotyka jednak 
na powaŜne trudności. Próby zmian systemów socjalnych, zwłaszcza emerytalnych, 
napotykają na silny sprzeciw społeczny. Wzrost aktywizacji zawodowej kobiet 
wymaga równoległego rozwoju kosztownych systemów opieki nad dziećmi. Nie 
wszystkie kraje stać na efektywną politykę stymulowania wyŜszej dzietności jako 
potencjalną alternatywę imigracji poprawiającej strukturę wiekową starzejących się 
społeczeństw. BieŜące koszty budŜetowe tej polityki są wysokie a korzyści odległe w 
czasie. Masowa imigracja rodzi nie mniej problemów niŜ rozwiązuje. Trudno jest teŜ 
godzić napięcia wynikające z konieczności utrzymywania dyscypliny budŜetowej z 
równoczesnym dąŜeniem do redukcji ubóstwa przy jednoczesnym wzroście kosztów 
świadczeń socjalnych związanych ze starzeniem się społeczeństw. Choć nie naleŜy 
zapominać, Ŝe są kraje, którym się to udaje: tradycyjnie przodują kraje skandynawskie.  



206 

 

 Wprawdzie w opracowaniu mowa jest głównie o negatywnych przykładach 
realizacji polityki trwałego i zrównowaŜonego rozwoju w Polsce, ale oczywiście są teŜ 
przykłady pozytywne. Na przykład stan środowiska naturalnego we wszystkich 
dziedzinach uległ bardzo znaczącej poprawie i jest to w duŜym stopniu zasługą 
włączenia Polski w unijną politykę w tym obszarze. 308 Mimo dyskusyjności szeregu 
rozwiązań w poszczególnych obszarach priorytetowych, włączenie Polski w realizację 
SDS naleŜy uznać za generalnie korzystne. Głównie dlatego, Ŝe praktyka okresu 
transformacji systemowej pokazała, iŜ mamy problemy z generowaniem i realizacją 
własnych długookresowych strategii do jakich ze swojej natury naleŜy SDS. Jest teŜ 
jednak faktem, na co szczególnie starano się zwrócić uwagę w opracowaniu, Ŝe jeśli 
prześledzić sposób realizacji poszczególnych priorytetów unijnej SDS w Polsce, 
widać wiele problemów wskazujących na pilną potrzebę prowadzenia przez nas lepszej 
polityki. Zarówno lepiej artykułującej nasze interesy i specyfikę w ramach UE, jak i 
bardziej racjonalnej wewnętrznej realizacji przyjętych w ramach SDS kierunków. W 
przeciwnym wypadku nawet słuszne i warte realizacji idee SDS przeradzają się często 
w Polsce w swoje przeciwieństwo.  
 

*   *   * 
 

Kluczowe jest oczywiście pytanie, czy wybrane w SDS priorytety i przypisane 
im cele operacyjne są w stanie wprowadzić UE i świat na ścieŜkę trwałego i 
zrównowaŜonego rozwoju? Jeśli za główne wyzwanie Strategii uznać zmianę 
obecnego modelu rozwoju na mniej zasobochłonny i oszczędzający środowisko a 
zarazem społecznie sprawiedliwy, to jest mało prawdopodobne, aby proponowane 
działania przełamały dotychczasowe negatywne trendy w tych dziedzinach. W sferze 
zasobów naturalnych działania takie jak zmniejszanie materiałochłonności produkcji, 
substytucja surowców nieodnawialnych odnawialnymi, zmiany strukturalne w 
gospodarce czy chroniące środowisko ustawodawstwo, choć niewątpliwie przynoszą 
efekty w postaci poprawy efektywności wykorzystania zasobów i poprawy jakości 
środowiska, nie zapobiegają jednak ogólnemu trendowi wzrostu ich zuŜycia. W 
sferze społecznej postępująca komercjalizacja sprzeczna jest z ideą zrównowaŜonego 
ładu społecznego. Skuteczność działań na rzecz zmiany świadomości społecznej na 
bardziej proekologiczną, niwelują strategie wielkich korporacji nakierowane na 
kreowanie sztucznego popytu skutecznie nakręcanego przez reklamę i produkowanie 

                                                      
308 Choć teŜ - o czym rzadziej się mówi - takŜe depresji transformacyjnej i  upadku wielu gałęzi 
przemysłu. 



207 

 

rzeczy mniej trwałych. W krajach bogatych ruchy na rzecz zrównowaŜonego rozwoju 
propagujące radykalne zmiany modelu konsumpcji, odejście od dominującego 
dogmatu, Ŝe dobrobyt jest toŜsamy z dobrobytem materialnym, stawiające na poprawę 
jakości Ŝycia zamiast podnoszenia standardu materialnego („lepiej” zamiast „więcej”, 
„wartości a nie rzeczy”), mają ciągle niszowy charakter. 309 Trudno teŜ liczyć na 
popularność i zrozumienie haseł ograniczania konsumpcji materialnej w krajach 
biednych, gdzie dla 3 mld ludzi problemem jest zaspokojenie potrzeb podstawowych 
warunkujących biologiczne przetrwanie a równocześnie globalizacja mediów 
upowszechnia zachodnie zasobochłonne wzorce stylu Ŝycia. Istnieje teŜ 
niebezpieczeństwo, Ŝe niewłaściwa realizacja SDS moŜe nasilać nierównowagi, czego 
przykładem są biopaliwa. W tej sytuacji pytanie: jak pogodzić wzrost gospodarczy z 
trwałym i zrównowaŜonym rozwojem na obecnym etapie pozostaje ciągle bez 
odpowiedzi. Oczywiście sytuacja taka odnosi się do obecnego poziomu postępu 
technicznego. Nowe przełomowe technologie, w tym zwłaszcza w dziedzinie nowych 
źródeł energii, są w stanie przesuwać granice wzrostu, tak jak to wielokrotnie bywało 
w przeszłości i temu celowi SDS powinna przede wszystkim słuŜyć. W związku z tym 
wydaje się, Ŝe choć problematyka innowacyjności jest obecna w unijnej strategii SD, to 
jednak relatywnie słabo w stosunku do narastającej potrzeby poszukiwania 
przełomowych rozwiązań.  
 Krytycy koncepcji trwałego i zrównowaŜonego rozwoju twierdzą, Ŝe jest ona 
„trudną sztuką zatrzymania ciasteczka przy jednoczesnym zjedzeniu go.” Podnoszą, iŜ 
koncepcja ta jest zbyt łagodnym potraktowaniem problemów współczesności. Nie 
dotyka ich źródeł i nie jest na tyle odwaŜna, by zakwestionować podstawowe 
paradygmaty współczesnej ekonomii, takie jak konieczność wzrostu gospodarczego 

czy adekwatność wskaźnika PKB.310 W efekcie stanowi ona kolejny naduŜywany 

                                                      
309 Jest rzeczą znamienną, Ŝe opublikowany kilka lat temu kolejny raport Donelli i Denisa 
Meadowsów  oraz Jurgena Randersa Limits to Growth. The 30-Year Update, (Chealse Green 
Publishing Copmpany 2004) tym razem przeszedł praktycznie bez echa. Zdaniem autorów 
granice, o których pisali  w latach 1970. zostały w wielu przypadkach juŜ przekroczone. 
Zaproponowali oni nowy scenariusz działania w obecnych warunkach.  
310 Co pewien czas pojawiają się propozycje mierników uzupełniających PKB,  np. 
zaproponowany w 1990r. przez M. Wackernagela i W. Reesa z University of British Columbia 
ecological footprint (trudny do adekwatnego przekładu na język polski termin, dosłownie - 
„ślad ekologiczny”, ale teŜ np. „poziom wykorzystania środowiska naturalnego”, „wskaźnik 
obciąŜenia środowiska naturalnego”). Ślad ekologiczny to szacowana ilość hektarów 
powierzchni lądu i morza (tzw. globalnych hektarów) potrzebna do kompensacji zasobów 
zuŜytych na produkcję, konsumpcję i absorpcję odpadów. W raporcie międzynarodowej 
organizacji ekologicznej World Wildlife Fund (WWF) „Living Planet Report 2008 ” 
oszacowano, Ŝe zdolność ta w skali Ziemi w 2005r. przekroczona została o 30%.  Ekolodzy 
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frazes polityczny. Sceptycyzm ten moŜna zrozumieć. Z drugiej strony trudno negować 
juŜ osiągnięty inspirowany ideą SD ogromny postęp np. w zakresie stosowania 
czystych ekologicznie technologii, gospodarki odpadami czy ochrony ginących 
gatunków roślin i zwierząt. Coraz większa ilość przedsiębiorstw deklaruje 
odpowiedzialne społecznie działania i opracowuje swoje strategie zrównowaŜonego 
rozwoju. Poza tym zasługą zarówno samej idei trwałego i zrównowaŜonego rozwoju 
jak i unijnej SDS jest wzrost społecznej świadomości barier rozwojowych i moŜliwych 
kierunków działań. W scenariuszu optymistycznym moŜna załoŜyć, iŜ w efekcie 
ścierania się róŜnych poglądów, krytycznej wymiany myśli i rosnącej świadomości 
społecznej, wejście na ścieŜkę trwałego i zrównowaŜonego rozwoju następować będzie 
stopniowo w efekcie kombinacji zarówno ewolucji modelu rozwoju, jak i rozwoju 
nowych technologii. W procesie tym SDS traktować naleŜy jako punkt wyjścia. 
 Pojawiają się jednak nowe zagroŜenia dla realizacji idei SD, do których z 
pewnością naleŜy kryzys finansowy. W zglobalizowanym, a więc coraz bardziej 
współzaleŜnym świecie, czynniki zewnętrzne są na tyle znaczące, Ŝe mogą postawić 
pod znakiem zapytania moŜliwość jakiegokolwiek rozwoju. W tej sytuacji koordynacja 
na poziomie ponadnarodowym wydaje się niezbędna. Sytuację jednak utrudnia fakt, Ŝe 
kraje, które wyłamują się z koordynacji międzynarodowej (zwłaszcza Chiny i Indie) 
rozwijają się szybko i są relatywnie w małym stopniu dotknięte kryzysem. Pierwotną 
ideę trwałego i zrównowaŜonego rozwoju opartą na międzynarodowej współpracy, w 
warunkach kryzysu zastępuje bezwzględna międzynarodowa konkurencja i dbałość 
przede wszystkim o własne interesy. Jest to widoczne takŜe w ramach UE. 
Historycznie państwa dąŜyły do posiadania zasobów i przejęcia nad nimi kontroli. Idea 
SD jest próbą podjęcia działań na rzecz racjonalizacji wykorzystania zasobów w skali 
świata dla dobra całej ludzkości. Wydaje się jednak, Ŝe rzeczywistość ponownie 
kieruje bieg wydarzeń na stare tory.  
 Poza tym dyskusja nad problemami trwałego i zrównowaŜonego rozwoju 
prowadzona jest przy załoŜeniu, Ŝe świat będzie rozwijał się w warunkach pokoju. 
Jednak biorąc pod uwagę wyczerpywanie się strategicznych zasobów, gigantyczny 
wzrost nakładów na zbrojenia i postęp techniczny w tej dziedzinie, moŜna sobie 
wyobrazić, Ŝe w razie kolejnego światowego konfliktu zbrojnego (np. 
zmaterializowania się wizji konfliktu cywilizacji Huntingtona), zniszczenia środowiska 
a takŜe koszty społeczne i gospodarcze mogłyby być bezprecedensowe w historii. 

                                                                                                                                             
chcą, by ślad ekologiczny krajów był uŜywaną powszechnie miarą uzupełniającą wskaźnik  
PKB i  wskaźnik rozwoju społecznego HDI. Jednak mimo popularności tego pomysłu, 
dyskusyjność metodologii  czyni uzyskiwane wyliczenia mało wiarygodnymi.  
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Optymistyczne moŜe być to, Ŝe często właśnie sytuacje kryzysowe wymuszają i 
przyspieszają bardziej skuteczne działania i rozwiązania. Ich koszt jest jednak 
wówczas znacznie wyŜszy niŜ przy realizacji strategii zapobiegawczej, której 
pozytywnym przykładem, mimo wszystkich słabości, jest strategia trwałego i 
zrównowaŜonego rozwoju Unii Europejskiej.  
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Streszczenie 

 Idea trwałego i zrównowaŜonego rozwoju zrodziła się z krytyki zagraŜającej 
środowisku naturalnemu wąsko rozumianej prowzrostowej orientacji w polityce 
gospodarczej. Jej istotę stanowi dąŜenie do harmonijnego łączenia wymogów rozwoju 
społecznego, wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska w procesie podejmowania 
decyzji rozwojowych tak, aby zaspakajać potrzeby obecnych pokoleń nie pozbawiając 
tych moŜliwości przyszłych generacji. W praktyce jest sprawą daleką od 
jednoznaczności jak operacjonalizować tę generalnie słuszną ideę. Celem opracowania 
jest przegląd obszarów priorytetowych aktualnej Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju 
Unii Europejskiej (European Union Sustainable Developmnet Strategy - SDS) oraz 
wskazanie na niektóre związane z ich realizacją dylematy, w tym - z punktu widzenia 
Polski. Priorytety SDS dotyczą siedmiu kluczowych wyzwań (priorytetów), za które 
uznano: zmiany klimatu i czystą energię; zrównowaŜony transport; produkcję i 
konsumpcję zgodną z zasadami zrównowaŜonego rozwoju; ochronę środowiska i 
zarządzanie zasobami naturalnymi; zdrowie publiczne; integrację społeczną; 
demografię i migracje; ubóstwo i wyzwania zrównowaŜonego rozwoju w skali 
globalnej. Choć włączenie Polski w realizację SDS jest dla nas generalnie korzystne, 
jednak często wiele tracimy z powodu słabej zdolności korzystania z oficjalnej unijnej 
zasady realizacji priorytetów tej strategii w sposób dostosowany do specyfiki danego 
kraju członkowskiego a takŜe słabości naszej wewnętrznej polityki realizacji idei 
trwałego i zrównowaŜonego rozwoju. 
 
Słowa kluczowe: zrównowaŜony rozwój, strategia, priorytety, Unia Europejska 
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Priorities of European Union Sustainable Developmen t Strategy 

Abstract 

 The idea of sustainable development originates from the criticism targeted at 
growth supporting economic policy posing a threat to natural development. The 
concept itself assumes striving for balanced combination of requirements of social 
development, economic growth and environmental protection while development 
decision – making process so that needs of living generations could be met and the 
needs of future generations could be satisfied. However, it is far from obvious how to 
pursue this generally justifiable idea. The purpose of the research paper is to have an 
insight into priority areas of the current European Union Sustainable Development 
Strategy (SDS) and to indicate some dilemmas resulting from the pursuit of the 
Strategy, including the ones perceived by Poland. Priorities of the SDS concern seven 
major challenges, such as: climate change and clean energy, sustainable transport, 
production and consumption in line with rules of sustainable development, 
environmental protection and natural resources management, public health, social 
integration, demography and migrations, poverty and challenges of sustainable 
development in global terms. Although Poland’s joining the SDS pursuit benefits us, 
we often lose much because of our poor ability to take advantage of the Union’s 
official principle to attain the priorities of the Strategy in line with the specificity of the 
set member country as well as the weakness of our internal policy of pursuing the idea 
of sustainable development. 
 
Key words: sustainable development, strategy, priorities, European Union 
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Jacek Szlachta 
 
 

Europejska polityka regionalna po roku 2013 – wyzwa nia dla Polski 
 
 
 Wspólnota Europejska od czasu wdroŜenia reformy Delorsa, jaka nastąpiła w 1988 
roku, programuje swoje polityki i budŜet w horyzoncie wieloletnim, a dotychczasowe 
wieloletnie okresy dotyczyły lat: 1989-1993, 1994-1999, 2000-2006 i 2007-2013. 
Ostatnie dwie perspektywy finansowe obejmowały zatem po siedem lat. Zgodnie 
z zapisami traktatu reformującego przyjętego przez Radę Europejską na Szczycie 
w 2007 roku w Lizbonie, kolejny wieloletni okres powinien dotyczyć przynajmniej 
pięciu lat.311 Dlatego oczekuje się, Ŝe programowanie polityk i budŜetu Wspólnoty 
będzie obejmowało w najbliŜszej przyszłości okres siedmiu lub pięciu lat, czyli 2014-
2020 lub 2014-2018.  
 Po rozszerzeniu Unii Europejskiej, jakie nastąpiło od 1 maja 2004 roku, Polska ze 
względu na niski poziom rozwoju społeczno-gospodarczego całego naszego kraju jak 
i poszczególnych województw, stała się znaczącym beneficjentem europejskiej 
polityki spójności.312 W latach 2007-2013 największe transfery funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności, jakie są uruchamiane w ramach tej polityki, 
trafiają do Polski. Wynika to z orientacji podstawowej części funduszy strukturalnych 
Wspólnoty na rzecz regionów o niskim poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, 
a miernikiem jest produkt krajowy brutto na mieszkańca według parytetu siły 

                                                      
311 Zakładam, Ŝe proces ratyfikacji traktatu reformującego zostanie zakończony przed rokiem 
2013, co oznacza Ŝe jego zapisy będą podstawą kształtowania kolejnej perspektywy 
budŜetowej. 
312 Dla tej sfery interwencji Wspólnoty Europejskiej uŜywane są trzy określenia. Najstarszy 
termin polityka strukturalna został uŜyty w Traktacie Rzymskim konstytuującym Europejską 
Wspólnotę Gospodarczą. Kolejne pojęcie polityka regionalna jest takŜe uzasadnione, bowiem 
przesłanki interwencji europejskiej są regionalne, a znacząca część środków Unii Europejskiej 
jest wdraŜana na poziomie regionalnym. Najmłodsze pojęcie polityka spójności wskazuje na 
podstawowy kierunek interwencji, jakim jest zmniejszenie zróŜnicowań terytorialnych w 
poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego. W prezentowanym tekście te trzy pojęcia te są 
uŜywane zamiennie. 
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nabywczej nie przekraczający 75% średniej Unii Europejskiej.313 W przypadku 
Funduszu Spójności wsparcie Wspólnoty jest zorientowane na kraje, których dochód 
narodowy brutto na mieszkańca według parytetu siły nabywczej nie przekracza 90% 
średniej Unii Europejskiej. Wydatki w ramach polityki spójności stanowią obecnie 
blisko 40% budŜetu Wspólnoty.  
 Bardzo szeroki jest zakres rzeczowy (sektorowy) kierunków finansowania działań 
rozwojowych z funduszy Unii Europejskiej. Dotyczy on między innymi: infrastruktury 
technicznej (transportowej, środowiskowej, gospodarki wodnej, energetycznej) oraz 
infrastruktury społecznej (szkolnictwa, ochrony zdrowia, dziedzictwa kulturowego, 
turystyki), tradycyjnych i nowoczesnych działań w zakresie kapitału ludzkiego, 
administracji publicznej i instytucji społeczeństwa obywatelskiego, a takŜe sektora 
przedsiębiorstw, w tym przede wszystkim małych i średnich podmiotów oraz otoczenia 
biznesowego. Coraz większe znaczenie ma wspieranie przez politykę spójności 
nowoczesnych segmentów gospodarki, prowadzących do rozwoju gospodarki opartej 
na wiedzy i społeczeństwa informacyjnego oraz kształtowania wysokiego poziomu 
innowacyjności i przedsiębiorczości.  
 Warunkiem skutecznego absorbowania funduszy Wspólnoty było zbudowanie w 
krajach będących ich beneficjentami, infrastruktury instytucjonalnej dla nowoczesnej 
polityki rozwojowej, prowadzonej nie tylko w wymiarze krajowym, ale takŜe 
regionalnym. Elementami takiej polityki rozwojowej było między innymi: 
programowanie, zarządzanie, finansowanie, monitoring, ewaluacja, audyt oraz wybór 
projektów. Oznacza to w konsekwencji jakościową poprawę uprawiania polityk 
publicznych oraz sposobu gospodarowania środkami publicznymi w państwach 
Wspólnoty Europejskiej. Warunkiem otrzymania bezzwrotnych dotacji Wspólnoty 
było takŜe własne współfinansowanie poszczególnych programów i projektów ze 
strony kraju beneficjenta. Bardzo szeroki jest zakres potencjalnych beneficjentów 
funduszy, uwzględniający między innymi: administrację rządową, jednostki samorządu 
terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, zakłady opieki zdrowotnej funkcjonujące 
w publicznym systemie ochrony zdrowia, organizacje pozarządowe, lasy państwowe 
i ich jednostki organizacyjne, szkoły wyŜsze, jednostki naukowe, instytucje kultury, 
instytucje otoczenia biznesu, partnerów społecznych i gospodarczych, spółki wodne, 
kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 

                                                      
313 Poziom ten określa się dla regionów typu NUTS 2 (Nomenclature of Units for Territorial 
Statistics) - Nomenklatura Jednostek Statystyki Terytorialnej. Jest to uniwersalna regionalizacja 
wszystkich państw członkowskich Wspólnoty na pięć poziomów. Dla europejskiej polityki 
regionalnej podstawowe znaczenie ma poziom drugi, w Polsce są to województwa.  
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wyznaniowych, inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość 
prawną, a takŜe przedsiębiorców. Jednak zdecydowanie najwaŜniejszą grupą 
podmiotów, które korzystają ze środków europejskiej polityki spójności są jednostki 
samorządu terytorialnego. 
 W latach 2004-2006 Polska otrzymała w sumie w ramach czterech funduszy 
strukturalnych i funduszu spójności 12,8 miliardów euro (w cenach stałych z 2004 
roku). W latach 2007-2013 w ramach tych pięciu funduszy Wspólnoty alokacja 
wzrosła do 66,4 miliardów euro (takŜe w cenach z 2004 roku).314 Oznacza to, Ŝe w 
okresie tym stajemy się największym beneficjentem funduszy Unii Europejskiej. 
Jednak proces przyspieszonej modernizacji społeczno-gospodarczej Polski, 
dokonujący się między innymi z udziałem środków europejskiej polityki spójności, nie 
zakończy się w roku 2013, i dlatego kluczowe znaczenie ma utrzymanie takŜe w 
kolejnych kilkunastu latach porównywalnych z alokacjami w okresie 2007-2013 skali 
transferów finansowych z budŜetu Wspólnoty na rzecz naszego kraju.  
 
1. Przebieg dyskusji na temat reformy europejskiej polityki spójno ści 

 W pierwszych latach XXI wieku, w trakcie wypracowywania załoŜeń polityk 
i budŜetu Wspólnoty na lata 2007-2013 pojawiła się bardzo szeroka krytyka 
europejskiej polityki spójności, kwestionująca efektywność ekonomiczną takiej 
interwencji, dokonywanej z poziomu całej Wspólnoty Europejskiej. Postulowano 
między innymi: ograniczenie skali wydatków europejskiej polityki spójności, 
rozparcelowanie tej polityki pomiędzy polityki sektorowe oraz przeniesienie cięŜaru 
interwencji publicznej na poziom krajowy - czemu miała słuŜyć tak zwana 
renacjonalizacja. W skrajnych poglądach kwestionowano zasadność podejmowania 
interwencji publicznej na poziomie Wspólnoty, prowadzącą zdaniem niektórych 
krytyków do nieefektywnej alokacji ograniczonych środków.315 Postulowano 
ograniczenie tej interwencji wyłącznie do nowych państw członkowskich, a takŜe jej 
zawęŜenie rzeczowe do sfery infrastruktury technicznej. Wskazywano na brak 
skuteczności tej polityki, bowiem zróŜnicowania regionalne w ramach prawie 

                                                      
314 W latach 2000-2006 w ramach europejskiej polityki spójności funkcjonowały cztery 
fundusze strukturalne i Fundusz Spójności. Od roku 2007 dwa instrumenty - Europejski 
Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Fundusz Rybołówstwa zostały przesunięte 
do odpowiednich polityk sektorowych. Dla zachowania porównywalności wielkości alokacji, 
dla lat 2007-2013 uwzględniono środki dostępne w ramach tych pięciu funduszy.  
315 J. Bradley, Debata na temat polityki spójności i funduszy strukturalnych, w: Polityka 
spójności w obliczu wyzwań XXI wieku, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 
2009, s. 54-71.  
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wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej w ostatnich kilkunastu latach 
zwiększają się. Szeroko eksponowano róŜne nieprawidłowości wdraŜania funduszy, 
szczególnie w nowych krajach członkowskich, ilustrując w ten sposób róŜne krytyczne 
wobec europejskiej polityki spójności tezy. Wystąpiła takŜe bardzo silna presja ze 
strony płatników netto do budŜetu Wspólnoty na ograniczenie wielkości wydatków 
publicznych ponoszonych na poziomie Unii Europejskiej, w tym takŜe w ramach 
polityki spójności.  
 Obrońcy tej polityki eksponowali tezę, Ŝe unia gospodarcza i walutowa przynosi 
znacznie większe korzyści państwom i regionom najwyŜej rozwiniętym. Dlatego 
niezbędna jest wspólnotowa polityka spójności, która przenosi impulsy rozwojowe 
takŜe na państwa i regiony słabiej rozwinięte. Interwencja Unii Europejskiej 
koncentrowana jest w coraz większym stopniu w sferach o wysokiej wspólnotowej 
wartości mnoŜnikowej, za jakie uwaŜa się współpracę transgraniczną, transeuropejskie 
sieci komunikacyjne oraz nowoczesne sektory gospodarki. Coraz szerzej stosowano 
modelowanie makroekonomiczne, ilustrujące istotny wpływ funduszy Wspólnoty na 
produkt krajowy brutto, wskaźnik bezrobocia oraz zmiany strukturalne. Wskazywano 
na fakt, Ŝe znacząca część alokacji, stanowiąca nawet 30-40% całkowitej wartości 
interwencji strukturalnej Unii Europejskiej, wraca do najbogatszych państw i regionów 
Wspólnoty, bowiem dysponują one wysokiej jakości towarami i usługami 
pozwalającymi im na wygrywanie przetargów, związanych z realizacją projektów 
finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.316 Wreszcie 
eksponowano tezę, Ŝe trwała dualizacja struktur społeczno-gospodarczych Europy 
moŜe stać się barierą utrzymania wysokiej dynamiki rozwojowej Wspólnoty 
i zachowania walorów oraz przewag europejskiego modelu gospodarki rynkowej.   
 Na przebieg dyskusji dotyczącej rozwiązań europejskiej polityki spójności 
zasadniczy wpływ miały analizy dotyczące zbyt niskiej konkurencyjności 
i innowacyjności Unii Europejskiej, rejestrowanej przede wszystkim na tle Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz innych globalnych konkurentów. Politycznym 
wyrazem tych rozwaŜań stała się przyjęta w 2000 roku na Szczycie Unii Europejskiej 
w Lizbonie strategia, zakładająca Ŝe w ciągu zaledwie dziesięciu lat Wspólnota 
Europejska stanie się najbardziej konkurencyjną gospodarką światową. W roku 2001 
na Szczycie Unii Europejskiej w Goeteborgu oryginalna strategia została uzupełniona 
o załoŜenia trwałego i zrównowaŜonego (sustainable), ze względu na konsekwencje 
dla środowiska przyrodniczego, rozwoju. Po pięciu latach przeprowadzono analizy, 

                                                      
316 Directorate General for Internal Policies, The Economic Return of Cohesion Expenditure for 
Member States, European Commission, Brussels 2009. 
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które udokumentowały brak skuteczności wdraŜania przez Unię Europejską i jej 
państwa członkowskie Strategii z Lizbony i Goeteborga. Dlatego w roku 2005 państwa 
Wspólnoty przyjęły odnowioną strategię lizbońską.317 Zakłada ona podporządkowanie 
poszczególnych polityk Unii Europejskiej, w tym takŜe polityki spójności, odnowionej 
strategii lizbońskiej. Istotne znaczenie miała decyzja odnośnie umiejscowienia 
podstawowego pakietu środków na wdraŜanie Strategii z Lizbony i Goeteborga albo w 
ramach polityki spójności, albo w pozycji polityki wewnętrzne. Lokalizacja w ramach 
polityk wewnętrznych oznaczałaby rozdysponowanie dostępnych środków na projekty 
wyłaniane w ramach paneuropejskich konkursów, które wygrywałyby 
najprawdopodobniej podmioty z najsilniejszych państw i regionów Wspólnoty. 
Alokacja w ramach polityki spójności oznacza, Ŝe nawet słabo rozwinięte kraje 
i regiony Wspólnoty otrzymują środki na wdraŜanie priorytetów społeczeństwa 
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Przyjęcie korzystnego dla Polski 
rozwiązania na lata 2007-2013 zostało obudowane indykatywnym zobowiązaniem dla 
państw beneficjentów Celu konwergencja, aby przynajmniej 60% środków 
strukturalnych Wspólnoty zostało przeznaczone na priorytety Strategii Lizbońskiej.  
 Wyrazem znaczenia Strategii Lizbońskiej stały się priorytety zawarte 
w Strategicznych Wytycznych Wspólnoty dotyczących spójności na lata 2007-2013, 
kluczowym dokumencie przygotowanym przez Komisję Europejską, 
a zaakceptowanym przez Parlament Europejski, który określa ramy polityki spójności 
w państwach członkowskich.318 Wytyczne te to: (1) zwiększenie atrakcyjności Europy 
i jej regionów pod względem inwestycji i zatrudnienia, (2) poprawa poziomu wiedzy 
i innowacyjności na rzecz wzrostu oraz (3) zwiększenie liczby i poprawa jakości 
miejsc pracy. W Strategicznych Wytycznych Wspólnoty uwzględniono takŜe trzy 
wytyczne terytorialne, jakimi są: (4) wkład miast we wzrost i zatrudnienie, (5) 
wspieranie zróŜnicowania gospodarczego obszarów wiejskich, obszarów rybołówstwa 
oraz obszarów o niekorzystnym połoŜeniu ze względu na warunki przyrodnicze oraz 
(6) współpraca transgraniczna, transnarodowa i międzyregionalna.   
 Dokumentem wywierającym szczególny wpływ na przebieg dyskusji odnośnie 
przyszłej polityki spójności jest traktat reformujący przyjęty na Szczycie w Lizbonie 
w 2006 roku. Traktat ten pomimo tego, Ŝe nie został jeszcze ratyfikowany przez 

                                                      
317 Komisja Wspólnot Europejskich, Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia. Nowy początek strategii lizbońskiej, Bruksela dnia 2.2.2005, COM (2005) 24. 
318 Komisja Europejska, Strategiczne Wytyczne Wspólnoty dla spójności na lata 2007-2013, 
Decyzja Rady z dnia 6 października 2006r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 
marzec 2007. 
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wszystkie kraje członkowskie i nie wiadomo kiedy wejdzie w Ŝycie, wywiera juŜ 
obecnie istotny wpływ na funkcjonowanie Wspólnoty. Dla polityki spójności 
szczególne znaczenie ma zapis zawarty w artykule trzecim, mówiący Ŝe: „Unia 
Europejska dąŜy do spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz kieruje się 
solidarnością pomiędzy krajami członkowskimi”. Inny waŜny zapis traktatu dotyczy 
zobowiązania do wieloletniego programowania polityk i budŜetu Wspólnoty. Oznacza 
to pojawienie się obok spójności gospodarczej i społecznej nowego jej wymiaru - 
terytorialnego, który musi zostać w najbliŜszych latach zdefiniowany jako jedna 
z podstaw interwencji strukturalnej Wspólnoty. NaleŜy się takŜe spodziewać, Ŝe 
w nadchodzących latach podstawową osią organizującą dyskusję na temat przyszłej 
polityki strukturalnej Unii Europejskiej będzie spójność terytorialna.  
 
2. Rosnące znaczenie wymiaru terytorialnego w Unii Europejs kiej 

 Zainteresowanie Wspólnoty wymiarem terytorialnym polityki rozwoju było takŜe 
wynikiem reformy Delorsa z 1988 roku. Pomimo tego, Ŝe polityka przestrzenna 
pozostała kompetencją państw członkowskich podjęto po raz pierwszy prace 
programowe na poziomie całej Unii Europejskiej.319 Opracowaniami dotyczącymi 
wieloletnich perspektyw rozwoju terytorialnego Wspólnoty były przygotowane przez 
Komisję Europejską studia: Europa 2000. ZałoŜenia rozwoju terytorium Wspólnoty - 
w roku 1991 i Europa 2000 Plus. Współpraca dla rozwoju terytorialnego Europy - 
w roku 1994.320 Dokumenty te miały indykatywny charakter, zarysowując pole dla 
konstruowania polityki makroprzestrzennej na poziomie Wspólnoty. W latach 1994-
1999 prace te były kontynuowane, przy wiodącej roli państw członkowskich. Ich 
wynikiem była przyjęta przez ministrów do spraw polityki regionalnej i przestrzennej 
państw członkowskich w 1999 roku Europejska Perspektywa Rozwoju 

                                                      
319 Podstawowe znaczenie dla rozumienia tego wymiaru europejskiej polityki strukturalnej ma 
sposób tłumaczenia na język polski pojęcia territorial cohesion. Prawdopodobnie najbliŜszy 
odpowiednik merytoryczny to „spójność przestrzenna”. Zwrócenie uwagi na wymiar 
przestrzenny oznaczałoby zasadniczy wzrost znaczenia polityki przestrzennej oraz konieczność 
zdefiniowania relacji polityki przestrzennej uprawianej na poziomie europejskim, krajowym, 
regionalnym i lokalnym. Mechaniczne przetłumaczenie tego pojęcia na język polski zasadniczo 
spłyciło percepcję tego wymiaru spójności w Polsce. 
320 Commission of the European Communities, Europe 2000. Outlook for the Development of 
the Community’s Territory, Brussels-Luxembourg 1991 oraz Commission of the European 
Communities, Europe 2000 Plus. Cooperation for European territorial development, Brussels-
Luxembourg 1994.  
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Przestrzennego.321 Dokument ten dotyczył terytorium piętnastu ówczesnych państw 
członkowskich i zawierał załoŜenia rozwoju terytorialnego Wspólnoty do roku 2010, 
będąc wskazaniem dla kształtowania polityki przestrzennej w Unii Europejskiej.  
 W kolejnym okresie programowania obejmującym lata 2000-2006 podjęto 
specjalny program badawczy ESPON (European Spatial Planning Observation 
Network) - czyli Europejską Sieć Obserwacyjną Planowania Przestrzennego, którego 
celem było szersze rozpoznanie prawidłowości rozwoju przestrzennego Europy. 
W jego ramach zrealizowano szereg prac badawczych, dotyczących najwaŜniejszych 
aspektów rozwoju terytorialnego Unii Europejskiej, których wyniki zostały 
opublikowane w kilkunastu raportach.322  
 W latach 2007-2013 ten program badawczy jest kontynuowany, a jego wynikiem 
powinno być pełne i kompleksowe zdefiniowanie kluczowych aspektów spójności 
terytorialnej Unii Europejskiej, jako jednej z wiodących przesłanek kształtowania 
poszczególnych polityk Wspólnoty.  
 Na poziomie politycznym najwaŜniejszym dokumentem jest Agenda Terytorialna 
Unii Europejskiej, przyjęta w maju 2007 roku w Lipsku przez ministrów do spraw 
polityki regionalnej i przestrzennej.323 Agenda Terytorialna UE uwzględnia następujące 
priorytety: (1) wzmocnienie policentrycznego rozwoju oraz innowacji poprzez 
tworzenie sieci współpracy regionów miejskich i miast, (2) kształtowanie nowych form 
partnerstwa i zarządzania terytorialnego pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi, 
(3) wspieranie regionalnych klastrów konkurencyjności i innowacyjności, (4) 
wspieranie, wzmacnianie i rozbudowę sieci transeuropejskich, (5) wspieranie idei 
transeuropejskiego zarządzania ryzykiem, z uwzględnieniem efektów zmian 
klimatycznych oraz (6) wzmocnienie struktur ekologicznych oraz zasobów 
kulturowych jako wartości dodanej dla rozwoju. W Agendzie zdefiniowano takŜe 
najwaŜniejsze wyzwania przestrzenne przed jakimi stoi obecnie Europa. Są nimi: 

• regionalnie zróŜnicowany wpływ zmian klimatycznych na terytorium Unii 
Europejskiej i krajów sąsiadujących, w szczególności w kontekście potrzeby 
równowaŜenia rozwoju; 

                                                      
321 European Community, European Spatial Development Perspective, Potsdam 1999. 
322 Są one zawarte w opublikowanych w latach 2003-2008 raportach. Najbardziej syntetycznym 
opracowaniem jest European Spatial Planning Observation Network, Atlas ESPON. Struktura 
terytorium Europy, Komitet Monitorujący ESPON, październik 2006. 
323 Komisja Europejska, Agenda Terytorialna Unii Europejskiej, konferencja Ministrów ds. 
Rozwoju Miast i Spójności Terytorialnej UE, Lipsk maj 2007.  
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• rosnące ceny energii, nieefektywne uŜytkowanie energii oraz zróŜnicowanie 
terytorialne moŜliwości korzystania z nowych źródeł energii; 

• ulegające przyspieszeniu włączanie się regionów Wspólnoty do globalnej 
konkurencji gospodarczej, przy jednoczesnym zwiększaniu się wzajemnych 
zaleŜności krajów i regionów w skali globalnej; 

• wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na spójność gospodarczą, społeczną 
i przestrzenną, zwłaszcza w kontekście integracji infrastruktury transportowej 
i energetycznej Europy Wschodniej oraz nowych państw członkowskich i ich 
regionów; 

• nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych i kulturowych oraz utrata 
róŜnorodności biologicznej, w szczególności poprzez niekontrolowany rozrost 
obszarów miejskich, podczas gdy obszary peryferyjne borykają się z problemem 
wyludniania; 

• wpływ przestrzenny zmian demograficznych (w szczególności starzenia się 
ludności), jak równieŜ migracji pomiędzy rynkami pracy i wewnątrz nich, na 
zapewnienie dostępu do podstawowych usług uŜyteczności publicznej, usług 
mieszkaniowych oraz na rozwój struktury osadnictwa.  

 Jednym ze strategicznych kierunków wdraŜania spójności terytorialnej powinno 
być stworzenie sprawnej platformy wymiany najlepszych doświadczeń dotyczących 
sfery polityki rozwojowej i polityki spójności pomiędzy róŜnymi aktorami na poziomie 
regionalnym i lokalnym. Oznacza to kreowanie katalogu takich praktyk i forum do 
dyskusji oraz stymulowanie wdraŜania najlepszych praktyk w całej Europie. Wynikiem 
powinien być sprawny transfer doświadczeń, podwyŜszający efektywność 
funkcjonowania układu terytorialnego UE. Powinno to prowadzić takŜe do określenia 
zestawu benchmarków i standardów europejskich. 
 DąŜenie do spójności terytorialnej oznacza potencjalnie zasadniczy wzrost 
kompetencji układu terytorialnego państw członkowskich (regionalnego i lokalnego) 
oraz róŜnych podziałów wyspecjalizowanych (metropolitalnych, podregionalnych itd.). 
Dlatego problemem jest wzrost znaczenia zdecentralizowanego podejścia do rozwoju 
społeczno-gospodarczego, które pozwala na lepsze wykorzystanie lokalnych 
moŜliwości. Staje się to moŜliwe dzięki: uwzględnieniu endogenicznych potencjałów 
rozwojowych, zwiększeniu umiejętności strategicznego programowania rozwoju w 
układach terytorialnych oraz wprowadzeniu praktyk właściwych zarządzaniu 
publicznemu do układów terytorialnych. Konieczne staje się takŜe podjęcie szeregu 
tematów, takich jak: (1) prioryteryzacji inwestycji publicznych w układach 
terytorialnych, (2) decentralizacji funkcji publicznych, w tym w zakresie finansów 
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publicznych, (3) zbudowania skutecznych regionalnych systemów i polityk 
innowacyjnych, (4) podjęcia polityki rozwojowej w róŜnych układach przestrzennych, 
nie tylko administracyjnych. 
 Jak widać percepcja istotnego znaczenia problematyki spójności terytorialnej 
systematycznie dojrzewała we Wspólnocie Europejskiej, a przytoczone wcześniej 
zapisy traktatu reformującego są wynikiem wieloletniego procesu poznawczego 
i negocjacyjnego. Dla wszystkich waŜnych aktorów europejskich stało się jasne, Ŝe 
niski poziom spójności terytorialnej oznacza zasadnicze podwyŜszenie kosztów 
transakcyjnych, co obniŜa efektywność funkcjonowania państw, regionów, miast 
i innych jednostek terytorialnych Wspólnoty.  
 
3. Zielona Ksi ęga w sprawie spójno ści terytorialnej 

 W październiku 2008 roku Komisja Europejska przedstawiła Zieloną Księgę w 
sprawie spójności terytorialnej, określającą w jaki sposób przetworzyć terytorialną 
róŜnorodność w siłę Wspólnoty.324 Zakłada ona bardziej zbilansowany 
i zrównowaŜony rozwój na terytorium całej Wspólnoty, co powinno sprzyjać lepszemu 
wykorzystaniu zasobów, przynosząc korzyści wynikające ze zmniejszonej koncentracji 
i redukcji presji na wynikający z tego wzrost kosztów. Dokument ten zakłada cztery 
podstawowe kierunki oddziaływania Wspólnoty na spójność terytorialną, jakimi są: (1) 
koncentracja, czego wyrazem jest pokonanie negatywnych konsekwencji zróŜnicowań 
w zagęszczeniu funkcji gospodarczych, (2) powiązania terytoriów, czego wyrazem jest 
pokonanie dystansu i zwiększenie poziomów dostępności, (3) współpraca, wynikiem 
której jest pokonanie negatywnych konsekwencji podziałów oraz (4) uwzględnienie 
problemów obszarów o specjalnych cechach geograficznych.  
 Elementem Zielonej Księgi są pytania dotyczące spójności terytorialnej (patrz 
Załącznik 1). Dotyczą one spraw elementarnych, takich jak m. in.: definicja, 
wskaźniki, zakres oraz kierunki interwencji. Zestaw tych pytań moŜe budzić 
wątpliwości z punktu widzenia ich kompletności oraz kompleksowości. Jednak istotne 
jest to, Ŝe pytania te wyznaczają podstawowe pole dyskusji jaka będzie prowadzona w 
nadchodzących latach, na temat reformy polityki strukturalnej Wspólnoty oraz 
zdefiniowania załoŜeń polityki przestrzennej Unii Europejskiej i państw 
członkowskich po roku 2013. Wynik dyskusji będzie przesłanką do zmian struktury 

                                                      
324 Commission of the European Communities, Green Paper on Territorial Cohesion. Turning 
territorial diversity into strength, Communication from the Commission to the Council, the 
European Parliament, the Committee of the Regions and the European Economic and Social 
Committee, Brussels 14.7.2008. 
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wydatków budŜetowych Wspólnoty w kolejnym wieloletnim okresie programowania 
polityk Unii Europejskiej, rozpoczynającym się w roku 2014.  
 Udzielenie odpowiedzi na te pytania przez kraje członkowskie oraz innych 
uczestników procesu konsultacji, takich jak: samorządy regionalne i lokalne, 
środowisko profesjonalno-naukowe oraz partnerzy społeczni i gospodarczy, będzie 
prowadziło najprawdopodobniej do konceptualizacji polityki przestrzennej 
prowadzonej na poziomie Wspólnoty i poszczególnych państw członkowskich, w tym 
takŜe w Polsce. NaleŜy spodziewać się takŜe znaczącej modyfikacji polityki 
strukturalnej Unii Europejskiej, jako podstawowego instrumentu wzrostu poziomu 
spójności terytorialnej. Dzięki tej dyskusji mogą i powinny takŜe następować zmiany i 
korekty innych polityk Wspólnoty i państw członkowskich. Oczywiście musimy 
pamiętać, Ŝe warunkiem podstawowym zaistnienia spójności terytorialnej jako jednej 
z przesłanek kształtowania polityk Unii Europejskiej jest ratyfikowanie Traktatu 
Lizbońskiego przez wszystkie kraje członkowskie.  
 W pierwszej kolejności naleŜy zidentyfikować warunki wstępne poprawnego 
uwzględnienia spójności terytorialnej w ramach europejskiej polityki strukturalnej. 
Oznacza to konieczność podjęcia wielu prac. Są one następujące: 

Zdefiniowanie kierunków, zakresu i charakteru przestrzennego wymiaru polityki 
podejmowanej na poziomie Unii Europejskiej  
 Przyjęcie traktatowych podstaw spójności terytorialnej, po ratyfikacji Traktatu 
Lizbońskiego przez wszystkie kraje członkowskie, będzie oznaczało konieczność 
zdefiniowania makroprzestrzennych działań na poziomie Wspólnoty. Trzeba przy tym 
uwzględnić zasadę subsydiarności, kompetencje państw członkowskich w sferze 
polityki przestrzennej oraz zasadnicze zróŜnicowanie modelu polityki przestrzennej w 
poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Pierwszym praktycznym wyzwaniem 
będzie konieczność przygotowania kolejnego raportu kohezyjnego juŜ w roku 2010, 
który uwzględniać będzie nie tylko spójność społeczną i gospodarczą, ale takŜe 
terytorialną Wspólnoty. Akceptacja traktatowych podstaw spójności terytorialnej 
oznacza konieczność weryfikacji załoŜenia, Ŝe polityka przestrzenna pozostaje 
wyłączną kompetencją państw członkowskich. TakŜe określenie przestrzennego 
wymiaru poszczególnych polityk sektorowych Wspólnoty pozwoli na lepsze 
wykorzystanie endogenicznego potencjału terytorialnego Unii Europejskiej. 
Podjęcie prac nad nową edycją Perspektywy Rozwoju Przestrzennego Europy 
(European Spatial Development Perspective - ESDP) 
 Obowiązująca ESDP z 1999 roku została sporządzona jedynie dla obszaru piętnastu 
ówczesnych krajów członkowskich i upłynęło juŜ dziesięć lat od jej przyjęcia przez 



225 

 

państwa Wspólnoty. Obecnie nasza wiedza na temat przebiegu procesów 
przestrzennych w Europie i Świecie jest znacznie bogatsza, a takŜe przywiązujemy 
rosnące znaczenie do kształtowania przestrzennych aspektów procesów rozwoju 
społeczno-gospodarczego. Przedsięwzięcie to powinna być prowadzone przez 
zainteresowane państwa członkowskie, z aktywnym udziałem Komisji Europejskiej, 
będącej katalizatorem sprawnego przebiegu prac nad takim strategicznym dokumentem 
Wspólnoty. Brak nowej ESDP sprawia, Ŝe w dyskursie publicznym funkcjonują 
autorskie raporty wspólnotowego programu ESPON (European Spatial Planning 
Observation Network), odzwierciedlające partykularne poglądy i interesy wybranych 
państw Wspólnoty. W najbliŜszych latach przedmiotem dyskusji powinna stać się 
metodologia i harmonogram prac nad nową ESDP. Oczywiście dokument ten, poza 
zasadniczym rozszerzeniem zasięgu terytorialnego na wszystkie kraje członkowskie, w 
niektórych analizach powinien uwzględniać takŜe państwa kandydackie (Chorwację, 
Macedonię i Turcję) oraz Norwegię, Szwajcarię, Islandię, a takŜe pozostałe kraje 
zachodnich Bałkanów. Dokument ten powinien mieć charakter indykatywny, 
zawierając zestaw rekomendacji (guidelines) dla róŜnych partnerów, w tym przede 
wszystkim dla państw członkowskich. Rolą nowego ESDP będzie przełoŜenie 
Odnowionej Strategii Lizbońskiej na wymiar terytorialny procesów rozwoju 
społeczno-gospodarczego.  

Odwrócenie procesu dezintegracji polityki strukturalnej Wspólnoty  

 Warunkiem osiągnięcia wyŜszego poziomu spójności terytorialnej jest 
zintegrowanie polityki Wspólnoty prowadzonej w odniesieniu do róŜnego typu 
obszarów. W Zielonej Księdze Komisji Europejskiej za OECD wyróŜniono trzy 
kategorie obszarów: zurbanizowane, pośrednie oraz wiejskie. Polityka strukturalna 
powinna obejmować wszystkie wymienione typy terytoriów oraz uwzględniać relacje 
pomiędzy nimi. Jednak od roku 2007 Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW) znalazł się w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Oznacza to, iŜ 
europejska polityka spójności straciła moŜliwość finansowania przedsięwzięć 
strukturalnych na obszarach wiejskich za pomocą przeznaczonego na ten kierunek 
interwencji funduszu. Jednak w okresie programowania polityk Wspólnoty 
obejmującym lata 2007-2013 relatywnie mało środków EFRROW przeznaczane jest na 
rozwój obszarów wiejskich, natomiast bardzo duŜo na wspieranie rolników. Dla 
spójności terytorialnej Wspólnoty i państw członkowskich obszary wiejskie mają 
szczególne znaczenie, ze względu na udział w powierzchni i ludności państw 
członkowskich oraz róŜne deficyty wyposaŜenia w infrastrukturę techniczną i 
społeczną, dotyczące szczególnie obszarów wiejskich. Z analiz dokumentów 
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strategicznych państw członkowskich Wspólnoty na lata 2007-2013 wynika, Ŝe na 
rozwój obszarów wiejskich więcej środków jest uruchamianych w ramach polityki 
spójności niŜ w ramach EFRROW. Nieco mniejsze znaczenie mają podejmowane w 
Unii Europejskiej próby pewnej autonomizacji polityki miejskiej (urban policy). 
Jednak w dalszej kolejności moŜe to prowadzić do autonomizacji polityki Wspólnoty 
dotyczącej tych trzech rodzajów obszarów. Wynikiem tego moŜe być prowadzenie 
róŜnych cząstkowych polityk w państwach Wspólnoty, zorientowanych na 
poszczególne typy obszarów, czego doskonałym przykładem jest polska ustawa o 
zasadach wspierania polityki rozwoju z 2006 roku, która z załoŜenia nie dotyczyła 
finansowania uruchamianego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, ze względu na lokalizację tego funduszu w ramach Wspólnej 
Polityki Rolnej.  
Określenie terytorialnych standardów usług publicznych  

 Przyjęcie spójności terytorialnej jako traktatowego wymiaru spójności będzie 
oznaczało konieczność zdefiniowania minimalnego standardu dostępności do usług 
publicznych, gwarantowanego obywatelom Wspólnoty niezaleŜnie od miejsca 
zamieszkania. W pracach ESPON przyjęto w przypadku usług wyŜszego rzędu jako 
racjonalny czas dojazdu 45 minut oraz załoŜono, Ŝe miasta stutysięczne powinny 
gwarantować obywatelom niezbędny pakiet usług. Dlatego konieczne jest 
systematyczne uzupełnianie i poprawianie jakości infrastruktury transportowej oraz w 
przypadkach izolacji terytorialnej niektórych obszarów kreowanie niezbędnych usług 
w nieco mniejszych jednostkach osadniczych. Szczególnej uwagi wymagają obszary 
wiejskie, aby wyeliminować sytuację tworzenia się grupy obywateli drugiej kategorii, 
ale równocześnie uniknąć raŜącego wzrostu kosztów świadczenia poszczególnych 
usług, wynikającego z rozproszonej struktury sieci osadniczej.  
Pozytywne kształtowanie relacji transgranicznych w ramach Unii Europejskiej  

 We wszystkich analizach europejskiej polityki spójności współpraca transgraniczna 
uznawana jest za kierunek interwencji o najwyŜszej wartości dodanej. Granice państw 
europejskich tradycyjnie dzieliły a nie łączyły państwa, a obszary połoŜone w ich 
pobliŜu bardzo często cechował syndrom peryferyjności. Integracja europejska 
oznacza praktyczną likwidację granic wewnętrznych pomiędzy państwami Wspólnoty i 
pełniejsze wykorzystanie potencjału społeczno-gospodarczego takich obszarów. 
Rosnące znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego Wspólnoty ma współpraca w 
regionach paneuropejskich, takich jak między innymi: Państw Morza Bałtyckiego czy 
Europy Środkowej. Korzystny dla Polski jest fakt, iŜ szeroka i bogata paleta kierunków 
współpracy transgranicznej w ramach regionu Państw Morza Bałtyckiego staje się 
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stopniowo matrycą dla współpracy makroregionalnej realizowanej na poziomie całej 
Wspólnoty. Dla regionów i miast Europy kluczowym czynnikiem dynamizacji 
procesów rozwojowych jest wykorzystanie najlepszych doświadczeń, zgromadzonych 
w wiodących regionach i miastach Unii Europejskiej, poprzez sprawne ich 
rozpowszechnianie i adaptowanie w słabszych regionach. Wyrazem wyŜszej rangi tego 
kierunku polityki spójności będzie zasadniczy wzrost strumieni funduszy 
strukturalnych przeznaczanych na współpracę transgraniczną. Dotyczy to oczywiście 
wszystkich granic wewnętrznych pomiędzy państwami Unii Europejskiej. Oznacza to 
takŜe rozwijanie instrumentów typu „europejskich ugrupowań współpracy 
terytorialnej”, zasadniczo poszerzających moŜliwości finansowania takich 
przedsięwzięć transgranicznych.  

Ograniczenie negatywnej roli granic zewnętrznych Unii Europejskiej  
 Pogłębiająca się integracja w ramach Wspólnoty Europejskiej oznacza, Ŝe jej 
granice zewnętrzne w coraz większym stopniu stają się barierami relacji społeczno-
gospodarczych z państwami sąsiadującymi. Związane to jest z unią gospodarczą i 
walutową oraz strefą Schengen. Ma to takŜe negatywny wpływ na sytuację 
przygranicznych regionów Unii Europejskiej oraz krajów posiadających długie odcinki 
granicy zewnętrznej. Niekorzystny wpływ ma między innymi: niedostateczna gęstość 
przejść granicznych, niedorozwój infrastruktury transportowej w pobliŜu granic, 
znaczące róŜnice poziomów i potencjałów rozwojowych oraz rozczłonkowanie 
(przecięcie granicą) jednorodnych jednostek przyrodniczych. Często towarzyszą temu 
róŜnorodne problemy i bariery polityczne współpracy. W budŜecie Unii Europejskiej 
współpraca ta pozostaje poza polem polityki spójności, co jest dodatkowym 
utrudnieniem. Unia Europejska stara się kształtować strefę dobrego sąsiedztwa i 
partnerstwa. Dlatego w przypadku granic zewnętrznych Wspólnoty naleŜy spodziewać 
się rosnącej skali środków dostępnych w ramach instrumentów kształtujących 
partnerstwo terytorialne z obszarami państw i regionów sąsiadujących z Unią 
Europejską. MoŜna się takŜe spodziewać powołania specjalnego programu dla 
obszarów połoŜonych wzdłuŜ wschodniej granicy zewnętrznej Unii Europejskiej.  

Zdefiniowanie roli ekonomii miejsc oraz przepływów w kształtowaniu spójności 
terytorialnej Unii Europejskiej   
 Przytoczone w załączniku pytania dokumentują podjętą na poziomie Wspólnoty 
próbę uwzględnienia ekonomii miejsc, jako sposobu wzrostu efektywności Unii 
Europejskiej. Jest to zasadniczy postęp w stosunku do wcześniej dominujących teorii 
ekonomicznych, które zasadniczo negowały istotny wpływ lokalizacji na efektywność 
gospodarki. Takie podejście oznaczało pomijanie przestrzeni jako istotnego elementu 
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kształtującego procesy rozwojowe w gospodarce. Wyrazem tego było chłodne 
podejście odnośnie wspierania klastrów. Jednak najnowszy dorobek nauki światowej 
wskazuje na rosnące znaczenie przepływów jako podstawy kształtowania wysokiej 
efektywności regionalnych i krajowych struktur społeczno-gospodarczych. W Unii 
Europejskiej prawdopodobnie powinniśmy dąŜyć do określenia nie tylko standardów 
dostępności, ale takŜe standardów jakości powiązań. W najbliŜszych latach tworzenie 
sprawnych sieci współpracy będzie miało decydujący wpływ na rozwój społeczno-
ekonomiczny. Dlatego wprowadzenie do europejskiej polityki spójności rozwiązań 
wynikających z dorobku nowej geografii ekonomicznej jest istotnym wyzwaniem, 
niestety pozostającym na uboczu aktualnie prowadzonej w Unii Europejskiej dyskusji 
na temat spójności terytorialnej. 
 Te wszystkie wyzwania są istotne dla Polski, między innymi ze względu na: 
peryferyjne połoŜenie naszego kraju w Unii Europejskiej, negatywną percepcję 
konkurencyjności przestrzeni naszego kraju, wysoki udział i znaczenie obszarów 
wiejskich, niskie standardy terytorialne dostępności usług publicznych, duŜą ilość 
granic z innymi państwami Wspólnoty, na których rejestrujemy szereg barier 
strukturalnych, długie granice zewnętrzne, na których ma miejsce znaczące 
zróŜnicowanie poziomów rozwoju społeczno-gospodarczego oraz generalnie niski 
poziom dostępności regionów Polski i niską jakość powiązań przestrzennych. 
 
4. Wpływ kryzysu społeczno-gospodarczego na reform ę europejskiej 
polityk ę spójno ści 

 Kryzys społeczno-gospodarczy, jaki rozpoczął się w roku 2008, będzie 
podstawowym wyzwaniem i obszarem dialogu prowadzonego w ramach debaty 
europejskiej w tej sferze w nadchodzących miesiącach i latach. Kryzys ten juŜ obecnie 
przynosi istotne zmiany we Wspólnocie Europejskiej, bowiem po raz pierwszy w 
historii europejskiej polityki spójności zdecydowano o znaczącej modyfikacji 
rozwiązań prawnych w trakcie okresu programowania. Zmiany te są zorientowane 
między innymi na uproszczenie procedur wdraŜania funduszy oraz przyspieszenie 
wydatkowania środków strukturalnych, co moŜe mieć korzystny wpływ na pobudzenie 
koniunktury i ograniczenie skali zjawisk kryzysowych w gospodarce. Dokumentuje się 
poŜytki polityki spójności dla wszystkich państw członkowskich, a nie tylko dla 
znaczących jej beneficjentów. Polityka strukturalna Wspólnoty jest widziana coraz 
częściej jako istotny instrument przezwycięŜenia kryzysu społeczno-gospodarczego.  
 Widać juŜ wyraźnie, Ŝe aktualny kryzys będzie głębszy i dłuŜszy niŜ wszystkie 
załamania gospodarcze mające miejsce w ciągu ostatnich osiemdziesięciu lat, o 
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zasięgu porównywalnym do Wielkiego Kryzysu z lat 1929-1933. Tak głębokie 
załamanie gospodarcze oznacza zasadnicze zakwestionowanie trafności doktryny 
neoklasycznej, będącej podstawą polityki ekonomicznej krajów OECD i Wspólnoty 
Europejskiej od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Jednak powrót do doktryny 
Keynesa w klasycznej lub tylko nieco zmodyfikowanej postaci takŜe nie byłby 
rozsądny, bowiem kryzys ten ma zasadniczo inny charakter niŜ załamanie mające 
miejsce w latach 1929-1933. Warto takŜe przypomnieć, Ŝe polityka regionalna i będąca 
jej rozwinięciem polityka spójności pojawiła się w wyniku Wielkiego Kryzysu i w 
stopniowo doskonalonej formie była waŜnym segmentem interwencji państw 
gospodarki rynkowej w terytorialne aspekty procesów rozwojowych w kolejnych 
dekadach.  
 Oznacza to, Ŝe naleŜy odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób powinniśmy zmieniać 
politykę spójności Unii Europejskiej, tak aby zachować jej strukturalny charakter, a 
zarazem potraktować jako kluczowy element publicznej działalności interwencyjnej 
Wspólnoty i państw członkowskich w zasadniczo niekorzystnych warunkach 
społeczno-ekonomicznych. Długość i głębokość tego załamania społeczno-
gospodarczego spowoduje najprawdopodobniej, Ŝe rozwiązania europejskiej polityki 
spójności na kolejny okres programowania będą przyjmowane pod przemoŜnym 
wpływem negatywnych doświadczeń związanych z kryzysem społeczno-
ekonomicznym. Teoria ekonomii kompleksowo oceni ten kryzys dopiero za kilka lat, 
co będzie najprawdopodobniej podstawą kształtowania nowego paradygmatu polityki 
spójności w Unii Europejskiej w dalszej przyszłości.  
 Niski poziom spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej podwyŜsza koszty 
transakcyjne, dlatego polityka spójności będzie waŜnym elementem pakietów 
antykryzysowych podejmowanych w nadchodzących latach. Wspólnotowa wartość 
dodana tej polityki wymagać będzie takŜe szerszego wyeksponowania. Wydaje się, Ŝe 
kryzys ten paradoksalnie będzie miał pozytywne konsekwencje dla percepcji znaczenia 
europejskiej polityki spójności i potrzeby jej modyfikacji. Oczywiście istotne 
znaczenie ma relacja celów bieŜących (krótkookresowych) i strukturalnych 
(długookresowych) oraz wysoka i rosnąca jakość tej interwencji publicznej.  
 Unia Europejska jako struktura instytucjonalna znajduje się od kilku lat w głębokim 
kryzysie politycznym, a jego wyrazem są trudności przyjęcia nowej podstawy prawnej 
uwzględniającej zmieniony kontekst rozwoju Europy; początkowo miał to być traktat 
konstytucyjny, a następnie traktat reformujący. Kryzys polityczny Wspólnoty moŜe 
powodować paraliŜ decyzyjny i powrót do rozwiązań suboptymalnych, kształtowanych 
w układzie poszczególnych państw narodowych. Innym szkodliwym rozwiązaniem 
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moŜe być Unia Europejska dwu szybkości, degradująca część krajów do drugiej 
kategorii w procesie integracji europejskiej. 
 Czarny scenariusz to nałoŜenie się negatywnych konsekwencji kryzysu 
politycznego i społeczno-gospodarczego, co mogłoby prowadzić nawet do 
zakwestionowania misji europejskiej polityki spójności i celowości wdraŜania tej 
polityki.  
 
5. Inne wymiary europejskiej polityki spójno ści 

 Spójność terytorialna nie wyczerpuje oczywiście zakresu dyskusji nad 
rozwiązaniami przyszłej polityki spójności Wspólnoty. Część tematyki tej dyskusji 
będzie odnosiła się do analizy efektywności aktualnych rozwiązań, jakie obowiązują w 
latach 2007-2013. 
 W róŜnych analizach społeczno-gospodarczych wskazuje się na znaczenie innych, 
nie wymienianych w traktatach europejskich, wymiarów spójności. Jako kluczowe 
wymiary wymienia się między innymi spójność środowiskową, kulturową oraz 
polityczną, które w sumie powinny sprzyjać dalszemu pogłębienie procesu integracji 
europejskiej. Dlatego naleŜy odpowiedzieć na pytanie jaką rolę powinien odgrywać 
poziom wspólnotowy w przypadku kaŜdego z tych poza traktatowych wymiarów 
spójności oraz w jaki sposób moŜna byłoby je szerzej niŜ dotąd uwzględnić w 
zreformowanej europejskiej polityce strukturalnej.  
 Jednym z problemów wymagających pilnego podjęcia, jest zasadność 
kontynuowania zastosowanej od roku 2007 doktryny jednofunduszowości, co oznacza 
Ŝe program operacyjny nie moŜe być finansowany równocześnie z róŜnych funduszy 
strukturalnych. Praktycznie dotyczy to Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. System ten jest bardzo 
wygodny dla biurokracji europejskiej, bowiem poszczególne Dyrekcje Generalne 
Komisji Europejskiej są odpowiedzialne za wyróŜniony zestaw programów 
operacyjnych i nie muszą ze sobą współpracować w trakcie wdraŜania konkretnego 
programu operacyjnego. Oznacza to takŜe, Ŝe elementy hardware i softare wielu 
działań rozwojowych są realizowane w ramach róŜnych programów operacyjnych, 
podejmowanych często w mało skoordynowany sposób. W konsekwencji system ten 
jest w sumie mało przyjazny dla krajów beneficjentów funduszy Unii Europejskiej. Na 
kluczowym dla tej polityki poziomie regionalnym fragmentacja polityki rozwojowej 
utrudnia pełne wykorzystanie moŜliwości europejskiej polityki spójności.  
 Znaczący wpływ na ewolucję polityki spójności będą miały ewentualne zmiany 
zasięgu Unii Europejskiej. W nadchodzących kilkunastu latach we Wspólnocie mogą 



231 

 

się znaleźć małe kraje, takie jak Norwegia, Szwajcaria, Islandia, Chorwacja, 
Macedonia czy Czarnogóra, nie stwarzające zasadniczych wyzwań dla europejskiej 
polityki strukturalnej. Droga do Unii Europejskiej innych krajów 
postkomunistycznych, takich jak Ukraina czy Gruzja będzie skomplikowana, 
wymagająca jeszcze wielu lat konsekwentnych starań, co oznacza Ŝe wschodnia 
granica Polski pozostanie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej, ze wszystkimi tego 
konsekwencjami. 
 NajpowaŜniejszym wyzwaniem dla europejskiej polityki spójności jest Turcja, ze 
względu na wielkość (liczbę ludności) oraz bardzo niski poziom rozwoju społeczno-
gospodarczego. Wejście Turcji do Unii Europejskiej oznaczałoby, Ŝe kraj ten stałby się 
największym beneficjentem europejskiej polityki spójności, a wiele państw i regionów 
o średnim poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego utraciłoby wsparcie z funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej. Problemem byłoby takŜe dostosowanie modelu 
europejskiej polityki spójności do kontekstu rozwojowego Turcji, który róŜni się 
zasadniczo od uwarunkowań zarówno starych jak teŜ i postkomunistycznych państw 
członkowskich Wspólnoty. Wiele jednak wskazuje na to, Ŝe w kolejnym okresie 
programowania nie zostaną jeszcze zakończone negocjacje akcesyjne Turcji z 
państwami Wspólnoty.  
 JuŜ wcześniej wspomniano o korzyściach wieloletniego programowania polityk i 
budŜetu Wspólnoty. Beneficjenci funduszy dąŜą do jak najdłuŜszego horyzontu 
czasowego programowania, czyli utrzymania siedmioletnich okresów takŜe w 
przyszłości. Wynika to przede wszystkim z kosztów związanych ze zbudowaniem 
spójnego z regulacjami Unii Europejskiej systemu polityki rozwojowej. Natomiast 
państwa będące płatnikami netto do budŜetu Wspólnoty dąŜą do ograniczenia długości 
kolejnego okresu programowania do maksymalnie pięciu lat, co pozwalałoby im na 
zasadnicze ograniczenie wysokości składki członkowskiej. Polska, jako największy 
beneficjent funduszy strukturalnych, powinna dąŜyć do utrzymania takŜe po roku 2013 
kolejnego siedmioletniego okresu programowania. 
 Europejska polityka spójności cechowała się zawsze wyjątkową umiejętnością 
absorbowania nowych wyzwań, które pojawiały się przed Unią Europejską. Jak juŜ 
stwierdzono wcześniej, lista najwaŜniejszych wyzwań przed jakimi stoi obecnie 
Wspólnota została określona w roku 2007 w dokumencie Agenda Terytorialna Unii 
Europejskiej. Kluczowe pytania dotyczą przede wszystkim tego, w jaki sposób 
odpowiemy na nowe procesy i wyzwania, które są związane z: (1) zmianami 
klimatycznymi, (2) rosnącymi kosztami energii, (3) starzeniem się społeczeństwa i 
zmniejszaniem się liczby ludności Wspólnoty oraz (4) konsekwencjami globalizacji 
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dla gospodarki Unii Europejskiej. Wskutek tego zasadniczemu przewartościowaniu 
moŜe ulec pozycja konkurencyjna poszczególnych państw i regionów Wspólnoty. 
Wyzwania te zostaną najprawdopodobniej podjęte w szerokim zakresie przez politykę 
spójności po roku 2013.  
 

*   *   * 
 
 Szerokie włączenie się polskich środowisk profesjonalno-naukowych w europejską 
dyskusję nad przyszłością polityki spójności jest istotne, między innymi ze względu na 
znaczenie tej polityki dla współfinansowania rozwoju społeczno-gospodarczego 
naszego kraju w nadchodzących kilkunastu latach. W zaleŜności od rozwiązań jakie 
zostaną przyjęte dla kolejnego wieloletniego okresu programowania polityk i budŜetu 
Wspólnoty, rozpoczynającego się w roku 2014, alokacje dla Polski mogą róŜnicować 
się w skrajnych scenariuszach nawet jak jeden do trzech.  
 Regulacje prawne i priorytety mogą sprzyjać wdraŜaniu nowoczesnej, wewnętrznie 
spójnej, o istotnych walorach mnoŜnikowych polityki rozwojowej w ramach 
Wspólnoty, albo powodować jedynie lokalne i rozproszone efekty cząstkowe. 
Wskazuje się na fakt, Ŝe w skrajnych przypadkach, takich jak Południowe Włochy czy 
teŜ byłe NRD, znaczące wsparcie finansowe moŜe być przyczyną wystąpienia 
procesów patologicznych i zahamowania rozwoju społeczno-gospodarczego.  
 Istotny wpływ na kierunki oraz efekty tej polityki moŜe mieć takŜe sposób 
zdefiniowania roli układu regionalnego oraz polityki regionalnej na tle innych polityk 
publicznych.  
 JuŜ w 2009 roku, po wyborach do Parlamentu Europejskiego i powołaniu nowej 
Komisji Europejskiej, naleŜy spodziewać się zasadniczego przyspieszenia dyskusji nad 
przyszłą polityką spójności, w tym przede wszystkim nad pytaniami zawartymi w 
Zielonej Księdze. Będą one podstawową osią dyskusji, niezaleŜnie od tego kiedy 
wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej ratyfikują traktat reformujący. 
Kolejny raport kohezyjny Komisji Europejskiej powstanie juŜ w roku 2010; a jego 
elementem powinna być pierwsza kompleksowa i całościowa wizja polityki spójności 
Wspólnoty po roku 2013.  
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Załącznik 1 

Jako najwaŜniejsze pytania w debacie o spójności terytorialnej wyróŜniono:  
Pytanie 1 dotyczące zakresu i kontekstu. Jakie są najwaŜniejsze problemy właściwe 
dla spójności terytorialnej? Jakie usługi publiczne są właściwe dla spójności 
terytorialnej? W jaki sposób polityka spójności moŜe poprawić dostęp do tych usług? 
W jaki sposób mierzyć tą dostępność? 
Pytanie 2 odnoszące się do skali akcji podejmowanych w układzie terytorialnym. W 
jakim stopniu powinna zostać zróŜnicowana terytorialna skala interwencji polityki w 
zaleŜności od specyfiki podejmowanego problemu? Czy regiony o specyficznych 
cechach geograficznych wymagają specjalnego wsparcia? Jeśli tak, to w jakiej skali i 
formie?  
Pytanie 3 podejmujące problem lepszej współpracy. Czy jest potrzeba wprowadzenia 
nowych form współpracy terytorialnej? Jaka powinna być rola Komisji Europejskiej w 
stymulowaniu i wspieraniu tej współpracy? Jakie działania legislacyjne i organizacyjne 
powinny zostać rozwinięte, aby stymulować współpracę? W jaki sposób poprawić 
koherencję interwencji po obydwu stronach zewnętrznej granicy UE?  
Pytanie 4 rozwijające kwestie lepszej koordynacji. W jaki sposób koordynacja 
pomiędzy politykami terytorialnymi a sektorowymi moŜe zostać poprawiona? Jakie 
polityki sektorowe powinny zwracać większą uwagę na terytorialne aspekty? Jakie 
narzędzia powinny w tym celu zostać rozwinięte? W jaki sposób koherencja działań 
wpływających na rozwój terytorialny powinna zostać wzmocniona?  
Pytanie 5 definiujące nowe partnerstwa terytorialne. Czy uznanie znaczenia spójności 
terytorialnej oznacza zaangaŜowanie nowych aktorów takich jak: lokalni partnerzy, 
organizacje społeczne i organizacje pozarządowe? Czy więcej uwagi naleŜy poświęcić 
ekonomii społecznej? W jaki sposób osiągnąć oczekiwany poziom partycypacji 
społecznej? 
Pytanie 6 dotyczące poprawy rozumienia spójności terytorialnej. Jakie wskaźniki 
powinny zostać rozwinięte na poziomie wspólnoty, aby monitorować trendy 
terytorialne? 
 
Źródło: Commission of the European Communities, Green Paper on Territorial 
Cohesion. Turning territorial diversity into strength. Communication from the 
Commission to the Council, the European Parliament, the Committee of the Regions 
and the European and Social Committee, Brussels, 14.07.2008.  
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Streszczenie 

 Tekst ten został poświęcony europejskiej polityce regionalnej, nazywanej takŜe 
polityką spójności, będącej drugą pozycją wydatków budŜetowych Unii Europejskiej 
oraz najwaŜniejszym źródłem transferów finansowych na rzecz Polski. Polityki i 
budŜet Unii Europejskiej są programowane w wieloletnim horyzoncie czasowym, 
obecny dotyczy lat 2007-2013, a na temat rozwiązań kolejnego rozpoczynającego się 
po roku 2013 okresu prowadzony jest oŜywiony międzynarodowy dialog 
profesjonalno-naukowy. W opracowaniu przedstawiono: dotychczasowy przebieg 
dyskusji nad polityką regionalną Unii Europejskiej po roku 2013, rosnące znaczenie 
wymiaru terytorialnego, który obok wymiaru gospodarczego i społecznego zyskuje 
rangę traktatową, najwaŜniejsze tezy przedstawionej przez Komisję Europejską 
jesienią 2008 roku Zielonej Księgi w sprawie spójności terytorialnej, wpływ kryzysu 
społeczno-gospodarczego na reformę europejskiej polityki spójności, a takŜe inne 
waŜne tematy dotyczące reformy europejskiej polityki regionalnej, takie jak zmiany 
klimatyczne, przebieg procesów demograficznych czy konsekwencje globalizacji.  
 
Słowa kluczowe: fundusze strukturalne, polityka spójności, programowanie rozwoju, 
spójność społeczno-gospodarcza, Unia Europejska 
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European Regional Policy after 2013 – Challenges fo r Poland 

Abstract 

 The paper concerns European regional policy, called also cohesion policy, which 
constitutes the second largest items of the EU budgetary spending and is the major 
source of financial transfers benefiting Poland. The Union’s policies as well as its 
budget are both long-term planned, with the current time span of 2007-2013. A heated 
debate is underway now, involving both scientists and professionals so as to develop 
solutions for the period of time after 2013. The research paper thus presents: the so-far 
course of discussion on the EU regional policy after 2013, growing importance of 
regional issue that along with economic and social ones are gaining importance to be 
covered by treaties, major theses in the Green Charter presented by the European 
Commission in autumn 2008 regarding regional cohesion, the impact of socio-
economic crisis on reforming the European cohesion policy as well as other important 
matters concerning the European regional policy, such as: climate change, nature of 
demographic processes and consequences of globalisation. 
 
Key words: structure funds, cohesion policy, programming development, socio-
economic cohesion, European Union 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Danuta Makulska 
 
 

Rozwój jako przedmiot działa ń polityki regionalnej 
 
 
 Przed Polską stoi trudny problem tworzenia nowych szans rozwojowych. Obecna 
sytuacja wynika z przekształceń transformacyjnych związanych z wycofaniem się 
państwa z wielu dziedzin Ŝycia społecznego. Łączy się to z niestabilnością polityczną 
oraz z brakiem kontynuacji wielu polityk publicznych oraz niedokończonymi 
reformami sektora publicznego. W efekcie transformacji zlikwidowano dotychczasowy 
system innowacji - zespół instytucji, polityk publicznych i zamówień państwowych, 
które stymulowały tworzenie technologii i rozwijały innowacje w przedsiębiorstwach. 
Towarzyszyło temu równieŜ zmniejszenie sektora przedsiębiorstw państwowych. 
Zmienił się teŜ kierunek wymiany handlowej ze wschodniego na zachodni. Wymagało 
to opanowania nowych rynków, na których polskie rozwiązania okazywały się mniej 
konkurencyjne. Istotną rolę w poprawie tej sytuacji odgrywają środki zewnętrzne 
pochodzące z Unii Europejskiej oraz zagraniczne inwestycje związane często 
z postępem technologicznym. 
 
1. Ewolucja koncepcji rozwoju regionalnego 

1.1. Egzogeniczne i endogeniczne czynniki rozwoju regionalnego 

 Rozwój moŜna rozpatrywać z punktu widzenia czynników egzogenicznych oraz 
endogenicznych. Podejście egzogeniczne związane jest z przekonaniem, Ŝe rozwoju 
danego obszaru nie moŜna oprzeć tylko na czynnikach wewnętrznych. WaŜne 
wówczas są inwestycje zewnętrzne (publiczne lub prywatne) oraz transfer 
zewnętrznych doświadczeń, technologii oraz instytucji. Koncepcja ta zakłada, Ŝe 
rozwój nie moŜe nastąpić tylko w oparciu o miejscowy potencjał lecz potrzebne jest 
wsparcie z zewnątrz. Łączy się to z liberalnym nurtem w ekonomii zakładającym 
wyrównywanie poziomu rozwoju wraz z liberalizacją regulacji prawnych 
i poprawieniem dostępności komunikacyjnej obszarów peryferyjnych. Czynnikami 
wzmacniającymi rozwój mogą być „lokomotywy rozwoju” czyli najwyŜej rozwinięte 
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regiony kraju.325 MoŜna spotkać się z poglądami, Ŝe pomoc publiczna moŜe zakłócać 
naturalne procesy rynkowe i uzaleŜniać społeczeństwo od wsparcia o charakterze 
socjalnym oraz Ŝe moŜe nastąpić wypieranie inwestycji dokonywanych przez 
przedsiębiorstwa. Rozwojowi moŜe sprzyjać otwieranie się na kapitał zewnętrzny 
umoŜliwiający transfer technologii. Warto wspomnieć o innowacji technologicznej, 
która zakłada rozlewanie się z centrów takŜe wysokiej techniki. Zakłada się, Ŝe wysoką 
technikę tworzą inne regiony, a inne ją aplikują. Właśnie łatwość rozprzestrzeniania się 
wiedzy i nowych technologii jest istotnym czynnikiem zmniejszania zróŜnicowań 
przestrzennych i upowszechniania się rozwoju. Istotna jest zatem zdolność absorpcyjna 
umoŜliwiająca przyciągnięcie inwestorów i wykorzystanie funduszy publicznych. 
Zgodnie z tą koncepcją władze lokalne kładą nacisk na podwyŜszenie wykształcenia 
miejscowej ludności (przyszłych pracowników firm zewnętrznych), rozbudowę 
infrastruktury komunikacyjnej, wsparcie technologiczne miejscowego biznesu. W 
ramach tego ujęcia moŜemy zauwaŜyć dwa elementy, które podwaŜają jej słuszność – 
wiedza nie jest dobrem publicznym tylko prywatnym. Jest to zasób konkretnych 
przedsiębiorstw i stanowi element gry rynkowej. Wiedza moŜe być teŜ chroniona 
prawnie przez patenty i zezwolenia. W przypadku wystąpienia problemu 
bezpieczeństwa narodowego lub przewagi konkurencyjnej krajowych przedsiębiorstw 
na rynkach zewnętrznych równieŜ występują ograniczenia w udostępnianiu 
poszczególnych rozwiązań, co ogranicza znacznie rozprzestrzenianie wiedzy i 
innowacji technologicznych. Po drugie rozwój innowacji łączy się z trudnościami z 
upowszechnieniem zwłaszcza poza kręgiem specjalistów. Jest to czynnik wymagający 
bliskich kontaktów międzyludzkich w układzie przestrzennym, organizacyjnym i 
kulturowym. Rozwój egzogeniczny jest pobudzany przez inwestycje zewnętrzne, 
zwłaszcza dokonywane przez inwestorów zagranicznych. Dana inwestycja moŜe 
przyczynić się do rozwoju danej miejscowości, ale moŜe nie powodować rozwoju 
obszarów sąsiednich. Kooperacja moŜe następować z kontrahentami zagranicznymi, a 
nie z miejscowymi zakładami. MoŜliwy jest teŜ drugi wariant rozwoju sytuacji kiedy 
przedsiębiorstwo zagraniczne pozytywnie stymuluje rozwój endogeniczny regionu 
poprzez transfer umiejętności i technologii. Prowadzi współpracę z miejscowymi 

                                                      
325 T. Grosse, Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju 
regionów peryferyjnych, w: Ekspertyzy wykonane na zamówienie Ministerstwa Rozwoju 
Gospodarczego, Tom I, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007, s. 123.  
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kooperantami. MoŜe wystąpić transfer technologii co łączy się często z nowoczesnym 

modelem zarządzania i organizacji pracy.326 
 Prowadzenie prac badawczych za granicą moŜe być spowodowane potrzebą 
dostosowania wcześniejszych rozwiązań technologicznych do uwarunkowań 
miejscowego rynku zbytu. Innym zagadnieniem moŜe być jak najlepsze wykorzystanie 
potencjału naukowego ośrodka zagranicznego.  
 Zagraniczne inwestycje bezpośrednie mogą prowadzić do gospodarki dualnej 
podzielonej na segment lepiej rozwijających się przedsiębiorstw zagranicznych 
inwestorów (bardziej zaawansowanych technologicznie) oraz słabszych 
przedsiębiorstw lokalnych. Do korzystnego oddziaływania zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich moŜna zaliczyć szersze doświadczenie zawodowe pracowników, 
wprowadzanie przez zagranicznych pracodawców innych standardów organizacyjnych. 
Istnieje ryzyko przeniesienia inwestycji zagraniczne w inne miejsce w związku ze 
zmienionymi uwarunkowaniami.  
 Rozwój endogeniczny opiera się na czynnikach wewnętrznych. Koncepcja ta opiera 
się na postkeynsowskiej teorii zakładającej, Ŝe procesy rozwoju bazują na wewnętrznej 
akumulacji kapitału i wiedzy w ramach państw i regionów. Kwestionują one zasadę 
rozlewania się rozwoju. Dla wolnego rynku bardziej naturalne jest róŜnicowanie, a nie 
konwergencja między poszczególnymi regionami. Uruchomienie rozwoju 
endogenicznego pozwala na trwały, samodzielny i długookresowy rozwój, zmniejsza 
ryzyko uzaleŜnienia od inwestorów zagranicznych, pozwala uniknąć powstania 
gospodarki dualnej. Zmniejsza zagroŜenie uzaleŜnienia gospodarki od inwestorów 
zagranicznych tworzących czasem monokulturę regionalną (przykład jednego 
dominującego pracodawcy w regionie) i mogącego przenieść swoją działalność gdzie 
indziej. Zakłada się, Ŝe rozwój bazuje na wewnętrznej akumulacji kapitału. 
Regionaliści naleŜący do tego nurtu teoretycznego uznają, ze kaŜdy region ma 

wyjątkowy zestaw własnych cech tworzących specyficzny potencjał rozwojowy.327 
Jednak trzeba zauwaŜyć, Ŝe w gospodarce akumulacja kapitału, wiedzy 
i przedsiębiorczości następuje w pewnych regionach. Następuje róŜnicowanie, a nie 
konwergencja poszczególnych regionów kraju. Jeśli weźmiemy pod uwagę 
endogeniczność procesu rozwoju innowacji oznacza to, Ŝe powinny one łączyć w sobie 
                                                      
326 L. NieŜurawski, Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój regionu, w: 
Przedsiębiorczość i innowacyjność jako czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego, red. W. 
Kosiedowski, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, 
Włocławek 2002, s. 348. 
327 A. Pyszkowski, Polityka regionalna – balast czy czynnik rozwoju?, Studia Regionalne i 
Lokalne, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2000, s. 73. 
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wykorzystanie starych doświadczeń, umiejętności i zasobów z kształtowaniem nowych 
kierunków rozwoju. Istotna jest zdolność wykorzystania wcześniej zgromadzonych 
zasobów endogenicznych. W ramach rozwoju endogenicznego podkreśla się rolę 
decentralizacji polityki regionalnej. Odpowiada ona za zdefiniowanie własnych cech 
rozwojowych opartych na zasobach ludzkich, przyrodniczych i gospodarczych. Na tej 
podstawie władze regionalne przygotowują strategię rozwoju regionalnego. W tym 
ujęciu rozwoju kapitał z zewnątrz ma jakościowo przyczynić się do poprawy sytuacji, 
w przeciwieństwie do przyciągnięcia maksymalnej ilości kapitału zewnętrznego w 
koncepcji rozwoju egzogenicznego. WaŜnym uwarunkowaniem rozwoju 
endogenicznego jest teŜ umiejętne otwarcie się na zewnętrzne rynki zbytu i kooperację 
z pozaregionalnymi instytucjami publicznymi, badawczo-rozwojowymi oraz 
gospodarczymi.  
 Uznaje się, Ŝe wybór i określenie własnej ścieŜki rozwojowej jest zadaniem władz 
regionalnych. Natomiast szczebel krajowy upowszechnia dobre praktyki i kształtuje 
politykę regionalną. Transfer doświadczeń i instytucji do regionu moŜe mieć charakter 
„siłowy”, gdy następuje narzucenie z zewnątrz określonych rozwiązań 
instytucjonalnych lub prawnych bez moŜliwości zmiany i dostosowania do lokalnych 
warunków. MoŜliwe jest teŜ „miękkie” przyjęcie, gdy dobrowolnie przyjmuje się 
określone wzorce lub wybiera w zaleŜności od określonych potrzeb.  
 Zasada „rozlewania się” rozwoju badana jest na przykładzie rozprzestrzeniania się 
innowacji w ramach najbardziej rozwiniętych regionów metropolitalnych i dystryktów 
przemysłowych. Jak pisze T. Grosse badania empiryczne dotyczące regionów 
europejskich wskazują, Ŝe intensywne rozpowszechnianie innowacji następuje w 
danym regionie. W znacznie mniejszym stopniu nowa myśl techniczna przepływa do 
regionów sąsiednich. O moŜliwości rozpowszechnienia innowacji decydują róŜne 
czynniki: 

• odbiorcy i twórcy powinni mieć podobny poziom wykształcenia i doświadczeń 
ułatwiający wymianę informacji i innowacji, 

• zbyt silna konkurencja między podmiotami gospodarczymi prowadzi do ochrony 
własnych innowacji, co utrudnia ich rozpowszechnienie, waŜne jest zwiększenie 
współpracy i zaufania między przedsiębiorstwami. Łatwą drogą 
rozprzestrzeniania się innowacji jest ich przekazywanie z instytucji badawczych 
finansowanych ze środków publicznych. MoŜna podpisać umowy z 
przedsiębiorcami i w zamian za pomoc publiczną zobowiązać ich do 
udostępniania nowych rozwiązań lokalnym kooperantom, 
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• istotne są sieci instytucjonalne ułatwiające transfer wiedzy; moŜliwe są 
powiązania w ramach instytucji społecznych np. stowarzyszeń biznesu lub 
rynkowych np. instytucji finansowych, doradczych oraz instytucji publicznych 
np. agencji ukierunkowanych na wsparcie transferu wiedzy.  

 Śledząc rozwój innych krajów moŜna stwierdzić, Ŝe najkorzystniejsze dla 
gospodarki jest oparcie się na innowacjach oraz nowoczesnych technologiach. 
Zastosowanie tej metody jest jednak trudne z dwu powodów: potrzeby osiągnięcia 
odpowiedniego potencjału naukowego i technicznego do generowania innowacji i ich 
rozpowszechniania oraz stworzenia odpowiedniego potencjału absorpcyjnego pomocy 

zewnętrznej zwłaszcza innowacji organizacyjnych i nowych technologii.328 Sukces 
związany z innowacjami nie polega na powielaniu zagranicznych doświadczeń czy 
absorpcji zewnętrznych instytucji lub technologii. Obserwacja cudzych doświadczeń 
powinna przyczyniać się do generowania własnych endogenicznych innowacji. 
MoŜliwe jest korzystanie z zewnętrznych wzorców ale konieczne jest dalsze rozwijanie 
i dostosowywanie do lokalnych uwarunkowań i potrzeb.  

 Wprowadzenie innowacji moŜe nastąpić dwiema metodami:329 

• zmiana moŜe dotyczyć dotychczasowej ścieŜki rozwoju bazującej na wewnętrznych 
zasobach określonego regionu np. zmiana technologii w odniesieniu do 
wcześniejszych tradycyjnych działań rozwojowych np. nowe rozwiązania w 
turystyce, wprowadzenie informatyki do rozpowszechnienia bazy turystycznej - jest 
to unowocześnienie endogenicznych zasobów. Taka innowacja łączy się ze zmianą 
dotychczasowych zachowań społecznych i potrzebą zmiany tradycyjnego myślenia 
o rozwoju danego regionu. Jest trudna do zastosowania w praktyce. Jej 
wprowadzenie moŜe ułatwić przekonanie o wyczerpaniu się dotychczasowych 
działań rozwojowych lub sytuacja kryzysowa w gospodarce regionalnej,  

• moŜliwa jest teŜ stopniowa zmiana profilu gospodarki danego regionu poprzez 
dywersyfikację dotychczasowych działań. Bazująca na dotychczasowych zasobach 
czynników wytwórczych, miejscowej tradycji gospodarczej i ukształtowanych 
interesach społecznych. Jest to metoda łatwiejsza do zaakceptowania w praktyce.  

 Jeśli uwzględnimy czynnik czasu to w krótkim okresie moŜliwe jest wsparcie 
publiczne w odniesieniu do unowocześnienia dotychczasowych zasobów 

                                                      
328 T. Grosse, Innowacyjna gospodarka na peryferiach?, Instytut Spraw Publicznych, F. Ebert 
Stiftung, Warszawa 2007, s. 8. 
329 T. Grosse, Innowacyjna gospodarka na peryferiach?, Instytut Spraw Publicznych, F. Ebert 
Stiftung, Warszawa 2007, s. 10. 
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endogenicznych, w długim okresie zaś moŜliwe jest kształtowanie nowych czynników 
rozwoju regionalnego.  
 Problemem jest odpowiedni poziom gospodarczy umoŜliwiający przejęcie 
innowacji wytworzonych poza danym obszarem. Zasadnicze znaczenie ma 
podwyŜszenie kwalifikacji kapitału ludzkiego, co ułatwia wymianę między twórcą i 
odbiorcami nowych rozwiązań. Władze publiczne mogą ułatwić ten proces tworząc 
sieciowe instytucje ułatwiające kooperację międzyregionalną oraz tworząc zachęty dla 
podmiotów zewnętrznych do przekazywania własnych doświadczeń i innowacji. Poza 
tym moŜna dokonać wsparcia regionalnych liderów biznesu wprowadzających 
nowoczesne formy zarządzania i nowe technologie. WaŜne jest równieŜ osiągnięcie 
odpowiedniego potencjału, który umoŜliwi samoczynne rozprzestrzenianie się 
innowacji i rozwoju. W tym procesie biorą udział sieci kooperacji regionalnej. Do 
„rozlewania się” przyczynia się teŜ współpraca z miejscowymi uniwersytetami. 
 
1.2. Teorie i modele rozwoju regionalnego 

 Tradycyjne teorie rozwoju opierały się na podstawach ekonomii neoklasycznej. 
Głównym czynnikiem rozwoju było powstawanie nowych przedsiębiorstw 
funkcjonujących na zasadach wolnej konkurencji, towarzyszyły temu mobilne czynniki 
produkcji i racjonalne działanie podmiotów gospodarczych dąŜących do 
maksymalizacji zysku. Przestrzeń postrzegano jako źródło naturalnych środków 
produkcji. Prowadzenie polityki gospodarczej miało ułatwić gospodarowanie oraz 
prowadzić do efektywniejszego wykorzystania zasobów. Państwo miało pełnić funkcję 
podmiotu pilnującego ustalonego porządku prawnego. 
 Zmiany do tak ujętego modelu wprowadziła teoria tzw. efektów kumulatywnych 
G. Myrdala.330 Zgodnie z tą koncepcją całkowicie wolny rynek nie prowadzi 
automatycznie do równowagi lecz nasila istniejące juŜ tendencje i procesy zachodzące 
w regionach, w tym pogłębienie regionalnych nierówności i marginalizację regionów 
peryferyjnych. G. Myrdal moŜliwość zmiany widział we wprowadzeniu ingerencji 
państwa do działań gospodarczych oraz w dokonywaniu redystrybucji. Powinno ono 
działać w kierunku niwelowania negatywnych efektów wolnego rynku, pobudzać 
rozwój słabych regionów i wzmacniać pozytywne efekty gospodarowania.  
 Na procesy koncentracji i aglomeracji zwrócił uwagę F. Perroux w teorii biegunów 
wzrostu.331 Zgodnie z nią rozwój koncentruje się w przestrzeni wokół punktów 
                                                      
330 G. Myrdal, Economic theory of under-development regions, Duckworth, London 1957, s. 54. 
331 F. Perroux, Les espaces Economiques, Economie Appliquee, Archives de l'Institut de 
Science Économique Appliquée, Paris 1950, s. 225. 
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kluczowych (np. duŜych firm), które przyciągają miejscowe zasoby. Mogą być to 
przemysłowe kompleksy, czerpiące korzyści z bliskości lokalizacyjnej. Biegunem 
wzrostu moŜe być równieŜ przedsiębiorstwo innowacyjne, czy ich grupa lub cała 
gałąź. Stają się one jednostkami motorycznymi w odniesieniu do regionu. Rolę 
bieguna wzrostu moŜe pełnić miasto, na terenie którego zlokalizowano współpracujące 
ze sobą branŜe przemysłowe. Ich ekspansja pobudza rozwój zaplecza. Obie teorie 
zakładały, Ŝe problemy regionów są zasadniczo te same – słaba infrastruktura, nisko 
wykwalifikowana siła robocza. Biorąc pod uwagę uwarunkowania tak definiowanego 
rozwoju interwencja z zewnątrz mogła przyczynić się do poprawy sytuacji. 
 Prowadzenie polityki w krajach europejskich, zgodnie z tymi teoriami miało na celu 
zniesienie barier i wprowadzenie ułatwień w funkcjonowaniu rynków. Czasem 
występowała potrzeba łagodzenia efektów wymywania.332 Działania były skierowane 
na podnoszenie jakości infrastruktury i przyciąganie duŜych inwestorów – firm, które 
mogły zainicjować rozwój. Podstawowym instrumentem polityki rozwoju były duŜe 
inwestycje infrastrukturalne (np. w zakresie transportu) oraz zachęty inwestycyjne 
(głównie instrumenty fiskalne) dla duŜych inwestorów. Innymi instrumentami objęte 
zostały regiony wysoko rozwinięte, stosowano wobec nich instrumenty dyskryminacji 
mające na celu odciąganie inwestorów z centralnych, przeludnionych obszarów np. w 
odniesieniu do okręgu paryskiego.333 Działania te miały charakter odgórny i zakładały, 
Ŝe rozwój regionalny moŜna zaszczepić za pomocą czynników egzogenicznych 
(zewnętrznych dla danego regionu i ujednoliconych dla wszystkich regionów).  
 W latach osiemdziesiątych pojawił się nowy nurt teorii, który powstał w wyniku 
obserwacji zmian w procesie produkcji. Nastąpiło przejście od fordyzmu do 
postfordyzmu. Z ekonomicznego punktu widzenia, w duŜym uproszczeniu było to 
przejście od gospodarki odnoszącej się do efektów skali do ekonomii jakości, od 
produkcji masowej i standardowej do produkcji zindywidualizowanej i elastycznej. W 
ramach konkurencji nastąpiło przejście od konkurencji kosztowej do konkurencji 
jakościowej, od opierania się na surowcach podstawowych do wiedzy jako kluczowego 
kapitału. Wraz z nowym ujęciem procesu produkcji powstało nowe spojrzenie na 
rozwój regionalny. Nowy nurt zwrócił uwagę na industrializację jako proces 
terytorialny. Ukazał, Ŝe połoŜenie, bliskość przestrzenna mają nadal znaczenie. 
Podkreślono kluczową dla rozwoju gospodarczego rolę procesów przestrzennych – 
szczególnie aglomeracji oraz czynników nieekonomicznych, miękkich, specyficznych 

                                                      
332 Szersze omówienie efektów wymywana znajduje się na stronie 26. 
333 D. Yuill, J. Bachtler, F. Wishlade, European Regional Incentives 1996-1997, London 1996, 
s. 74. 
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dla danego regionu takich jak instytucje, struktury społeczne i relacje lokalne, 
tworzenie się wiedzy, tradycja i kultura współpracy. Nowy paradygmat rozwoju 
włączył „terytorium” do analizy rozwoju gospodarczego. Inaczej niŜ w tradycyjnym 
podejściu nurt ten traktuje regiony w sposób zindywidualizowany, stawia nacisk na 
specyfikę danego regionu i jakość jego cech, czyli potencjał endogeniczny. Właśnie 
specyficzne zasoby stanowią o cechach danego regionu i są głównym warunkiem 

rozwoju regionalnego oraz konkurencyjności.334 
 W efekcie nowego podejścia powstało duŜo nowych pojęć, koncepcji oraz definicji 
związanych z nowym paradygmatem: dystrykty przemysłowe, nowe przestrzenie 
produkcyjne, lokalne środowiska innowacyjne, lokalne systemy produkcyjne, grona, 
sieci, regionalne systemy innowacji czy regiony uczące się. Nowe koncepcje 
łączy podkreślenie roli koncentracji przestrzennej, specjalizacji i elastyczności 
produkcji, powiązań między firmami, środowiska kulturowego, powstania i transferu 

innowacji. 335 
 Dla nowych koncepcji najbardziej reprezentatywne są sieci. Pojęcie sieci pochodzi 
z prac socjologa M. Castellsa, który opisywał zmiany w społeczeństwie i organizacji 

Ŝycia, pracy, przestrzeni społecznej następujące w okresie globalizacji.336 Według M. 
Castellsa, sieci społeczne istniały od zawsze, jednak globalizacja zintensyfikowała je. 
W warunkach szybkich zmian technologicznych to sieci, a nie firmy stają się 
efektywnie działającymi podmiotami. Organizacja współczesnego społeczeństwa 
opiera się na informacji i przepływie danych. Kluczowe w sieciach są węzły, w 
których przecinają się przepływy. O sile sieci świadczy spójność mierzona ilością i 
intensywnością połączeń między jej elementami. Oczywiście pojęcie "sieci" jest 
stosowane w wielu dziedzinach np. we współczesnej informatyce, cybernetyce, chemii 
oraz neurologii. W duŜym uproszczeniu, za sieci w kontekście rozwoju regionalnego 
uznaje się formalne lub nieformalne organizacje i platformy, które ułatwiają wymianę 
informacji i technologii, a takŜe wzmacniają koordynację i współpracę uczestników 
sieci. Uczestnikami sieci, w zaleŜności od jej rodzaju mogą być regiony, firmy, ośrodki 

                                                      
334 M. J. Piore, Ch. F. Sabel, The Second Industrial Divide. Possibilities for Prosperity, New 
York 1987, s. 58. 
335 K. Olejniczak, Nowe teorie rozwoju regionalnego w praktyce Unii Europejskiej, w: 
Regionalizm, polityka regionalna i Fundusze Strukturalne w Unii Europejskiej, red. A. 
Adamczyk, J. Borowski, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, 
s. 26. 
336 M. Castells, The Rise of The Network Society, Blackwell, Oxford 1996, s.93. 
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badawcze oraz osoby fizyczne.337 Szczególne znaczenie ma wymiar przestrzenny, 
niezbędna jest bliskość kooperantów dająca moŜliwość efektywnego przepływu 
wiedzy i umiejętności. Wiedza tworzy się wewnątrz sieci najskuteczniej gdy podział 
pracy pomiędzy przedsiębiorstwami jest zmienny. Wówczas powstają warunki dla 
moŜliwości twórczego i imitującego przepływu innowacji.  

 Sieci charakteryzują się następującymi cechami: 338 

• współzaleŜność podmiotów i partnerstwo związane z przekonaniem, Ŝe wzajemne 
relacje są podstawą sukcesu, 

• wzajemność świadczeń będąca warunkiem koniecznym efektywnej wymiany 
informacji i wiedzy, 

• zaufanie rozumiane jako przekonanie o solidności innych podmiotów, 

• luźne powiązania umoŜliwiające otwartość i autonomię w wyborze partnerów, 
moŜliwość szybkiej reakcji na zmiany warunków zewnętrznych. 

 Sieci stały się sposobem organizacji produkcji w dobie postfordyzmu. UŜywane są 
najczęściej właśnie we współpracy i powiązaniach funkcjonalnych przedsiębiorstw. 
Budowanie sieci współpracy pojawia się zarówno w polityce regionalnej jak i 
przemysłowej.  
 
2. Społeczne czynniki rozwoju  

 Na rozwój moŜemy spojrzeć od strony czynników wytwórczych, którymi są: kapitał 
fizyczny oraz mobilny kapitał finansowy, ziemia rozumiana jako dostęp do surowców 
i innych zasobów przyrodniczych, praca związana z wiedzą (jakością kapitału 
ludzkiego). Do wyŜej wymienionych klasycznych czynników dołącza się obecnie 

kapitał przedsiębiorczości.339 Dla rozwoju danego regionu podstawowe znaczenie ma 
powstawanie nowych przedsiębiorstw. Przedsiębiorczość łączy w sobie aktywność i 
innowacyjność przedsiębiorstw oraz uwarunkowania przestrzenne i instytucjonalne 
sprzyjające lokalnemu rozwojowi. Do czynników sprzyjających naleŜy rozwój sieci 
komunikacyjnej i informatycznej. W ramach wspierania rozwoju moŜna uruchomić 
programy dofinansowujące usługi telekomunikacyjne i szkoleniowe, wzmacniające 

                                                      
337 Final Report of the Expert Group Clusters and Networks, European Commission DG-
Enterprise, Brussels 2003, s. 13. 
338 A. Olechnicka, Regiony peryferyjne w gospodarce informacyjnej, Centrum Europejskich 
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umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami. Wraz z rozwojem 
systemów informatycznych zmienia się znaczenie dostępności terytorialnej. 
Sprzyjająca rozwojowi moŜe być bliskość organizacyjna, która moŜe częściowo 
przełamywać bariery przestrzenne. W takim przypadku istotna jest odpowiednia 
polityka władz publicznych budująca sieci kooperacyjne między przedsiębiorstwami, 
umacniająca wspólne wartości, wiedzę i doświadczenie. Istotne jest wspieranie 
lokalnych i regionalnych liderów biznesu, zwłaszcza wprowadzających innowacje we 
własnych firmach, mających wpływ na upowszechnienie doświadczeń w regionie 
i nawiązujących współpracę z lokalnymi przedsiębiorstwami.  
 W tworzeniu sieci kooperacji istotne jest rozwijanie sieci współpracy biznesu. 
Obserwuje się wzmoŜoną współpracę przedsiębiorstw w regionach centralnych 
i metropolitalnych, w pozostałych regionach występuje niski poziom powiązań i trudno 
pobudza się ich wzrost. Barierami są: uwarunkowania kulturowe, niski poziom 
zaufania społecznego i brak tradycji współdziałania dla dobra wspólnego. Niestety w 
regionach o niskim poziomie rozwoju występuje niski poziom innowacyjności 
przedsiębiorstw oraz niski poziom zasobów ludzkich. W związku z występowaniem 
tych barier potrzebna jest polityka publiczna nakierowana na pobudzanie rozwoju sieci 
współpracy między przedsiębiorstwami. Istotną rolę do odegrania mają instytucje 
wsparcia biznesu. Zajmują się doradztwem w zakresie wspierania innowacji 
technologicznych lub restrukturyzacji przedsiębiorstw, moŜliwościami wsparcia 
kapitałowego, wyszukiwaniem dla firmy programów pomocowych i doradztwem w 
zdobywaniu grantów, rozwojem zasobów ludzkich, szukają moŜliwości eksportu i 
zewnętrznej ekspansji dla wyrobów firmy. Instytucje wspomagające biznes mogą teŜ 
pomagać w nawiązywaniu kontaktów kooperacyjnych, kontaktów z odpowiednimi 
firmami usługowymi oraz badawczo-rozwojowymi.  
 Instytucje wspierające rozwój najlepszą efektywność osiągają działając jako 
fundacje publiczne lub finansowane przez grupę przedsiębiorców i instytucji 
publicznych. W przypadku działania na zasadach komercyjnych skupiają się na 
pomocy duŜym przedsiębiorstwom a ich usługi są zbyt drogie dla małych i średnich 
przedsiębiorstw. DuŜe znaczenie ma to czy instytucja działa na potrzeby rynku 
regionalnego, czy jest do nich dobrze dopasowana. W związku z tym istotne jest 
tworzenie tego typu instytucji na szczeblu regionalnym.  
 Istotnym czynnikiem rozwoju jest kapitał ludzki. Rozwój oparty na tym czynniku 
charakterystyczny jest dla wysoko rozwiniętych społeczeństw z wysoką techniką, które 
juŜ często utraciły pierwotną przewagę gospodarczą np. stan Teksas od wydobycia i 
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przerobu ropy przeszedł do gospodarki informatycznej.340 Czynnik ludzki oraz 
polityka rozwoju zasobów ludzkich i zatrudnienia staje się jednym z kluczowych 
czynników wspomagających rozwój. O jakości kapitału ludzkiego decyduje m.in. 

poziom wykształcenia.341 Wykształcenie wpływa pośrednio na rozwój przez:342 

• ułatwienie mobilizacji społecznej, 

• sprzyjanie przedsiębiorczości, 

• sprzyjanie akceptacji i wykorzystaniu struktur rynkowych, 

• sprzyjanie prorozwojowym motywacjom. 
 Poza przedstawionym ujęciem kapitału ludzkiego wyróŜnia się tzw. kapitał 

społeczny.343 Definiowany jest jako: wartość indywidualna, inwestycja w sieci 

związków społecznych, czyli wartość kulturowa związana z normami i nastawieniami 
społecznymi, zaufaniem interpersonalnym oraz zaufaniem do instytucji publicznych, 

zdolnością do współdziałania.344 Kapitał społeczny jest uznawany jako zasób danej 

wspólnoty.345 Spośród norm społecznych zasadnicze znaczenie przypisuje się regule 

uogólnionej wzajemności.346 Stosowanie jej powoduje wzrost wzajemnego zaufania. 
Niektórzy ekonomiści ujmują kapitał ludzki jako element łączący inne typy kapitału 
umoŜliwiający efektywniejsze wykorzystanie tych zasobów. 

                                                      
340 T. Markowski, Funkcje metropolitalne pięciu stolic województw wschodnich, w: Ekspertyzy 
wykonane na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego, Tom I, Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, Warszawa 2007, s. 323. 
341 M. Boni, Warunki rozwoju Polski wschodniej w perspektywie 2020. Kapitał ludzki, kapitał 
społeczny a wyzwania rynku pracy na obszarach Polski Wschodniej, w: Ekspertyzy wykonane 
na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego, Tom I, Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, Warszawa 2007, s. 47. 
342 T. Hryniewicz, Endo- i egzogenne czynniki rozwoju gospodarczego gmin i regionów, 
„Studia Regionalne i Lokalne”, nr 2(2) 2000, s. 54. 
343 G. Gorzelak, Strategiczne kierunki rozwoju Polski Wschodniej, w: Ekspertyzy wykonane na 
zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Tom I, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 
Warszawa 2007, s. 101. 
344 B. Domański, Czynniki społeczne w lokalnym rozwoju gospodarczym we współczesnej 
Polsce, w: Wybrane problemy badawcze geografii społecznej w Polsce, Katedra Geografii 
Ekonomicznej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2001, s. 128. 
345 A. Nowakowska, ZróŜnicowanie potencjału gospodarczego i innowacyjności regionów w 
Polsce, w: przedsiębiorczość i innowacyjność jako czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego, 
red. W. Kosiedowski, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, Włocławskie Towarzystwo 
Naukowe, Włocławek 2002, s. 146. 
346 R. Putnam, Samotna gra w kręgle, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 
2008, s. 33. 
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 Na kapitał społeczny składają się pozycja i rola organizacji poŜytku społecznego, 
skala wolontariatu, aktywność obywatelska mierzona m.in. udziałem w wyborach 
i działaniach na rzecz dobra wspólnego, udziałem w stowarzyszeniach sąsiedzkich, 
chórach amatorskich, stopień uzewnętrznienia norm moralnych. Cechą wspólną jest 
zaangaŜowanie na rzecz dobra wspólnego, wyzwolenie aktywności społecznej, 
skłonności do współpracy i budowania wzajemnego zaufania. Tworzą się w ten sposób 
sieci obywatelskiego zaangaŜowania umoŜliwiające komunikację społeczną i 
ułatwiające wypracowanie kompromisu. W teoriach rozwoju traktuje się kategorię 
zaufania społecznego jako fundamentalny warunek rozwoju. W społecznościach, w 
których stowarzyszenia dobrowolne są chętnie tworzone łatwiej jest o przezwycięŜenie 
braku zaufania do osób spoza rodziny. Uczestniczenie w zorganizowanych formach 
działalności zbiorowej prowadzi do przekonania, Ŝe inni równieŜ kierują się normami 
moralnymi. Przyczynia się to do zmniejszenia niepewności i obaw związanych 
z inwestowaniem środków w działalność rozwojową. Grupy interesu są źródłem 

nowych idei, innowacji i usprawnień Ŝycia gospodarczego.347 Wymienia się ponadto 

pozahandlowe współzaleŜności występujące pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w 
działalności gospodarczej. Są to formalne i nieformalne reguły Ŝycia społecznego, 
normy zachowania i zwyczaje występujące w danym regionie. Prowadzą do 
zmniejszenia ryzyka gospodarczego, co moŜe sprzyjać wzrostowi inicjatywy 
i przedsiębiorczości oraz rozwojowi kooperacji. Towarzyszyć temu moŜe aktywny 
udział przedsiębiorców w polityce regionalnej, udział w definiowaniu kierunków 

i sposobów realizacji polityki regionalnej.348 O jakości kapitału społecznego decyduje 

teŜ struktura społeczna: poziom zróŜnicowania dochodów, struktura narodowościowa 
i etniczna. 
 Jako warunki dla kreatywności i rozwoju wymienia się talenty, technologię 
i tolerancję. Są to czynniki sprzyjające podejmowaniu trudnych wyzwań i osiągania 
sukcesów rozwojowych. Powstanie społeczeństwa obywatelskiego jest wymieniane 
jako jeden z kluczowych elementów budowania zaufania i kapitału społecznego. 
Istotna rola przypada liderom rozwoju; bez nich bardzo trudno jest poprawić sytuację 
w zatrudnieniu oraz utrwalić dobre tendencje w rozwoju kapitału ludzkiego.  
 Poprawa jakości kapitału ludzkiego wymaga zwiększenia udziału dzieci 
w kształceniu przedszkolnym, poprawy jakości nauczania w szkołach podstawowych 

                                                      
347 J. Hryniewicz, Endo- i egzogenne czynniki rozwoju gospodarczego gmin i regionów, „Studia 
Regionalne i Lokalne”, nr 2(2) 2000, s. 55. 
348 T. Grosse, Innowacyjna gospodarka na peryferiach, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 
2007, s. 112. 
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i gimnazjalnych, zwiększenie zakresu nauczania języków obcych i poprawienie 
dostępności do komputera i internetu. Jednocześnie szkoły w małych ośrodkach mogą 
stać się centrami rozwoju dla społeczności lokalnej. Kolejnymi działaniami moŜe być 
poprawa jakości doradztwa zawodowego, rozwój szkolnictwa policealnego w celu 
uniknięcia bezrobocia młodych osób, połoŜenie nacisku na kształcenie inŜynierskie, 
rozwój motywacyjnego systemu stypendialnego, łączenie biznesu z działalnością 
badawczą.  
 Czynnikiem intensyfikującym rozwój moŜe być teŜ wzmocnienie ponadlokalnych 
i ponadregionalnych funkcji największych miast. Są one nośnikami postępu oraz 
spełniają istotną rolę w strukturach krajowych jak i międzynarodowych powiązań. 
Znane jest jednak zjawisko wymywania zasobów przez silniejsze ośrodki miejskie z 
ich bezpośredniego otoczenia. Jest to jedna z głównych przyczyn polaryzacji rozwoju 
w regionach. Zapobieganiu temu procesowi moŜe słuŜyć rozbudowa połączeń 
transportowych oraz telekomunikacyjnych stolic regionów z najwaŜniejszymi 
partnerami regionalnymi. W odniesieniu do poszczególnych specjalistów moŜna 
stosować róŜne instrumenty aby zatrzymać ich w regionie np. fundując stypendia, 
umoŜliwiając szybki awans w administracji publicznej, promując kariery naukowe, 
pomagając w uzyskaniu mieszkania.  
 We współczesnych koncepcjach rozwoju regionalnego podkreśla się znaczenie 
instytucji w rozwoju określonego obszaru. Przykładem moŜe być koncepcja gęstości 
instytucjonalnej (obejmująca zbiór instytucji otoczenia biznesu, ich wzajemne 
powiązania i odpowiednią atmosferę współpracy) i kapitału społecznego. MoŜna 
wyróŜnić trzy typy instytucji: normy (religia, zwyczaje, tradycja), rynki (towarów, 
usług, pracy i kapitału rozumiane jako mechanizmy regulacji i koordynacji zachowań 
podmiotów gospodarczych), organizacje (przedsiębiorstwa, partie polityczne, agendy 

rządowe, samorządy lokalne).349 Instytucje mogą być rozumiane wąsko jako np. 
instytucje finansowe lub szeroko jako normy, rynki zawierające prawo, ustalony 
porządek. Na gęstość instytucji w danym regionie składają się ich liczba i siła oraz 
zróŜnicowanie. Korzystny jest wysoki poziom interakcji między poszczególnymi 
instytucjami. Aktywna wymiana informacji i kooperacja powinna prowadzić do 
wytworzenia specjalnej atmosfery społecznej w danym regionie. Istotne jest 
zbudowanie świadomości realizacji wspólnego celu w ramach grupy instytucji, która 

                                                      
349 J. Wilkin, Peryferyjność i marginalizacja w świetle badań rozwoju (nowa geografia 
ekonomiczna, teoria wzrostu endogennego, instytucjonalizm), w: red. A. Bartłomiuk, Regiony 
peryferyjne w świetle polityki strukturalnej Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w 
Białymstoku, Białystok 2003, s. 21. 
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jest tym silniejsza im większa jest społeczno-kulturowa identyfikacja z regionem. 
ZaleŜność ta jest zauwaŜana w regionach innowacyjnych i dystryktach 
przemysłowych, w których szczególnie jest widoczna rola gęstości instytucjonalnej. 
 Innym zagadnieniem jest toŜsamość terytorialna. W polityce Unii Europejskiej 
zwraca się baczną uwagę na zagadnienia toŜsamości. WyróŜnia się toŜsamość 
kulturową utoŜsamianą z narodową oraz toŜsamość społeczną. Na toŜsamość 
człowieka składają się dwa podstawowe elementy: identyfikacja z krajem, regionem 

oraz identyfikacja z grupą społeczną do której naleŜymy: rodzina. klan, naród.350 
Podstawą toŜsamości narodowej jest jednocząca grupę kultura. Pojęcie toŜsamości 
narodowej i toŜsamości kulturowej bywają stosowane zamiennie. ToŜsamość 
kulturowa przejawia się w kulturowo zdefiniowanym sposobie działania, 
w materialnych i niematerialnych wytworach powstających w obrębie danego obszaru. 
Podmiotem toŜsamości kulturowej są zbiorowości lokalne czy regionalne, związane 

z określoną przestrzenią.351 
 W psychologii europejskiej najbardziej znana jest teoria toŜsamości społecznej 

wywodząca się ze szkoły bristolskiej.352 Badania tej szkoły skupiają się na problemach 
relacji interpersonalnych i intergrupowych, traktowanych jako przejaw funkcjonowania 
człowieka na poziomie toŜsamości jednostkowej lub społecznej. WyróŜnia się 
toŜsamość jednostki i (lub) zbioru jednostek. W europejskiej literaturze toŜsamość jest 
więc kategorią pojęciową, która usiłuje łączyć jednostkę ze społeczeństwem. 
 Obecnie w rozwoju gospodarczym Unii Europejskiej pierwszoplanowego znaczenia 
nabierają takie kategorie jak środowisko społeczno-kulturowe czy toŜsamość 
gospodarcza regionu. W polityce regionalnej mówi się o nowej polityce regionalnej lub 
o polityce regionalnej „trzeciej generacji”. Istotne jest kreowanie nowych wartości, 
których źródło tkwi w terytorium. W tym ujęciu terytorium to „obszar zamieszkany 
przez posiadającą swoją specyfikę społeczność oraz funkcjonujące w jej łonie 

instytucje i podmioty, powiązane gęstymi sieciami wzajemnych relacji.”353 Interakcje 
jakie między nimi zachodzą prowadzą do stymulowania rozwoju prowadzącego np. do 
kreacji nowych technologii. Pojawiają się takie kategorie jak „wiedza milcząca”, 
oparty na zaufaniu i wzajemnych relacjach pozarynkowych „kapitał relacyjny” czy 
                                                      
350 J. Zadencki, ToŜsamość partykularna, toŜsamość globalna, polityka. (w:) Globalizacja i my. 
ToŜsamość lokalna wobec trendów globalnych, red. R. Piekrski, M. Graban, Towarzystwo 
Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2003, s. 110. 
351 M. Castells, Siła toŜsamości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 58. 
352 A. Bikont, ToŜsamość społeczna w świetle prac H. Tajfela i J. Tunera, „Przegląd. 
Psychologiczny”, 1986 nr 3. 
353 I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2002, s. 27.  
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związany z procesami zbiorowego uczenia się „kapitał społeczny”. Dla rozwoju 
gospodarczego waŜne są relacje między małymi i średnimi przedsiębiorstwami dzięki 
czemu moŜliwe jest obniŜenie kosztów transakcyjnych oraz wzmocnienie swej pozycji 

w gospodarce354 W ramach polityki regionalnej kładzie się nacisk na tworzenie 
nowych zasobów, a nie alokację juŜ istniejących. Jest to moŜliwe w odniesieniu do 
czynników endogenicznych. Zwłaszcza dotyczy to zbiorowego organizowania 
i uczenia się, podnoszenia poziomu wykształcenia wśród mieszkańców, promowanie 
kultury i innowacji w lokalnym środowisku. Są to działania zacieśniające więzi 
z regionem, podnoszące jego poziom gospodarczy oraz utrwalające toŜsamość 
terytorialną. 
 Z kolei do wzrostu aktywności społeczeństwa lokalnego i umocnienia poczucia 
toŜsamości przyczynia się stosowanie partnerstwa publiczno-prywatnego. Komisja 
Europejska w Wytycznych podaje następującą definicję: „partnerstwo publiczno-
prywatne jest formą współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym w celu 
realizacji projektu lub świadczenia usług tradycyjnie dostarczanych przez sektor 
publiczny. Uznaje się, Ŝe w partnerstwie publiczno-prywatnym obie strony osiągają 
pewne korzyści, odpowiednie do stopnia realizowanych przez nie zadań. Przez 
umoŜliwienie kaŜdemu z sektorów robienia tego, co potrafi najlepiej, usługi oraz 
infrastruktura są realizowane w sposób najbardziej efektywny ekonomicznie. 
Głównym celem partnerstwa publiczno-prywatnego jest kształtowanie takich 
stosunków między stronami, aby ryzyko ponosiła ta strona, która najlepiej potrafi je 
kontrolować”. Komisja Europejska podkreśla, Ŝe partnerstwo publiczno-prywatne jest 
zmieniającą się koncepcją, dopasowywaną do konkretnego projektu. W przypadku 
samorządu terytorialnego tworzenie i wdraŜanie partnerstwa ma na celu prywatyzację 
sektora uŜyteczności publicznej w takim zakresie, w którym zadania mogą być 
wykonywane przez podmioty sektora prywatnego (budowa, zarządzanie i utrzymanie 
dróg i mostów, sieci kolejowej, szkół, budownictwa socjalnego, oczyszczalni ścieków 
czy bazy turystycznej). Rezultatem tak rozumianego partnerstwa powinno być 
uzyskanie lepszej jakości świadczonych usług. W szerszym ujęciu partnerstwo 
publiczno-prywatne obejmuje równieŜ współpracę administracji z organizacjami 
pozarządowymi. W ostatnim czasie powszechne stały się tzw. partnerstwa 
trójsektorowe. Są to inicjatywy, w których władze, podmioty gospodarcze 
i organizacje pozarządowe współpracują w celu rozwiązania złoŜonych problemów 

                                                      
354 M. Kotras, Rola kapitału społecznego w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego, 
w: ToŜsamość kulturowa i polityczna Europy wobec wyzwań cywilizacyjnych, red. D. Walczak-
Duraj, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 152. 
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lokalnych i regionalnych oraz zapewniają odpowiednie usługi. Zagadnienie 
partnerstwa publiczno-prywatnego cieszy się coraz większym zainteresowaniem co 
wynika z poszukiwania przez władze administracji samorządowej nowych źródeł 
finansowania oraz dróg aktywizacji społeczeństwa lokalnego.  
 

 Do rozwoju regionu moŜe się przyczynić równieŜ stworzenie ośrodka 
uniwersyteckiego. W początkowym okresie ośrodki uniwersyteckie widziane były jako 
miejsce kształcenia regionalnych zasobów ludzkich, miejsce rozwijania nauki i badań, 
miejsce rozpowszechniania wiedzy i doświadczeń. WyŜsze uczelnie kładły nacisk na 
budowanie kontaktów z przedsiębiorstwami i dostosowanie nowych rozwiązań wprost 
dla gospodarki. Jednak aby czerpać korzyści z takiej współpracy naleŜy w pierwszym 
kroku wspierać rozwój uniwersytetów poprzez rozbudowę infrastruktury akademickiej 
i naukowej, przyciąganie wysoko wykwalifikowanych kadr np. z zagranicy, 
kształtowanie dochodów pracowników nauki, stymulowanie współpracy z ośrodkami 
krajowymi i zagranicznymi np. przez rozwój odpowiednich programów badawczych. 
Ponadto firmy powinny być zachęcane do współpracy z uniwersytetami i ośrodkami 
badawczymi. Działaniom tym moŜe pomóc teŜ budowa specjalnych instytucji 
i programów publicznych zajmujących się transferem wiedzy z ośrodków naukowych 
do przedsiębiorstw. W praktyce stosuje się akademickie inkubatory przedsiębiorczości, 
centra technologiczne lub parki technologiczne. 
 

 Rozwój edukacji akademickiej i ośrodków naukowych moŜe istotnie 
przeciwdziałać odpływowi najlepszych pracowników poza region. Zdolna młodzieŜ 
często emigruje podejmując naukę w dobrych wyŜszych uczelniach. Rozwój 
regionalnego ośrodka pomaga zatrzymać młodych ludzi ale równieŜ sprzyja lepszemu 
wykorzystaniu absolwentów uczelni.  
 

 Uniwersytet pełni obecnie róŜne role, jest ośrodkiem naukowym, centrum 
doskonalenia kadr w regionie, jak teŜ źródłem rozpowszechnianych badań naukowych. 
MoŜe pomagać w kształtowaniu strategii rozwoju regionu oraz identyfikować 
miejscowe moŜliwości endogenicznego rozwoju. Niezwykle istotne jest 
rozpowszechnianie zewnętrznych doświadczeń i pomoc w zastosowaniach 
w warunkach danego regionu. Ośrodki akademickie tworzą teŜ sieci współpracy 
z akademickimi ośrodkami pozaregionalnymi.  
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 Poza wyŜej opisanymi czynnikami sprzyjającymi rozwojowi wymienia się 

dostępność informatyczną.355 Obserwuje się ogromny wpływ internetu na działalność 
firm. Jest to moŜliwe dzięki rozwojowi sieci wewnątrz i na zewnątrz firm. Ułatwieniu i 
rozszerzeniu uległy kontakty z dostawcami i odbiorcami, wzrosła toŜsamość znaku 
firmowego, jednocześnie zmalały koszty informacji związanej z funkcjonowaniem 
przedsiębiorstwa. Dzięki istnieniu w sieci 50% firm odnotowało wzrost sprzedaŜy, a 
zyski zwiększyło ponad 25%, prawie 35% firm stwierdziło, Ŝe sieć pomogła 

w znalezieniu nowych partnerów. 356 
 W odniesieniu do regionów słabiej rozwiniętych dzięki sieci internetowej następuje 
zbliŜenie do rynku klienta. RównieŜ na obszarach o niŜszym poziomie rozwoju 
moŜliwe jest przechodzenie do działalności turystycznej i rozwijanie 
przedsiębiorczości pozarolniczej. Dla rozwoju działalności turystycznej istotną rolę 
odgrywa unowocześnienie bazy turystycznej i rozwój marketingu zwłaszcza dla 
zdobywania klientów. Rozwój turystyki moŜe odbywać się róŜnymi metodami. MoŜna 
promować masową turystykę, często włączając zagranicznych inwestorów w 
unowocześnienie bazy turystycznej. Procesom rozwoju ruchu turystycznego sprzyja 
uruchomienie połączeń lotniczych. MoŜliwe jest wykorzystanie zainteresowania 
potencjalnych gości udostępnieniem np. moŜliwości aktywnego wypoczynku. Bazę 
stanowią lokalne przedsiębiorstwa turystyczne czy usługowe. Często wykorzystuje się 
unikalne zasoby przyrodnicze. Z turystyką związane jest zjawisko czasowego 
zamieszkiwania poza miastem w okresie weekendów lub wakacji. Jest to związane z 
dostępnością komunikacyjną i miejscowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi 
pozwoleń na budowę. Sprzyja temu równieŜ sieć telekomunikacyjna pozwalająca na 
pracę na odległość. 
 
  

                                                      
355 B. Antonowicz, M. Gwiaździńska-Goraj, B. Kowalczyk, K. Krzynowska, H. Kurowska, 
O. Ratkiewicz, T. Szymankiewicz-Szarejko, W. Samulowski, A. Wysokiński, Ekspertyza 
dotycząca województwa warmińsko-mazurskiego w kontekście strategii rozwoju społeczno-
gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, w: Ekspertyzy do Strategii Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Tom II, Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, Warszawa 2007, s. 182. 
356 M. Stefański, Wykorzystanie internetu do prowadzenia biznesu (na przykładzie wybranych 
przedsiębiorstw Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej), w: Przedsiębiorczość i innowacyjność jako 
czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego, red. W. Kosiedowski, Uniwersytet M. Kopernika w 
Toruniu, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek 2002, s. 297. 
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3. Nowe koncepcje rozwoju regionalnego  

3.1. Koncepcja gron 

 Nowych czynników wspomagających rozwój szuka się w koncepcji gron. Są one 
specyficzną formą przestrzennej organizacji produkcji sprzyjającą kreowaniu 
innowacji i podnoszeniu konkurencyjności indywidualnych przedsiębiorców oraz 
całego regionu. Pojęcie gron (clusters) pochodzi z teorii aglomeracji, opracowanej 

przez A. Marshalla.357 W swej koncepcji zwrócił on uwagę na znaczenie korzyści 
zewnętrznych występujących w rozwoju wyspecjalizowanych grup przedsiębiorstw. 
Teoria gron została niezaleŜnie przedstawiona przez M. E. Portera i P. Krugmana. na 

początku lat dziewięćdziesiątych.358  
 Według M. E. Portera grona to: „geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych 
firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm 
działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (np. 
uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branŜowych) 
w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale takŜe 
współpracujących".359 
 M. E. Porter zdefiniował teoretyczne podstawy koncepcji gron przedstawiając tzw. 
„diament przewagi konkurencyjnej”: 

• dostępność czynników produkcji – bogate zasoby czynników produkcji w regionie 
niezbędne do konkurowania w danym sektorze np. wysoko wykwalifikowana siła 
robocza, 

• popyt – rozmiar i charakter popytu na produkty w regionie, 

• funkcjonowanie sektorów pokrewnych i wspomagających – istnienie lub nie 
w danym regionie sektorów zaopatrzeniowych lub pomocniczych,  

• strategia, struktura i rywalizacja firm – prawne, kulturowe i instytucjonalne 
uwarunkowania określające strukturę, strategie firm oraz charakter konkurencji 
regionalnej.  

                                                      
357 M. Bucka, Koncepcja klastrów w funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw, w: 
Polska w rozszerzonej Unii Europejskiej – uwarunkowania i perspektywy rozwoju, red. M. 
Klamut, E. Pancer-Cybulska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we 
Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 119. 
358 M. E. Porter, The Competitive Advantage of Nations, Macmillan, New York 1990, s. 34. P. 
Krugman, Geography and Trade, MIT Press, Cambridge 1991, s. 57. 
359 M. E. Porter, Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 
266. 
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 Poszczególne składowe „diamentu” są połączone tworząc system, w ramach 
którego moŜe następować wzajemne wzmocnienie lub osłabienie. W teorii M. Portera 
grona moŜna rozumieć jako sektory pokrewne i wspomagające lub jako wzajemne 
oddziaływania wszystkich elementów w ramach systemu. Szczególne znaczenie w 
koncepcji grona przypisuje się rywalizacji firm i ich bliskości geograficznej.  
 Grona stanowią systemem wzajemnie połączonych podmiotów lokalnych lub 
regionalnych. Wartość grona jako całości jest większa niŜ suma poszczególnych jego 
części. To właśnie ta "wartość dodana", jaką wytwarzają relacje, umoŜliwia szereg 
pozytywnych procesów wzmacniając konkurencyjność firm zlokalizowanych w danej 
okolicy. Grona są specyficzną formą przestrzennej organizacji sektora przemysłu i 
usług. Stają się skutecznym mechanizmem kreowania innowacji i podnoszenia 
konkurencyjności indywidualnych przedsiębiorców. Organizacja regionalnych 
przedsiębiorców w formie klastra umoŜliwia im wzmocnienie swojej konkurencyjności 
poprzez wspólne działanie. Najczęściej wymienia się trzy grupy pozytywnych efektów 
gron:360  
1. Poprawa efektywności firm lub sektorów naleŜących do grona:  

• zwiększenie dostępności wyspecjalizowanych nakładów i pracowników, 

• szersza informacja rynkowa i techniczna, szczególnie o bieŜących potrzebach 
nabywców,  

• komplementarność firm i typów produkcji - lepsze połączenie nakładów oraz 
potrzeb firm, efektywniejszy podział funkcji pomiędzy firmami, 
komplementarność oferowanych produktów, wspólne działania marketingowe, 

• łatwiejszy dostęp do instytucji i dóbr publicznych – w gronie rozszerzeniu 
ulegają powiązania firm z otoczeniem instytucjonalnym - uniwersytetami, 
szkołami, samorządem, co zapewnia dostęp do kadr, wymianę wiedzy - 
wdraŜanie innowacji z jednostek badawczych, nowe sposoby finansowania lub 
promocji wspierane przez władze, ponadto współwystępowanie wielu 
pokrewnych firm zachęca władze do realizowania wyspecjalizowanych 
inwestycji w oświatę, informację, targi branŜowe, infrastrukturę; działania te 
sprzyjają powstaniu czasopism branŜowych oraz ośrodków szkoleniowych,  

• ciągłe konkurowanie firm - współwystępowanie rywalizujących ze sobą firm 
zmusza je do ciągłych porównań, podnoszenia efektywności przez co obniŜają 
się takŜe koszty kontroli efektywności pracowników (łatwo porównać ich 
wydajność – do pracowników firmy z sąsiedztwa); powtarzające się kontrakty i 

                                                      
360 M. E. Porter, Regions and the New Economics of Competition w: Global City-Regions. 
Trends. Theory. Policy, A. J. Scott, Oxford 2001, s. 256. 
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ciągła współpraca firm ułatwia działanie i ogranicza przypadki firm „jednego 
kontraktu” (następuje eliminacja nieuczciwych lub niesumiennych 
kontrahentów) - firmy nastawiają się na długookresową współpracę i wolą dbać 
o swoją reputację.  

2. Podniesienie innowacyjności firm wewnątrz grona: 

• przedsiębiorstwa stale obserwują swe rozwiązania i dzięki temu kaŜda 
innowacja rozprzestrzenia się duŜo szybciej, 

• poczucie ciągłej konkurencji jest bardzo silne - potrzeba innowacji i ulepszeń, 
które dałyby przewagę nad sąsiadami jest większa, zmusza to do ciągłego 
doskonalenia i specjalizacji poszukując nowych nisz rynkowych, 

• podejmowanie nowych wyzwań w firmach naleŜących do grona jest mniej 
kosztowne, gdyŜ firmy często wzajemnie uzupełniają się przy wprowadzaniu 
innowacji, 

• przepływ innowacji i wiedzy jest duŜo szybszy dzięki bezpośrednim kontaktom 
firm, wymianie doświadczeń, pomysłów oraz przejęciach pracowników. 

3. Łatwość zakładania nowych firm:  

• łatwiejsze wejście na rynek (niŜsze koszty, lepsza informacja), wyjątkowo łatwe 
jest tworzenie nowych firm jako części juŜ funkcjonujących,  

• przyciąganie przedsiębiorstw z sektorów pokrewnych oraz uzupełniających. 

 Grono posiada szereg korzyści lokalizacyjnych. Często wewnątrz grona powstają 
nowe firmy. Zakładają je pracownicy juŜ funkcjonujących przedsiębiorstw. Sprzyjają 
temu niskie bariery wejścia, szansa osiągnięcia wyŜszej efektywności działania, niŜsze 
ryzyko funkcjonowania i moŜliwość efektywniejszego wprowadzania innowacji. 
Wśród głównych przyczyn sprzyjających powstaniu grona moŜna wymienić tradycję 
prowadzenia danego rodzaju działalności na danym obszarze, uwarunkowania 
naturalne, bliskość duŜego rynku zbytu, istnienie wykwalifikowanej kadry oraz 
zaplecza badawczego. Ostatni z czynników jest istotny zwłaszcza dla sektorów 
zaawansowanych technologicznie.361 
 WyróŜnia się sześć etapów funkcjonowania grona:362 

• powstanie pierwszych firm często wywodzących się z lokalnej tradycji, 

• wyodrębnienie wyspecjalizowanych dostawców, firm usługowych oraz rozwój 
rynku wykwalifikowanej siły roboczej, 

                                                      
361 S. Szultka, Klastry. Innowacyjne wyzwania dla Polski, Instytut Badań nad Gospodarką 
Rynkową, Gdańsk 2004, s. 10. 
362 Regional Clusters in Europe, “Observatory of European SME”, 2002,  nr 3. 
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• inicjowanie nowych organizacji obsługujących przedsiębiorstwa działające 
w gronie, 

• przyciąganie nowych firm z zewnątrz oraz rozszerzenie rynku pracy, 

• umacnianie i rozwój pozarynkowych (nieformalnych) relacji pomiędzy 
uczestnikami grona, 

• schyłek klastra ze względu na niezdolność do zmian. 
 Często w skład grona wchodzą uniwersytety, instytucje badawcze z usługami 
wysoko wyspecjalizowanymi oraz konsultantami dla klientów. Grona obejmują 
równieŜ podmioty tworzące wyspecjalizowaną infrastrukturę, instytucje szkoleniowe, 
branŜowe, oświatowe oraz badawczo-rozwojowe.363 Grona osiągające odpowiednie 
rozmiary (niezbędna liczba firm i innych instytucji tworzących efekt aglomeracji) i 
odnoszące niezwykłe sukcesy konkurencyjne w określonych dziedzinach działalności 
występują w wielu gospodarkach.364  
 Grona moŜemy podzielić ze względu na genezę powstawania: 

• grona rozrastające się wokół głównej firmy produkującej zasadniczy produkt, staje 
się ona źródłem tworzenia nowych firm, efektywność takiego grona zaleŜy od 
moŜliwości wpływania centralnej firmy na rozwój sieci dostawców i odbiorców, 

• grona powstałe w wyniku koncentracji przedsiębiorstw zajmujących się podobną 
działalnością produkcyjną,  

• grona z jednostką naukowo-badawczą jako głównym elementem, składające się 
z wyspecjalizowanych firm produkujących podobne dobra lub usługi,  

• grona utworzone w powiązaniu z rządowymi instytucjami badawczymi np. 
związanymi z uzbrojeniem, 

• grona powstające wokół filii korporacji transnarodowych, często są zorientowane 
na produkcję eksportową,  

• grona powstające w metropoliach i miastach uniwersyteckich w gospodarkach 
wysoko rozwiniętych. Są to parki technologiczne do których działania niezbędne są 
zaawansowana infrastruktura instytucjonalna i kapitał społeczny. 

                                                      
363 A. Olechnicka, Regiony peryferyjne w gospodarce informacyjnej, Centrum Europejskich 
Studiów Regionalnych i Lokalnych UW, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004, s. 
33. 
364 M. Bucka, Koncepcja klastrów w funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw, w: 
Polska w rozszerzonej Unii Europejskiej – uwarunkowania i perspektywy rozwoju, red. M. 
Klamut, E. Pancer-Cybulska, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we 
Wrocławiu, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004, s. 121. 
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 Koncepcja gron czerpie wiele z wcześniejszej teorii marshalowskich okręgów 
przemysłowych. Występują jednak znaczące róŜnice. Grona od okręgów 
przemysłowych odróŜnia głównie ich zakres. Okręgi przemysłowe dotyczą zwykle 
jednego rodzaju przemysłu, czy nawet części branŜy, podczas gdy grona obejmują 
kilka połączonych ze sobą rodzajów przemysłu. Grona mogą teŜ dotyczyć kilku, a 
nawet kilkunastu łańcuchów produkcji. Grona w duŜo mniejszym stopniu dotyczą 
efektów aglomeracji, zaś koncentrują się na efektach zewnętrznych, 
międzybranŜowych. Elementem centralnym gron jest konkurencja. Inne teorie, 
związane z nurtem innowacji i gospodarki uczącej się, akcentują współpracę i sieć 
instytucjonalną. M. Porter podkreśla konkurencję zarówno tę między firmami grona, 
jak i konkurencyjność całego grona na poziomie krajowym a nawet globalnym. 
Konkurencja jest zatem główną silą rozwoju grona365.  
 Koncepcja gron została przedstawiona przez M. Portera jako swoiste rozwiązanie 
biznesowe. UmoŜliwia prowadzenie analizy i wskazywanie potrzebnych działań na 
rzecz rozwoju regionalnego i lokalnego. Teoria daje teŜ jasne wytyczne dla polityk 
prorozwojowych. Dlatego teŜ szybko przyjęła się wśród praktyków rozwoju 
regionalnego. Poszukiwaniem, analizą i wspieraniem gron zainteresowały się 
samorządy, organizacje biznesowe, władze regionalne czy krajowe, a takŜe takie 
organizacje jak Unia Europejska i OECD.  
 W krajach Unii Europejskiej w odniesieniu do gron najczęściej podejmowane są 
działania na szczeblu krajowym. Do głównych instrumentów naleŜy ułatwianie obiegu 
informacji, tworzenie platform współpracy firm i instytucji naukowo-badawczych, 
wsparcie działań reklamowych oraz kampanii promocyjnych dla firm naleŜących do 
grona, dofinansowanie doradztwa i szkoleń z zakresu nowych metod organizacji i 

procesów technologicznych.366 

 

3.2. Regionalne strategie innowacji 

 Innym narzędziem oddziaływania na rozwój są regionalne strategie innowacji. 
Łączy się to z występującym w ostatnich latach zauwaŜanym wzrostem 
zainteresowania innowacjami. W ramach Unii Europejskiej poszukuje się nowych 

                                                      
365 K. Olejniczak, Nowe teorie rozwoju regionalnego w praktyce Unii Europejskiej, w: 
Regionalizm, polityka regionalna i Fundusze Strukturalne w Unii Europejskiej, red. A. 
Adamczyk, J. Borowski, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, 
s. 28. 
366 K. Olejniczak, Apetyt na grona? Koncepcja gron oraz koncepcje bliskoznaczne w teorii i 
praktyce rozwoju regionalnego, ”Studia Regionalne i Lokalne”, nr 2(12) 2003, s. 70. 
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czynników rozwoju w sferze działań innowacyjnych. Z analizy gospodarek państw 
Unii Europejskiej wynika, Ŝe innowacje są rezultatem zaleŜności i wzajemnego 
oddziaływania między przedsiębiorstwami, sposobem w jaki organizują produkcję oraz 
źródłami wiedzy. Przejście na poziom regionalny wynika z podkreślenia roli 
wzajemnych przestrzennych powiązań między przedsiębiorstwami oraz ich 
otoczeniem. Łączy się to z przestrzenną bliskością i wzajemnym zaufaniem wobec 
partnerów pochodzących z danego regionu. Przyczynia się do tego wyznawanie tych 
samych wartości oraz ukształtowanie przez te same czynniki kulturowe. Zgodnie z 
takimi załoŜeniami poziom regionalny stał się kluczowy dla strategicznego podejścia 
do innowacji. Projekty z tego zakresu są finansowane z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Sztandarowym programem są regionalne strategie innowacji. 
Podjęte działania miały na celu tworzenie regionalnych platform współdziałania na 
rzecz przepływu wiedzy i dynamizacji małych i średnich przedsiębiorstw. Głównymi 
celami tych programów jest promowanie środowiska regionalnego sprzyjającego 
innowacjom oraz wspieranie władz lokalnych i regionalnych w analizie i 
przygotowaniu polityki, która w sposób efektywny wspierałaby budowę 
innowacyjności.  
 Regionalne strategie innowacji są instrumentem realizacji polityki innowacyjnej na 
poziomie regionalnym. Władze regionalne, zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie 
województwa, są odpowiedzialne za rozwój społczno-ekonomiczny regionu. Poprzez 
regionalne strategie innowacji władze podjęły wyzwanie budowania podstaw rozwoju 
ekonomicznego opartego na badaniach naukowych, technologii i innowacjach. 
Strategie te mogą stać się podstawą transformacji w stronę społeczeństwa opartego na 
wiedzy, w którym większego znaczenia nabierają inwestycje w edukację, szkolenia i 
badania. Innowacje są często wynikiem zaleŜności i interakcji pomiędzy róŜnymi 
podmiotami i instytucjami. Innowacje, szeroko pojęte, powstają w ramach systemu w 
którego skład wchodzą przedsiębiorstwa, sposób organizacji produkcji oraz sposób 
komunikacji z partnerami. Powstawanie i zainteresowanie innowacjami na poziomie 
regionalnym wynika z przestrzennej bliskości między przedsiębiorstwami i ich 
otoczeniem.  
 W procesie konstruowania strategii następowała często zmiana punktu widzenia 
z indywidualnego, nastawionego na realizacje celów danej organizacji, na podejście 
zbiorowe, uwzględniające role pozostałych instytucji będących partnerami w regionie. 
Podejmowane były nowe inicjatywy w ramach partnerstwa. Zdolność osiągnięcia 
regionalnego konsensusu była istotnym warunkiem sformułowania regionalnych 
strategii innowacji w regionach. Wśród przedstawicieli regionów zauwaŜane jest 
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przekonanie, Ŝe konsensus jako forma pobudzania róŜnych grup społecznych do 
poszukiwania i formułowania wizji rozwoju, jest zasadniczym czynnikiem 
warunkującym skuteczną implementację strategii.  
 Konsensus regionalny powstał przede wszystkim wśród jednostek samorządu 
terytorialnego, uczelni wyŜszych, instytucji wsparcia biznesu oraz przedsiębiorstw. 
Wskazuje to na ograniczony efekt realizacji projektów regionalnych strategii 
innowacji. Władze regionalne zauwaŜają pozytywną zmianę o czym świadczy np. 
znaczące zaangaŜowanie instytucji i osób w proces budowania strategii i przyjęcia w 
ten sposób odpowiedzialności za losy innowacyjnego rozwoju regionów. Są to zatem 
istotne zmiany w funkcjonowaniu instytucji regionalnych, które wobec pojawiającej 
się szansy uczestnictwa w tworzeniu regionalnych systemów innowacji, zmieniły 
sposób postrzegania swojej roli w regionie.  
 Obok konsensusu i partnerstwa, wynikiem regionalnych strategii innowacji było 
pojawienie się zagadnienia polityki innowacji w regionach. Regionalne strategie 
innowacji przyczyniły się do stworzenia ram funkcjonowania polityki innowacji 
poprzez definiowanie innowacji i określenie sposobów wspierania procesów 
innowacyjnych na poziomie regionalnym. Przykładem moŜe być województwo 
wielkopolskie, w którym priorytet drugi strategii - zwiększenie zdolności 
przedsiębiorstw do wprowadzania innowacji, definiuje konieczność ingerencji w 
techniczne zasoby pracy firm, tworzenie kultury innowacji, podnoszenia jakości kadry 
oraz pomoc w nawiązywaniu międzynarodowej współpracy firm. 
 Problem pojawił się w momencie przejścia do etapu implementacji regionalnych 
strategii innowacji. Wówczas przyjęte w strategiach mechanizmy zostały poddane 
uwarunkowaniom rynkowym, a zwłaszcza finansowym. Przy ograniczonym dostępie 
środków finansowych oraz ograniczonej aktywności regionalnych instytucji brak jest 
zaplecza dla wsparcia innowacji.  
 Istotnym efektem opracowania i implementacji regionalnych strategii innowacji jest 
wzrost świadomości oraz umiejętności identyfikacji i diagnozowania barier, jakie 
wpływają na realizację polityki innowacji oraz tworzenie zintegrowanego podejścia do 
innowacji w regionach. W regionach wskazuje się na istnienie barier: 
świadomościowych, politycznych, instytucjonalnych oraz finansowych. 
 Istotną barierą jest brak środków dla instytucji szczebla regionalnego, małych 
i średnich przedsiębiorstw, jak równieŜ instytucji naukowych oraz organizacji 
wspierania biznesu. Ogranicza to w znacznym stopniu innowacyjną działalność tych 
podmiotów, koncentrując ich wysiłek raczej na zaspokajaniu bieŜących potrzeb 
egzystencji niŜ rozwoju. Istotne ograniczenie innowacyjnego rozwoju regionów 
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związane jest z brakiem odpowiedniej świadomości. Problem ten dotyczy wszystkich 
grup społecznych i instytucji zaangaŜowanych w budowanie systemów innowacji w 
regionach. W większości przypadków jest to wynikiem rutynowego funkcjonowania 
tych instytucji, a takŜe ograniczonego zaangaŜowania się w Ŝycie społeczno-
gospodarcze regionu. Taki stan rzeczy jest równieŜ konsekwencją braku wzorców 
zachowań, których popularyzacja wskazywałaby alternatywne rozwiązania w stosunku 
do obecnych w dotychczasowym funkcjonowaniu regionu.  
 Inne ograniczenia rozwoju innowacyjnego znajdują się po stronie czynników 
instytucjonalnych. NaleŜą do nich: brak powiązań systemowych pomiędzy nauką 
a przemysłem, brak wykwalifikowanego personelu, trudności w znalezieniu partnerów 
do współpracy, ograniczony potencjał naukowy instytucji B+R, brak instytucji 
wspierania transferu technologii. 
 Inną grupę barier stanowią bariery o charakterze rynkowym. Brak rynków zbytu, 
brak technologii gotowych do wdraŜania, trudności z ochroną patentową, dominacja 
technologiczna duŜych przedsiębiorstw powodują, iŜ skromny potencjał innowacyjny 
zgromadzony w otoczeniu małych i średnich przedsiębiorstw ma ograniczone 
zdolności do generowania efektu rynkowego. 
 
3.3. Regionalne systemy innowacji 

 Regionalne systemy innowacji (RSI) są stosunkowo nową koncepcją, postrzeganą 
głównie jako istotny element poprawy konkurencyjności regionów. Tworzy ją 
zorganizowany i skoordynowany system powstawania innowacji i wiedzy. Koncepcja 
regionalnych systemów innowacji pojawiła się pod koniec lat dziewięćdziesiątych. 
Twórcami byli H. J. Braczyk, P. Cooke i M. Heidenreich.367 Regionalny system 
innowacji został zdefiniowany jako „zorganizowany i koordynowany system tworzenia 

innowacji i wiedzy. Są w niego włączone zarówno firmy z wiodących, regionalnych 
branŜ jak i instytucje rządowe i naukowe."368 W skład systemu włącza się równieŜ 
finansowanie tworzenia innowacji. Lokalizowane w nim firmy, instytucje naukowe, 
badawcze, instytucje finansowe, organizacje społeczne a takŜe instytucje administracji 
tworzą system transferu innowacji i technologii, podnosząc produkcyjność 
i konkurencyjność danej lokalizacji w skali kraju. W odniesieniu do regionalnych 
systemów innowacji występują takŜe wszystkie wymieniane przy gronach korzyści, 

                                                      
367 H. J. Braczyk, P. Cooke, M. Heidenreich, Regional Innovation Systems. The Role of 
Governance in a Globalized World, UCL Press, London 1998, s. 38. 
368 E. Passela, Metodologia analizy klastrów, red. M. Klamut, E. Pancer-Cybulska, 
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 129. 
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ponadto kładziony jest szczególny akcent właśnie na zdolność do innowacji, tworzenia 
i akumulacji wiedzy (szczególnie nowych technologii) i przenoszenia działania na 
procesy rynkowe. W regionalnych systemach innowacji występuje bardziej 
eksponowana rola władz regionalnych niŜ w gronach, poza tym zwraca się zwłaszcza 
uwagę na przemysły nowych technologii.369  
 Regionalne systemy innowacji nawiązują do innowacji rozumianej jako 
udoskonalenie procesu technologicznego, ale równieŜ jako pozytywnej zmiany 
organizacyjnej czy instytucjonalnej. Władze regionalne powinny określić własną, 
unikalną ścieŜkę rozwoju. Władze krajowe i europejskie mają za zadanie 
upowszechniać dobre praktyki i stwarzać instrumenty dla uruchomienia konkretnych 

działań rozwojowych przez władze samorządowe.370  

 Podstawą teoretyczną dla tworzenia regionalnych systemów innowacji stała się 
szkoła nordycka, ze swymi głównymi przedstawicielami A. Lundvallem i B. 
Johnsonem.371 Na początku lat dziewięćdziesiątych wprowadziła ona określenie 
współczesnej gospodarki globalnej jako "gospodarki uczącej się".372 Teoria ta 
akcentowała proces uczenia się oraz przekazywania wiedzy, dzielenia się nią i 
tworzenia innowacji. Według szkoły nordyckiej kluczowa jest współpraca i zaufanie 
wyrastające z kontekstu kulturowego oraz z lokalnego środowiska. Szkoła nordycka 
równieŜ podkreślała, Ŝe bliskość przestrzenna firm i jednostek w znacznym stopniu 
ułatwia akumulację wiedzy (a więc ciągłe doskonalenie się - o czym pisał juŜ A. 
Marshall na przykładzie rzemieślników w okręgach przemysłowych) i związanych z 
nią innowacji, a takŜe transferu wiedzy pomiędzy poszczególnymi aktorami danej 
lokalizacji (szczególnie wiedzy niepisanej, opartej na doświadczeniu). Szkoła nordycka 
eksponowała jeszcze jeden, śladowo obecny we wcześniejszych teoriach element (a 
rozwijany dalej przez regionalne systemy innowacji) - istnienie systemu relacji. 
Podkreślano, Ŝe innowacja i wiedza są systemowe i kolektywne - działają dopiero 

                                                      
369 K. Olejniczak, Nowe teorie rozwoju regionalnego w praktyce Unii Europejskiej, w: 
Regionalizm, polityka regionalna i Fundusze Strukturalne w Unii Europejskiej, red. A. 
Adamczyk, J. Borowski, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, 
s. 29. 
370 A. Kukliński, Regionalne systemy innowacji w Polsce doświadczenia i perspektywy, w: 
Problematyka przestrzeni europejskiej, red. A. Kukliński, Europejski Instytut Rozwoju 
Regionalnego i Lokalnego, Uniwersytet Warszawski, Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, 
Warszawa 1997, s. 289. 
371 B. A. Lundvall, Johnson B., The Learning Economy, “Journal of Industry Studies”, 1994 
nr 1. 
372 B. A. Lundvall, National Systems of Innovation, London 1992. Lundvall B. A., Johnson B., 
The Learning Economy. "Journal of Industry Studies", nr 1, 1994. 
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w organizmie złoŜonym z firm powiązanych ze sobą siecią współpracy oraz z 
instytucji.373 
 Drugim teoretycznym filarem, z którego wyrosły regionalne systemy innowacji 
były badania europejskiego GREMI (Groupe de Recherche Europeen sur les Milieux 
Innovateurs), które od połowy lat osiemdziesiątych koncentrowały się na analizie 
relacji między nowymi technologiami a rozwojem regionalnym. GREMI wprowadziło 
pojęcie "lokalnego środowiska innowacyjnego" jako inkubatora innowacji. Lokalne 
środowisko innowacyjne jest definiowane jako struktura, czy teŜ kompleksowa sieć 
społecznych relacji, istniejących na danym, ograniczonym terytorium, 
determinowanych przez poczucie przynaleŜności, lokalną kulturę i zwyczaje. Taka 
struktura, czy raczej organizm, wzmacnia lokalną innowacyjność poprzez kolektywny 
proces uczenia się. Według GREMI rozwój regionalny zaleŜy od rozwijania potencjału 
endogenicznego i podnoszenia innowacyjności.374  
 W teorii regionalnych systemów innowacji istotną rolę odgrywa koncepcja 
systemu, podkreślająca znaczenie sieci społecznej i róŜnych stowarzyszeń (partnerów 
biznesowych, naukowych, rządowych czy samorządowych). Zasobem dającym 
przewagę konkurencyjną jest zdolność do współpracy i wymiany informacji, co 
w efekcie daje większą innowacyjność.375  
 Wspieranie rozwoju regionalnych systemów innowacji następuje przez rozwój 
instytucji publicznych, naukowych, badawczo-rozwojowych, społecznych oraz sieci 
ich współdziałania. Struktury te bazują na kapitale społecznym i czynnikach 
zwiększających współpracę, zaufanie i kreatywność. MoŜna znaleźć systemy rozwijane 
spontanicznie głównie przez lokalnych przedsiębiorców. Do jednostek rozwijających 
RSI naleŜą władze regionalne, samorządowe, wyŜsze uczelnie, instytuty badawczo-
rozwojowe, instytucje finansowe, firmy konsaltingowe, firmy usługowe i produkcyjne 
oraz jednostki badawczo-rozwojowe. Poza tym istotne są instytucje otoczenia 
przedsiębiorczości jak agencje rozwoju regionalnego, izby i stowarzyszenia 
gospodarcze, fundacje i stowarzyszenia rozwoju regionu, ośrodki transferu nauki, 

                                                      
373 K. Olejniczak, Nowe teorie rozwoju regionalnego w praktyce Unii Europejskiej, w: 
Regionalizm, polityka regionalna i Fundusze Strukturalne w Unii Europejskiej, red. A. 
Adamczyk, J. Borowski, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, 
s. 32. 
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ośrodki doradztwa oraz ośrodki wspierania przedsiębiorczości. Logika funkcjonowania 
RSI wiąŜe się z nowym sposobem wytwarzania wiedzy, która obecnie jest wynikiem 
społecznego procesu interakcji i współpracy.376 
 Regionalne systemy innowacji nabrały szczególnego znaczenia w kontekście 
dyskusji nad gospodarką, w której największym zasobem jest wiedza (gospodarka 
oparta na wiedzy). Konkurencyjność podmiotów w gospodarce zaleŜy od zdolności do 
wytwarzania, przetwarzania i efektywnego wykorzystania informacji opartej na 
wiedzy.377 Grona są coraz częściej przedstawiane jako pierwszy, spontaniczny etap 
tworzenia się regionalnych systemów innowacji. Wykrystalizowanie się struktur, 
zinstytucjonalizowanie współpracy między aktorami regionalnymi prowadzi do 
powstania regionalnych systemów innowacji. 
 Nowe teorie w sposób bardziej wyczerpujący wyjaśniają nowe przesłanki rozwoju. 
Uwzględniają nowe czynniki - przede wszystkim rolę innowacji, specjalizacji i 
współpracy ukazują szanse regionów i rolę polityki regionalnej we wspieraniu 
konkurencyjności. Przedstawione teorie umoŜliwiają podniesienie efektywności 
polityki regionalnej. Zmieniają widzenie interwencji regionalnej i kładą akcent na 
rozwój oddolny. Podkreślają teŜ rolę czynników endogenicznych danej lokalizacji. 
Działania władz mają wspomagać czynniki wewnętrzne, regionalne. Zamiast 
zakrojonych na szeroką skalę interwencji krajowych (najczęściej inwestycji 
infrastrukturalnych), proponują podejście zróŜnicowane i selektywne (w zaleŜności od 
regionu) oparte na tzw. miękkich, elastycznych narzędziach i zachętach 
prorozwojowych (wspieranie współpracy między aktorami regionalnymi, 
dofinansowywanie stowarzyszeń, szkoleń, platform wymiany informacji, wspólnych 
projektów promocyjnych, transferu technologii).  
 Nowe teorie stosowały podejście interdyscyplinarne wskazujące na aspekty 
regionalne w innych politykach sektorowych. Skuteczność wsparcia regionalnego i 
sukces regionalny zaleŜały więc od harmonijnych działania w ramach róŜnych polityk. 
Takie podejście było sposobem na podniesienie efektywności przedsięwzięć 
publicznych. WdraŜając "gospodarkę opartą wiedzy” uwzględniono jej silny kontekst 
regionalny i sięgnięto wprost po teorię regionalnych systemów innowacji czy sieci.  
  

                                                      
376 M. Miedziński, Koordynacja procesów innowacji na przykładzie polskiego województwa, w: 
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*   *   * 

 
 BieŜąca sytuacja gospodarcza kształtowana jest przez globalizację, konkurencję 
i innowacje. Trwałą przewagę konkurencyjną osiągają te regiony, w których 
koncentrują się przedsiębiorstwa zdolne do tworzenia innowacji. Przedsiębiorstwa 
innowacyjne pojawiają się tam gdzie znajdują korzystne warunki rozwoju. Poprzednio 
uwzględniano ilościowe czynniki lokalizacji (dostępność zasobów naturalnych, siła 
robocza, infrastruktura transportu masowego) obecnie zwraca się uwagę na 
kwalifikacje, niezawodną i szybką infrastrukturę, zaplecze naukowo-badawcze, 
przyjazne i sprawne władze publiczne, infrastrukturę wspierania biznesu, warunki 
Ŝycia i urodę otoczenia. Znaczenia nabiera nie tylko kapitał ludzki (kwalifikacje i 
umiejętności poszczególnych ludzi i zespołów), ale teŜ kapitał społeczny (umiejętność 
współdziałania, zaufanie, społeczne instytucje, organizacje i stowarzyszenia 
wyznaczają sieci powiązań wewnątrz danego układu terytorialnego). Rośnie rola 
endogenicznych czynników rozwoju regionalnego, co wynika ze wzrostu 
niematerialnych cech miejscowego środowiska biznesowego. Rola władz publicznych 
sprowadza się do przyznawania subsydiów i zwolnień podatkowych oraz grantów 
z tworzeniem innowacyjnego środowiska, dobrego klimatu dla przedsiębiorczości. 
Istotne jest pełne wykorzystanie istniejącego potencjału endogennego umoŜliwiające 
osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w skali kraju oraz w skali międzynarodowej.  
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Streszczenie 

 Tradycyjne ujęcie rozwoju łączyło się z gospodarką wolnokonkurencyjną, 
mobilnością czynników produkcji, maksymalizacją zysku oraz racjonalnością 
podmiotów gospodarczych. W wyniku krytyki tego podejścia sformułowano 
nowoczesne koncepcje rozwoju związane z produkcją zindywidualizowaną, 
konkurencją kosztową oraz wiedzą jako jednym z głównych zasobów 
przedsiębiorstwa. Podkreślono m.in. znaczenie przestrzeni jako źródła przewag 
lokalizacyjnych, specyficznych cech stanowiących o moŜliwościach rozwoju 
endogenicznego. Powstały koncepcje opisujące korzyści wynikające z funkcjonowania 
firm wewnątrz gron. Określono warunki jakie powinna spełniać dana lokalizacja aby 
moŜna mówić o moŜliwościach pojawienia się zaleŜności sprzyjających wzajemnemu 
powiązaniu firm i powstaniu grona. Rozwój regionu moŜe wynikać w znacznej części 
z czynników egzogenicznych, takie rozwiązanie przyjęto w Irlandii lub z czynników 
endogenicznych i ten model moŜemy prześledzić obserwując poczynania władz w 
Finlandii. Inne ujęcie rozwoju moŜe wynikać z analizy czynników rozwoju. Do 
czynników tradycyjnych takich jak kapitał, praca i ziemia dołącza się obecnie kapitał 
przedsiębiorczości. Łączy się on z aktywnością, innowacyjnością, uwarunkowaniami 
przestrzennymi i instytucjami sprzyjającymi lokalnemu rozwojowi. Istotną rolę 
przypisuje się równieŜ kapitałowi ludzkiemu, czy szerzej kapitałowi społecznemu 
łączącemu się z sieciami związków społecznych, wartościami kulturowymi czy 
normami społecznymi. W odniesieniu do obecnego rozwoju regionalnego uŜywa się 
określenia polityka trzeciej generacji podkreślając znaczenie czynników miękkich w 
rozwoju.  
 
Słowa kluczowe: polityka regionalna, społeczne czynniki rozwoju, koncepcje, teorie i 
modele rozwoju 
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Development: Focal Point Regional Policy 

Abstract 

 Traditional concept of development was connected with free-competition economy, 
factors of production mobility and rationality of economic entities. The criticism of 
such a way of thinking has resulted in formulating modern development concepts 
linked to production customisation, cost competition and knowledge, being one of 
major corporate resources. Much importance has been attached to, among others, 
significance of space a source of location advantage and specific features determining 
possibilities of endogenous growth. There have emerged concepts describing benefits 
of operations of companies within clusters. Requirements to be met by a set location 
have been determined so as to enable interdependence between mutual link of 
companies and the creation of their cluster. The regional development might be mostly 
caused by egzogenous factors – the idea approve by Ireland or by endogenous ones – 
the model followed by Finnish authorities. However, a different approach to 
development might result from the analysis of development factors – traditional ones 
like capital, labour and land are now accompanied by entrepreneurship capital. It is 
combined with activity, innovation, spatial conditions and organizations supporting 
local development. Human resources capital is also of significance, wider understood 
as social capital connected with networks of social relations, cultural values or social 
standards. Referring to the current regional development, the wording of third 
generation policy is used thus underlining the significance of soft factors in 
development. 
 
Key words: regional policy, social factors of development, concepts, theories and 
models of development  
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Tomasz Przybyciński 
 
 

Dylematy kształtowania społecznej gospodarki rynkow ej w Polsce 
 
 
 Pod koniec pierwszej dekady XXI wieku polska gospodarka stanęła w obliczu 
powaŜnych wyzwań. Wiązały się one z globalnym kryzysem finansowym, który został 
zapoczątkowany załamaniem na rynku nieruchomości w USA. Kryzys zaufania w 
sektorze finansowym USA i innych krajów wysoko rozwiniętych wywarł niekorzystny 
wpływ na koniunkturę w gospodarce światowej. RównieŜ polska gospodarka boleśnie 
odczuła jego skutki. 
 W tej sytuacji warto postawić pytanie o jakość prowadzonej w Polsce polityki 
gospodarczej, a zwłaszcza o kształt polityki ładu gospodarczego. Trzeba bowiem 
ustalić, czy polska gospodarka została odpowiednio przygotowana na wstrząsy 
zewnętrzne i czy polityka gospodarcza mogła na nie właściwie reagować. 
 
1. Połowiczny sukces transformacji ekonomicznej w P olsce 

 Art. 20 Konstytucji RP z 1997 roku stanowi, Ŝe „Społeczna gospodarka rynkowa 
oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, 
dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego 
Rzeczypospolitej Polskiej”. Zapis ten ma w pewnym stopniu charakter postulatywny 
i deklaratywny. Wskazuje on jednak państwu nie tylko właściwy kierunek działań, ale 
równieŜ obliguje organy władzy publicznej do tego, aby podejmowały określone 
działania. Wynika to stąd, Ŝe Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem 
prawnym, w którym Konstytucja jest najwyŜszym prawem. W Polsce organy władzy 
publicznej działają na podstawie i w granicach prawa378. 
 Wybór społecznej gospodarki rynkowej jako podstawy ustroju gospodarczego 
Polski był efektem szerokiego politycznego i światopoglądowego kompromisu. 
R. Bugaj twierdzi jednak, Ŝe Konstytucja RP z 1997 roku jedynie skodyfikowała 

                                                      
378T. Przybyciński, Kształtowanie ładu gospodarczego, w: Polityka stabilizacji, rozwoju i ładu 
gospodarczego, red. J. Stacewicz, „Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH” 
nr 78, SGH, Warszawa 2006, s. 131–132. 
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i utrwaliła wykształconą praktykę, nie wprowadzając znaczących zmian do juŜ 
istniejących reguł rządzących Ŝyciem gospodarczym379. 
 W wyniku zderzenia racji zwolenników neoliberalnego kapitalizmu, kapitalizmu 
opiekuńczego i społecznej gospodarki rynkowej uznano społeczną gospodarkę 
rynkową za podstawę ustroju gospodarczego Polski. Odrzucono bowiem opcje skrajne, 
czyli neoliberalny kapitalizm oraz kapitalizm opiekuńczy i wybrano „złoty środek”. 
Większości Polaków kojarzył się on z zachodnioniemieckim dobrobytem 
i kapitalizmem przyjaznym dla zwykłych ludzi. Dlatego hasło społecznej gospodarki 
rynkowej było dobrze odbierane przez polskie społeczeństwo. 
 Kompromis konstytucyjny został wypracowany wówczas, gdy zmodyfikowano 
kierunek transformacji ekonomicznej w Polsce. Na początku lat 90. XX wieku 
realizowano bowiem neoliberalną strategię transformacji, która polegała na próbie 
„zdmuchnięcia” inflacji i likwidacji narastającej spirali oczekiwań inflacyjnych oraz 
gwałtownego przejścia od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej. 
Odrzucono wtedy strategię stopniowych przemian i wybrano „skok w rynek”380. 
Liczono przede wszystkim na skuteczne działanie automatycznych procesów 
rynkowych. Tymczasem w latach 1990–1991 wystąpił głęboki kryzys stabilizacyjno-
transformacyjny381. 
 Okazało się, Ŝe gwałtowne otwarcie słabej gospodarki na konkurencję zewnętrzną 
w połączeniu z restrykcyjną polityką makroekonomiczną doprowadziło do znacznego 
obniŜenia poziomu aktywności gospodarczej i szybkiego wzrostu bezrobocia. Poziom 
Ŝycia duŜej części polskiego społeczeństwa obniŜył się, a w ślad za tym zmniejszyło 
się poparcie dla neoliberalnej strategii transformacji ekonomicznej382. 
 Polityka gospodarcza słabych rządów w latach 1992–1993 polegała przede 
wszystkim na próbach rozwiązywania bieŜących problemów. Dopiero w latach 1994–
1997 dokonano zasadniczego przeorientowania polityki gospodarczej, ukierunkowując 
ją na obniŜenie społecznych kosztów reform, zmniejszenie ich uciąŜliwości oraz 
przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego. Deklarowano takŜe budowę społecznej 

                                                      
379R. Bugaj, Polski sektor finansów publicznych w okresie transformacji, w: Polska 
transformacja ustrojowa. Próba dyskursu – zarys perspektyw, Fundacja Innowacja i WyŜsza 
Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa 2004, s. 31. 
380K. Modzelewski, Dokąd od komunizmu?, BGW, Warszawa 1993, s. 27–30. 
381Ocena przebiegu procesów gospodarczych w 1995 r. na tle lat 1990–1994, CUP, Warszawa, 
maj 1996, s. 8. 
382A. Dudek, Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989–2001, Arcana, Kraków 2004, s. 178. 
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gospodarki rynkowej w Polsce383. Teoretyczną podstawę takiej polityki stanowiła 
ekonomia keynesowska i neoinstytucjonalna oraz eklektyczny pragmatyzm. 
 Tymczasem teoretyczną podstawę społecznej gospodarki rynkowej w RFN po 
II wojnie światowej, do której nawiązywano w Polsce, stanowił ordoliberalizm. Jest to 
jeden z kierunków współczesnego liberalizmu. Z powodu róŜnic między nim a innymi 
kierunkami liberalnymi doktryna ta znalazła się jednak obok głównego nurtu 
współczesnej ekonomii neoliberalnej, do którego moŜna zaliczyć: tradycyjny, 
leseferystyczny neoliberalizm, monetaryzm oraz neoliberalną ekonomię podaŜową. 
Podstawy doktrynalne ordoliberalizmu są niejednolite, poniewaŜ stworzyli je autorzy o 
róŜnych zapatrywaniach ideowych, mieszkający w Niemczech lub wywodzący się z 
Niemiec384. 
 Zwornikiem ordoliberałów była koncepcja ordo, która pokazywała wspólny cel. 
Był nim ład społeczny, gospodarczy i polityczny – stabilny, zrównowaŜony, pełen 
harmonii porządek, obejmujący całokształt ludzkiej egzystencji, wprowadzany 
i gwarantowany przez państwo. 
 Ordoliberałowie uwaŜali, Ŝe gospodarka nie jest w stanie funkcjonować samoistnie. 
Pozostawienie gospodarki samej sobie sprawia, iŜ wolność przeradza się w anarchię, 
co musi prowadzić do walki wszystkich ze wszystkimi i permanentnego kryzysu. 
Właśnie dlatego fundamentem ładu gospodarczego musi być silne demokratyczne 
państwo prawne, troszczące się o rozwój zdrowej konkurencji rynkowej, stojące ponad 
partykularnymi interesami i zdolne zabezpieczyć dobro ogółu385. Ordoliberalizm był 
świadomy potrzeby rozwiązywania kwestii socjalnych i uznawał konieczność 
aktywnego działania państwa jako współregulatora gospodarki386. 
 Siłą ordoliberalnej koncepcji społecznej gospodarki rynkowej jest umiejętne 
połączenie troski o sprawność ekonomiczną i realizację celów społecznych. Inspiruje 
ona ekonomistów i polityków do kształtowania takiego ustroju gospodarczego, który 
byłby czymś pomiędzy kapitalizmem neoliberalnym a kapitalizmem opiekuńczym. 

                                                      
383G.W. Kołodko, Strategia dla Polski, Poltext, Warszawa 1994. 
384R. Skarzyński, Od liberalizmu do totalitaryzmu. Z dziejów myśli politycznej XX w., t. 2, Dom 
Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2002, s. 139–140; A. Czech, U. Zagóra-Jonszta, Niemiecki 
neoliberalizm jako teoretyczny fundament społecznej gospodarki rynkowej, PTE, 
Warszawa 2002; T.G. Pszczółkowski, Ordoliberalizm. Społeczno-polityczna i gospodarcza 
doktryna neoliberalizmu w RFN, PWN, Warszawa–Kraków 1990; P. Pysz, Społeczna 
gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, WN PWN, 
Warszawa 2008. 
385W. Eucken, Podstawy polityki gospodarczej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005. 
386Z. Sadowski, W poszukiwaniu drogi rozwoju, PAN, Warszawa 2006, s. 51 i 54. 
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Chodzi tutaj o stworzenie kapitalizmu przyjaznego dla zwykłych ludzi. Dla 
ordoliberałów rynek i konkurencja były bowiem narzędziami osiągania waŜnych celów 
społecznych: wolności jednostek, dobrobytu dla wszystkich, solidarności 
społeczeństwa, subsydiarności, równych szans i likwidowania efektu wykluczenia 
jednostek387. 
 Właśnie do dorobku ordoliberalizmu nawiązuje art. 20 Konstytucji RP z 1997 roku. 
Wskazuje on jednak na specyfikę społecznej gospodarki rynkowej w Polsce, która 
polega na solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych oraz odwoływaniu 
się do nauczania społecznego Kościoła katolickiego388. 
 W wyroku z dnia 30 stycznia 2001 roku (K 17/00) Trybunał Konstytucyjny 
stwierdził, Ŝe społeczna gospodarka rynkowa w Polsce ma trzy podstawy. Są nimi: po 
pierwsze, wolność działalności gospodarczej; po drugie, własność prywatna; po 
trzecie, solidarność, dialog i współpraca partnerów społecznych. Ustrojodawca traktuje 
te wartości kompleksowo i komplementarnie. Zostały one bowiem ujęte jako całość i 
Ŝadnej z nich nie wyróŜniono. Wartości te powiązano ze sobą w ten sposób, Ŝe mogą 
się wzajemnie wspierać i ograniczać. Musi istnieć między nimi konieczna 
równowaga389. 
 Takie podejście oznacza odejście od czysto liberalnego pojmowania ustroju 
gospodarczego, które odrzucało jakąkolwiek ingerencję państwa w funkcjonowanie 
mechanizmów rynkowych i było oparte na maksymalizowaniu własnych korzyści 
przez pracodawcę. Państwo zostało zobowiązane do podejmowania działań 
łagodzących społeczne skutki funkcjonowania praw rynku, ale jednocześnie 
dokonywanych przy poszanowaniu tych praw. Oznacza to, Ŝe państwo moŜe: 
ingerować w zaleŜności od koniunktury lub recesji w stosunki gospodarcze, aby 
łagodzić skutki mechanizmów rynkowych w celu utrzymania równowagi 
makroekonomicznej; programować i prognozować rozwój gospodarczy w skali 
makroekonomicznej; inspirować uczestników rynku do uwzględniania w swych 
działaniach takŜe interesu państwowego; kreować działania równowaŜące rynek, a 
takŜe pełnić funkcje ogólnospołeczne. Państwo moŜe korygować prawa rynku w celu 

                                                      
387R. Sasin, Społeczna gospodarka rynkowa, „Gazeta SGH” nr 226/227, 13.10.2006, s. 23. 
388T. Przybyciński, Problemy kształtowania ładu gospodarczego, w: Polityka gospodarcza. 
Teoria i realia, red. J. Stacewicz, SGH, Warszawa 2008, s. 199–200; M. Mazuryk, 
Ordoliberalizm a społeczna gospodarka rynkowa w Konstytucji RP, „Myśl Ekonomiczna i 
Prawna”  2008, nr 2. 
389OTK ZU 2001, nr 1, poz. 4. 



277 

 

uzyskania realizacji określonych potrzeb społecznych, niemoŜliwych do spełnienia 
przy całkowicie swobodnym funkcjonowaniu praw rynkowych390. 
 PrzełoŜenie konstytucyjnego zapisu z art. 20 na język praktyki nie było w pełni 
moŜliwe bez opracowania dojrzałej koncepcji polskiej odmiany społecznej gospodarki 
rynkowej. Taka koncepcja jednak dotychczas nie powstała. 
 W przypadku RFN teoretyczną podstawę społecznej gospodarki rynkowej stworzyli 
ordoliberałowie. Tymczasem w polskiej myśli ekonomicznej nie uformował się Ŝaden 
odpowiednik ordoliberalizmu. Recepcja ordoliberalizmu w Polsce była zresztą dosyć 
powierzchowna. Odwołując się do koncepcji społecznej gospodarki rynkowej, 
pomijano nierzadko jej ordoliberalne korzenie. 
 Konsekwentna i prostolinijna realizacja ordoliberalnej koncepcji społecznej 
gospodarki rynkowej w RFN po II wojnie światowej przyniosła imponujące rezultaty. 
W Polsce koncepcje polityki gospodarczej zmieniały się, a rodzimą odmianę 
społecznej gospodarki rynkowej kształtowano metodą prób i błędów, nie tworząc 
wcześniej teoretycznego zaplecza. W rezultacie braku dojrzałej koncepcji ustrojowej 
jakość polityki gospodarczej pozostawiała wiele do Ŝyczenia. 
 W latach 1998–2001 w Polsce realizowano politykę schładzania koniunktury. 
Doprowadziła ona do spowolnienia gospodarczego, znacznego pogorszenia sytuacji 
finansów publicznych i gwałtownego wzrostu bezrobocia. W związku z tym rozgorzał 
spór o jej celowość. G.W. Kołodko nazywał ją „schładzaniem bez sensu”, wskazując 
na brak racjonalnego uzasadnienia dla jej prowadzenia391. JednakŜe R. Bugaj 
argumentował, iŜ w latach 1998–2001 polskiej gospodarce groził kryzys walutowy, 
któremu naleŜało zdecydowanie przeciwdziałać za pomocą restrykcyjnej polityki 
makroekonomicznej. W tamtym czasie wiele krajów doświadczyło bowiem takiego 
kryzysu, a Polsce udało się go uniknąć392. 
 Oprócz tego w 1999 roku wprowadzono bez odpowiedniego przygotowania cztery 
reformy ustrojowe (reforma ubezpieczeń społecznych, słuŜby zdrowia, oświaty oraz 
administracji państwowej). Stanowiły one fragment przygotowań do członkostwa 
Polski w Unii Europejskiej. Okazały się jednak niezbyt udane i kosztowne393. W 

                                                      
390Ibidem; S. Oliwniak, Zasada społecznej gospodarki rynkowej w świetle orzecznictwa 
Trybunału Konstytucyjnego w latach 1998–2006, w: Ekonomiczne aspekty państwa 
demokratycznego, red. S. Oliwniak, WyŜsza Szkoła Ekonomiczna, Białystok  2007, s. 15–16. 
391G.W. Kołodko, Moja globalizacja, czyli dookoła świata i z powrotem, TNOiK, Toruń 2001, 
s. 405–408. 
392R. Bugaj, Polski sektor..., op.cit., s. 38–39. 
393Cztery reformy. Od koncepcji do realizacji, red. L. Kolarska-Bobińska, Oficyna Naukowa, 
Warszawa 2000. 
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połączeniu z pogorszeniem koniunktury gospodarczej przyczyniły się do silnego 
wzrostu niezadowolenia społecznego. 
 Taka sytuacja wymusiła zmianę polityki gospodarczej. W kolejnych latach została 
ona ukierunkowana na pobudzanie koniunktury. Zmierzano do pobudzenia aktywności 
gospodarczej i zmniejszenia bezrobocia, które właśnie w okresie przedakcesyjnym 
osiągnęło katastrofalne rozmiary. 
 Pomyślnie zakończono negocjacje na temat przystąpienia Polski do Unii 
Europejskiej. Pojawiła się szansa, Ŝe Polska będzie beneficjantem netto, czyli uzyska 
korzyści finansowe z integracji, płacąc do unijnego budŜetu mniej, niŜ sama z niego 
otrzyma394. 
 Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 roku potwierdziło te 
oczekiwania. Polska mogła wykorzystywać duŜe środki z funduszy unijnych, stając się 
w latach 2007–2013 największym beneficjantem europejskiej polityki spójności. 
Wielkość transferów na rzecz Polski w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu 
Spójności w tym okresie szacowano na około 59,5 mld EUR w cenach z 2004 roku. 
Natomiast w latach 2004–2006 w ramach pięciu funduszy (czterech funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności) Polska otrzymała około 12,8 mld EUR w cenach 
z 2004 roku. Średnia roczna wielkość transferów w tym okresie stanowiła 
około 2,0% PKB Polski395. 
 Inną korzyścią z wejścia do Unii Europejskiej była emigracja zarobkowa Polaków 
do tych krajów członkowskich, które otwarły swoje rynki pracy. Dotyczyło to przede 
wszystkim Wielkiej Brytanii i Irlandii. Z powodu bardzo wysokiego bezrobocia w 
kraju Polacy uznali moŜliwość legalnego podejmowania pracy za granicą za 
najwaŜniejszą korzyść z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej396. Niemniej jednak 
z emigracją zarobkową wiązały się równieŜ niekorzystne krótko- i długookresowe 
konsekwencje, zarówno ekonomiczne, jak i społeczne. 
 ChociaŜ polityka nakręcania koniunktury gospodarczej w Polsce przynosiła efekty, 
to jednak sytuacja w kraju nie poprawiała się tak, jak moŜna było się spodziewać. 
Przyczyniło się do tego ujawnienie wielu afer. Wśród nich szczególne miejsce zajęła 
korupcyjna propozycja, jaką w lipcu 2002 roku złoŜył znany producent filmowy 
L. Rywin kierownictwu spółki Agora (wydawcy „Gazety Wyborczej”). Nagłośnienie 

                                                      
394A. Dudek, Historia polityczna Polski 1989–2005, Arcana, Kraków 2007, s. 421–426. 
395J. Szlachta, Polska polityka regionalna w Unii Europejskiej, „Polski Kalendarz 
Europejski” nr 109, maj 2007, s. 30. 
396A. Dudek, Historia..., op.cit., s. 426. 
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tej propozycji w grudniu 2002 roku doprowadziło do powołania w styczniu 2003 roku 
sejmowej komisji śledczej. Ujawniła ona manipulowanie projektem ustawy, a takŜe 
nieformalne powiązania istniejące na styku świata polityki i biznesu397. 
 Pod wpływem prac komisji śledczej, które były relacjonowane przez media, 
umocniło się społeczne przekonanie, Ŝe Polska jest państwem skorumpowanym, które 
wymaga głębokiej naprawy. Szczególnie atrakcyjnie brzmiało hasło walki z korupcją i 
„podatkiem korupcyjnym”398. 
 W tej sytuacji wybory parlamentarne i prezydenckie w 2005 roku doprowadziły do 
głębokich zmian na scenie politycznej. Wielu zwolenników zdobył program walki z 
patologiami III Rzeczypospolitej i budowy IV Rzeczypospolitej, lansowany przez 
L. Kaczyńskiego, który odwoływał się do solidarnościowych korzeni. W ten sposób 
L. Kaczyński wygrał wybory prezydenckie399. 
 Oceniając transformację ekonomiczną Polski, G.W. Kołodko wskazywał, Ŝe w 
polityce gospodarczej zostały popełnione powaŜne błędy. To one sprawiły, Ŝe w latach 
1990–2007 średnie tempo wzrostu PKB wynosiło zaledwie 3%. G.W. Kołodko 
uwaŜał, Ŝe realne było osiągnięcie tempa wzrostu PKB na poziomie 5,5%. Szansa na 
duŜo większy przyrost PKB została jednak zaprzepaszczona400. 
 Szukając przyczyn niepowodzeń, G.W. Kołodko krytykował neoliberalizm jako 
ideologię i program gospodarczy, który pod przykrywką pięknych haseł – od wolności 
poprzez demokrację do przedsiębiorczości – słuŜył nie tylko wymuszaniu większej 
efektywności gospodarowania, ale redystrybucji dochodów na rzecz elit kosztem 
ogółu. G.W. Kołodko twierdził, Ŝe neoliberalizm uniemoŜliwiał w praktyce realizację 
koncepcji społecznej gospodarki rynkowej, zarówno w Polsce, jak i w innych 
krajach401. 
 Presja wielkiego kapitału i chaotyczna globalizacja doprowadziły do neoliberalnej 
destrukcji. Obejmowała ona: obniŜanie podatków, osłabianie państwa, zmniejszanie 
świadczeń społecznych oraz osłony socjalnej biednych i wykluczonych z obiegu 
społeczno-gospodarczego, absolutny albo względny spadek płac, a takŜe ograniczanie 

                                                      
397Ibidem, s. 456–463. 
398Ibidem, s. 467–505. 
399Ibidem, s. 406–510. 
400G.W. Kołodko, Polska z globalizacją w tle. Instytucjonalne i polityczne aspekty rozwoju 
gospodarczego, TNOiK, Toruń 2007, s. 120–126. 
401G.W. Kołodko, Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008, s. 217–219, 236–238 
oraz 251. 
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zakresu regulacji. W tym przypadku deregulacja nie wzmacniała instytucji zdrowej 
gospodarki rynkowej, ale je osłabiała402. 
 W. Szymański wskazywał, Ŝe Polska została wciągnięta w wir globalizacji. 
Przyczynił się do tego upadek komunizmu, który sprawił, Ŝe zakończyło się 
współzawodnictwo systemów, a więc okres konfrontacji między mocarstwami, między 
ustrojami, a takŜe między ideami o rząd dusz na świecie. Kapitalizm przestał mieć 
konkurenta i mógł się zmieniać, nie dbając o „ludzką twarz” i skrupuły. Dominacja 
USA w sferze ekonomicznej, politycznej i militarnej przyczyniła się do triumfu 
ideologii neoliberalnej i ekspansji wolnorynkowego kapitalizmu na świecie403. 
 W tym kontekście warto zaznaczyć, Ŝe powaŜnym problemem polskiej gospodarki 
było wysokie bezrobocie, z którym polityka gospodarcza nie chciała albo nie potrafiła 
się uporać. W końcu 2003 roku stopa bezrobocia osiągnęła aŜ 20%404. Wysokie 
bezrobocie miało bardzo negatywne konsekwencje, zarówno ekonomiczne, jak i 
społeczne. 
 Połowiczny sukces transformacji ekonomicznej w Polsce dostrzegał takŜe 
W. Wilczyński. Za całkowite nieporozumienie uznawał on jednak opinie, jakoby 
polska gospodarka miała charakter neoliberalny. W. Wilczyński przekonywał, Ŝe w 
polityce gospodarczej popełniono błędy o charakterze ustrojowym. W reakcji na 
bolesny przewrót ustrojowy, na radykalną terapię i na jej doraźne skutki został bowiem 
ukształtowany niespójny, przejściowy ustrój gospodarczy o niezbyt wyraźnie 
zarysowanych preferencjach docelowych. Nie był on produktem świadomego wyboru, 
ale raczej wypadkową róŜnych sił ekonomicznych, społecznych i politycznych, a takŜe 
ignorancji ekonomicznej. Polska gospodarka miała w wielu aspektach cechy „trzeciej 
drogi”, wspomaganej zbiurokratyzowanym interwencjonizmem słabo integrującym 
społeczeństwo i – na skutek braku klimatu zaufania społecznego – ulegającym 
populizmowi. W Polsce istniał silny „sektor nierynkowy”, który obejmował 
nierentowne państwowe zakłady przemysłowe oraz rolnictwo. Nie kierował się on 
prawami rynku, ale korzystał z pomocy państwa, które dokonywało redystrybucji 
dochodów na duŜą skalę. Państwo prowadziło wadliwą ingerencję legislacyjną i 
regulacyjną oraz zaniedbywało obszary będące naturalnym przedmiotem jego 
aktywności. Ponadto tolerowało ono przejawy formalnej i nieformalnej monopolizacji 

                                                      
402Ibidem, s. 251–253. 
403W. Szymański, Interesy i sprzeczności globalizacji. Wprowadzenie do ekonomii ery 
globalizacji, Difin, Warszawa 2004, s. 46–50 oraz 328–340. 
404Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Rok 2008, GUS, Warszawa, 28.01.2009, 
s. 8. 
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w poszczególnych sektorach405. Podobne spojrzenie na polską gospodarkę prezentował 
L. Balcerowicz. Był on przekonany, Ŝe Polska stała się rozdętym państwem fiskalnym, 
głównie socjalnym, z wysokimi podatkami, deficytem i niskim zatrudnieniem. Ustrój 
gospodarczy Polski nie gwarantował wysokiego tempa wzrostu406. 
 Z kolei Z. Blok uwaŜał, Ŝe program społecznej gospodarki rynkowej mógł w Polsce 
zyskać największe poparcie, poniewaŜ w załoŜeniach starał się pogodzić wolność i 
rozwój z poczuciem bezpieczeństwa i sprawiedliwości. DuŜej części społeczeństwa 
kojarzył się on ze wzrostem dobrobytu oraz „kapitalizmem z ludzką twarzą”. Program 
społecznej gospodarki rynkowej zyskał od samego początku pewną przewagę nad 
innymi wariantami – neoliberalnym i interwencjonistycznym. Zapisanie idei 
społecznej gospodarki rynkowej w Konstytucji RP z 1997 roku zdeterminowało kształt 
ustroju gospodarczego Polski. UniemoŜliwiło bowiem radykalne przedefiniowanie roli 
państwa. JednakŜe w praktyce poszukiwania „trzeciej drogi” zostały zaniechane. 
Dlatego realizacja programu społecznej gospodarki rynkowej odbywała się z 
oporami407. 
 Ogólnie moŜna powiedzieć, Ŝe transformacja ekonomiczna w Polsce doprowadziła 
do ukształtowania mieszanego ustroju gospodarczego, będącego czymś pomiędzy 
kapitalizmem neoliberalnym a kapitalizmem opiekuńczym. Nie był on jednak efektem 
realizacji spójnej koncepcji ustrojowej, ale rezultatem poszukiwań prowadzonych 
metodą prób i błędów. Tymczasem prawidłowe ukształtowanie polityki gospodarczej 
wymaga uprzedniego określenia jej ustrojowego celu, a następnie odpowiedzi na 
szereg pytań dotyczących sposobów i terminarza jego realizacji408. Wybór społecznej 
gospodarki rynkowej jako celu polityki gospodarczej w Polsce nie rozwiązał wielu 
problemów, poniewaŜ interpretowano ją rozmaicie, nierzadko abstrahując od 
teoretycznych i historycznych korzeni409. 
 
  
                                                      
405W. Wilczyński, Polski przełom ustrojowy 1989–2005. Ekonomia epoki transformacji, 
WyŜsza Szkoła Bankowa, Poznań 2005, s. 74–87. 
406H. Tobolska, Polska moŜe stać się gospodarczym tygrysem, ale po reformach. Balcerowicz: 
Polsce potrzeba mobilizacji, „Dziennik”, 12–13.04.2008; Przywileje emerytalne i prywatyzacja 
to test na stosunek rządu do reform (zapis debaty poświęconej rozwojowi gospodarczemu 
Polski), opracowała H. Tobolska, „The Wall Street Journal Polska” – dodatek do „Dziennika”, 
12–13.04.2008. 
407Z. Blok, Transformacja jako konwersja funkcji wewnątrzsystemowych na przykładzie Polski, 
Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań 2006, s. 312–316. 
408W. Wilczyński, Polski przełom..., op.cit., s. 10–11. 
409Ibidem, s. 63. 
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2. Spór o kierunek ewolucji ustroju gospodarczego P olski 

 Potocznie społeczna gospodarka rynkowa była rozumiana w Polsce bardzo szeroko. 
Dlatego mogły ją akceptować zarówno osoby o poglądach chrześcijańsko-
demokratycznych, liberalno-konserwatywnych, jak i socjaldemokratycznych, a takŜe 
związkowcy. ChociaŜ ludzie ci róŜnie ją interpretowali, co wiązało się z odmiennymi 
koncepcjami społeczno-politycznymi i interesami gospodarczymi, ale nie 
przeszkadzało im to zgadzać się w najwaŜniejszej kwestii dotyczącej fundamentu 
ustroju gospodarczego państwa. W ten sposób samo pojęcie „społecznej gospodarki 
rynkowej” ulegało jednak rozmyciu, co miało istotny wpływ na debatę publiczną 
o ustroju społeczno-gospodarczym Polski, w tym takŜe na kampanie wyborcze. 
 W trakcie kampanii wyborczej w 2005 roku L. Kaczyński wykorzystał 
autoidentyfikację D. Tuska jako liberała i dąŜył do wyróŜnienia się przy pomocy haseł 
socjalnych. Przekonywał, Ŝe przed Polską stoi alternatywa Polski liberalnej i Polski 
solidarnej. Wskazywał, Ŝe są to dwa odrębne programy, z których pierwszy jest 
programem Rzeczypospolitej dla bogaczy. Ten projekt postrzegał jako mniej lub 
bardziej istotną korektę ówczesnego układu i twierdził, Ŝe jest on niebezpieczny. Drugi 
projekt – Polski solidarnej miał swoje korzenie w wielkiej potrzebie wspólnoty, która 
moralnych początków szukała w Sierpniu 1980 roku410. 
 Polaryzacja sceny politycznej za pomocą haseł socjalnych przyczyniła się do 
zwycięstwa L. Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich. Była równieŜ jedną 
z przyczyn, które po wyborach parlamentarnych w 2005 roku uniemoŜliwiły zawarcie 
koalicji dwóch największych partii na scenie politycznej, czyli Prawa 
i Sprawiedliwości (PiS) oraz Platformy Obywatelskiej (PO). 
 Hasła Polski liberalnej i Polski solidarnej moŜna postrzegać jako dwie alternatywne 
koncepcje ustroju gospodarczego i polityki państwa. Próbując je opisać, Z. Sadowski 
uwypuklił odmienność programową PiS oraz PO. Wskazał on, Ŝe hasło solidarności 
społecznej znajdowało się wprawdzie w programie PiS, ale głównym kierunkiem 
programu politycznego tej partii była daleko idąca przebudowa państwowości. Miała 
temu słuŜyć zmiana Konstytucji, przyznająca zwiększone uprawnienia prezydentowi 
i tworząca nowe rozwiązania instytucjonalne. W rezultacie naprawy państwa zostałaby 
stworzona nowa jakość – faktycznie nowe państwo, czyli IV Rzeczpospolita, 
odcinająca się od dotychczasowego okresu transformacji, określanego jako 
III Rzeczpospolita. III Rzeczpospolitą postrzegano bowiem jako łańcuch afer 
korupcyjnych i „układów”, które trzeba było wyeliminować. W tym celu zamierzano: 
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stworzyć specjalny urząd antykorupcyjny o rozległych uprawnieniach śledczych, 
wzmocnić cały aparat ścigania, zwiększyć sprawność sądownictwa oraz zaostrzyć 
kary. Oprócz tego duŜy nacisk kładziono na politykę historyczną, czyli walkę ze 
spuścizną PRL. Miała ona obejmować: rozszerzenie lustracji, ujawnienie wszystkich 
funkcjonariuszy i tajnych współpracowników peerelowskich słuŜb specjalnych, 
likwidację postkomunistycznych instytucji i uprzywilejowania peerelowskich 
funkcjonariuszy oraz odtajnienie dokumentów dotyczących historii PRL. W trakcie 
kampanii wyborczej w 2005 roku silnie akcentowano opozycję PiS wobec liberalizmu, 
a takŜe aspekty socjalne. W programie polityki społecznej znalazły się takie sprawy, 
jak prowadzenie polityki prozatrudnieniowej i prorodzinnej, realizacja wielkiego 
programu mieszkaniowego i budowy autostrad oraz przebudowa systemów ochrony 
zdrowia i edukacji. W zakresie polityki gospodarczej zapowiadano tworzenie nowych 
miejsc pracy dzięki obniŜaniu podatków i kosztów pracy oraz czasowemu zwolnieniu 
pracodawców z części składek na ubezpieczenia społeczne za nowozatrudnionych. 
Przewidywano zmniejszenie progresywnego opodatkowania dochodów osób 
fizycznych poprzez zmniejszenie liczby stawek podatkowych do dwóch. Deklarowano 
takŜe niechęć do wprowadzenia w Polsce euro411. 
 W 2005 roku zapowiedzi rozbudowywania polityki społecznej miały, zdaniem 
Z. Sadowskiego, duŜą siłę oddziaływania na wyobraźnię wyborców. JednakŜe 
rozbudziły one oczekiwania, których w ówczesnej sytuacji budŜetu państwa, nie 
moŜna było spełnić. Ich walorem z punktu widzenia marketingu politycznego było 
zatem to, Ŝe eksponowały wraŜliwość społeczną PiS, którą przeciwstawiono 
antysocjalnemu liberalizmowi PO. W ten sposób udało się poprawić wynik wyborczy 
PiS412. 
 ChociaŜ retoryka socjalna stanowiła waŜny element koncepcji programowej PiS, to 
jednak kluczowe znaczenie dla tej partii miała walka o nowy charakter państwa. 
Chodziło tutaj przede wszystkim o zwiększenie siły władzy wykonawczej, co 
umoŜliwiłoby: ostateczne rozliczenie z pozostałościami reŜimu komunistycznego, 
skuteczną walkę z korupcją i przestępczością oraz zapewnienie wierności tradycji 
religijnej i historycznej, które stanowiłyby podstawę odnowy moralnej społeczeństwa. 
Charakterystycznym rysem wizji państwowości prezentowanej przez PiS była zatem 
silna i scentralizowana władza wykonawcza oraz rozbudowany aparat ścigania i 
wymiar sprawiedliwości, czyli rządy silnej ręki zapewniające porządek, a być moŜe 
nawet rządy o cechach autorytarnych. Dopiero nowe, silne państwo mogłoby zadbać 
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o budowę solidarnego społeczeństwa, walczyć z bezrobociem i troszczyć się 
o realizację celów socjalnych. Stanowiłoby ono alternatywę dla społeczeństwa 
liberalnego413. 
 Program PiS był adresowany do tej części społeczeństwa, która została boleśnie 
dotknięta skutkami transformacji ekonomicznej i była niezadowolona z istniejącego 
w Polsce stanu rzeczy. Chodziło tutaj w szczególności o ludzi, którzy przeŜywali 
wielkie trudności Ŝyciowe z powodu braku pracy i środków utrzymania. Zapowiedzi 
usunięcia bezrobocia i biedy były dla nich bardzo waŜne414. 
 Warto zaznaczyć, Ŝe równieŜ część ekonomistów wskazywała na zaniedbania 
w sferze socjalnej i domagała się nadania polityce gospodarczej prospołecznej 
orientacji. Na przykład T. Kowalik twierdził, Ŝe polski kapitalizm był 
turbokapitalizmem, czyli kapitalizmem drapieŜnym, który realizował zyski, nie 
zwaŜając na koszty społeczne. Jego cechami charakterystycznymi były: bardzo 
wysokie bezrobocie, wyeliminowanie związków zawodowych z wielkiej liczby 
zakładów pracy przy biernej postawie władz, zaleganie z wypłatą wynagrodzeń, 
szeroki zakres nędzy i łamanie podstawowych gwarancji Konstytucji RP. T. Kowalik 
uwaŜał, Ŝe w Polsce doszło do epigońsko-mieszczańskiej rewolucji. W rezultacie 
powstał jeden z najbardziej niesprawiedliwych ustrojów społeczno-ekonomicznych 
Europy drugiej połowy XX wieku415. 
 Zdaniem T. Kowalika, postanowienia Konstytucji RP z 1997 roku nie zostały 
wypełnione treścią. Brakowało bowiem sił społecznych, które wymusiłyby 
odpowiednie działania. PowaŜnego traktowania Konstytucji moŜna oczekiwać tylko 
wówczas, gdy istnieją siły społeczne występujące w jej obronie. W przypadku praw 
społecznych takim warunkiem jest przede wszystkim istnienie silnych związków 
zawodowych i innych organizacji pozarządowych, a takŜe państwa silnego poparciem 
społecznym416. 
 T. Kowalik zachęcał do podjęcia aktywnej walki z bezrobociem i ograniczenia 
rozmiaru biedy w Polsce. Domagał się równieŜ reorientacji systemowej, czyli odejścia 
od modelu amerykańskiego jako wzorca i maksymalnego skorzystania 
z doświadczenia skandynawskiego, wzbogaconego przez niektóre rozwiązania 
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austriackie i niemieckie. Działania te miały zlikwidować rozbieŜność pomiędzy 
gwarancjami Konstytucji RP oraz realiami, będącymi ich zaprzeczeniem417. 
 Podobne poglądy głosił H. Chołaj. Doszedł on do wniosku, Ŝe w Polsce nie 
ukształtowała się nowa, oryginalna, rodzima mutacja rynkowego ładu ekonomicznego. 
Stało się tak w wyniku dominacji skrajnego liberalizmu w polityce gospodarczej 
i wyboru naśladowczego modelu transformacji. Polska realizowała neoliberalny model 
globalizacji wynikający z postulatów myśli społeczno-ekonomicznej F.A. von Hayeka 
i M. Friedmana. Dlatego nie była podmiotem, ale przedmiotem globalizacji, skazanym 
na podwykonawstwo. UzaleŜniła się bowiem od korporacji transnarodowych 
i światowych centrów finansowych418. 
 H. Chołaj przekonywał, Ŝe krajem, który reprezentował własną, rodzimą wersję 
transformacji były Chiny. Transformacja stała się tam dźwignią wzrostu 
dościgającego. Tymczasem Polska odrzuciła szansę samodzielnej kreacji rodzimego 
ładu społeczno-ekonomicznego i nie ukształtowała własnego modelu rozwoju419. W 
Polsce transformacja ustrojowa objawiła swoje nieludzkie oblicze i zniweczyła ideały 
Solidarności. Doprowadziła bowiem do ukształtowania jednego z najbardziej 
niesprawiedliwych systemów w Europie. Świadczyły o tym między innymi: 
rekordowo wysoka w długim okresie stopa bezrobocia, wysoki wzrost ubóstwa oraz 
duŜa liczba osób wyłączonych z pozytywnych zmian ustrojowych, wskazująca na 
znaczne rozmiary społecznego wykluczenia. H. Chołaj twierdził, Ŝe polski kapitalizm 
miał silne elementy darwinizmu społecznego i był „kapitalizmem z wilczym 
obliczem”420. 
 H. Chołaj postrzegał Polskę jako kraj średnio rozwinięty, dościgający kraje 
rozwinięte, a takŜe jako państwo peryferyjne w stosunku do europejskiego centrum, 
w którym wykształciła się niewydolna odmiana kapitalizmu. PrzezwycięŜenie 
peryferyjnego charakteru polskiego kapitalizmu nie wydawało się moŜliwe z powodu 
wadliwej konstrukcji ustroju gospodarczego. Ukształtowany w Polsce model 
neoliberalny, zorientowany na model anglosaski (w rzeczywistości raczej 

                                                      
417Ibidem, s. 35. 
418H. Chołaj, Problemat rozwoju dościgającego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. 
Kilka rzutów myślowych, w: Polska transformacja ustrojowa..., op.cit., s. 53–54, 57 oraz 59–
60; H. Chołaj, Ekonomia polityczna globalizacji. Wprowadzenie, Fundacja Innowacja i WyŜsza 
Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa 2004, s. 236, 569–570 oraz 574–575. 
419H. Chołaj, Problemat..., op.cit., s. 53 i 57. 
420Ibidem, s. 52–56. 
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latynoamerykański), oddalał się od zapisanego w Konstytucji modelu społecznej 
gospodarki rynkowej421. 
 PO nie miała wprawdzie wyrazistego programu, ale opowiadała się za państwem 
demokratycznym, broniącym swobód obywatelskich. Była przywiązana do doktryny 
neoliberalnej. Akcentowała zalety swobody rynkowej i nie doceniała problemów 
socjalnych. Akceptowała głębokie i narastające nierówności materialne. śądała 
wprowadzenia liniowego podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli zniesienia 
progresywnego opodatkowania tych dochodów. PO lansowała projekty ustaw 
korzystne dla przedsiębiorców, nie wykazując podobnej troski o sytuację pracowników 
najemnych. Zamiast tego dąŜyła do obniŜania kosztów pracy422. 
 W podobnym duchu wypowiadała się część ekonomistów. Na przykład 
W. Wilczyński postulował rewizję polityki ustrojowej w Polsce oraz oparcie jej na 
amerykańskim neoliberalizmie i wyrosłej z ideologii ordoliberalizmu niemieckiej 
społecznej gospodarce rynkowej. Wzywał do przezwycięŜenia syndromu „wrogiego 
państwa opiekuńczego” i państwowej „makrokorupcji”, polegającej na schlebianiu 
poszczególnym grupom społecznym i zawodowym. Wskazywał na konieczność 
przywrócenia równowagi finansów publicznych i zlikwidowania sektora 
nierynkowego423. 
 Podobne poglądy prezentował L. Balcerowicz. Przekonywał on, Ŝe dla zapewnienia 
szybkiego rozwoju w długim okresie konieczne są głębokie reformy, które mogłyby 
systematycznie poprawiać kondycję polskiej gospodarki. Zaliczał do nich: 
1. zniesienie przywilejów emerytalnych dla wszystkich bez wyjątku, łącznie z 

górnikami, mundurowymi i nauczycielami; 
2. przeprowadzenie prywatyzacji i uwolnienie firm od dominacji polityków, którzy 

działają we własnym interesie i na szkodę zwykłych ludzi; państwo powinno 
sprywatyzować całą energetykę i całe górnictwo węglowe oraz dziedziny uznawane 
za strategiczne; w szczególności naleŜałoby sprywatyzować takie przedsiębiorstwa, 
jak KGHM, PKO BP i PGNiG; 

3. uzdrowienie ochrony zdrowia; 
4. zreformowanie szkolnictwa i edukacji; reforma szkolnictwa powinna równieŜ 

obejmować reformę czesnego424. 

                                                      
421Ibidem, s. 54 oraz 59–60. 
422Z. Sadowski, W poszukiwaniu..., op.cit., s. 94–95. 
423W. Wilczyński, Polski przełom..., op.cit., s. 138. 
424H. Tobolska, Polska..., op.cit.; Przywileje..., op.cit. 
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 Realizacja programu Polski solidarnej wymagała stworzenia większościowej 
koalicji rządowej, co okazało się trudne. Wprawdzie w 2006 roku udało się zawrzeć 
koalicję PiS, Samoobrony i Ligi Polskich Rodzin (LPR), ale dochodziło w niej do 
silnych napięć i sporów. 
 WaŜnym obszarem aktywności władzy wykonawczej była walka z korupcją i 
„podatkiem korupcyjnym”, którą silnie nagłaśniano w mediach. Pojawiły się jednak 
zarzuty dotyczące stosowania prowokacji, w tym miedzy innymi działań 
wymierzonych w koalicyjną Samoobronę, które miały ją osłabić i doprowadzić do 
politycznego zdominowania przez PiS. W efekcie przesilenia na scenie politycznej 
koalicja rządowa rozpadła się i w 2007 roku doszło do przedterminowych wyborów 
parlamentarnych, w których zwycięŜyła PO. Po wyborach powstał koalicyjny rząd 
PO–PSL z premierem D. Tuskiem. Miał on jednak duŜe problemy z realizacją swoich 
projektów z powodu niechęci prezydenta oraz silnej opozycji parlamentarnej, 
zwłaszcza ze strony PiS. 
 Z perspektywy czasu widać, Ŝe ostra walka polityczna pomiędzy PiS a PO sprawiła, 
iŜ dotychczas nie zrealizowano ani koncepcji Polski solidarnej, ani koncepcji Polski 
liberalnej. Z powodu braku gotowości do wypracowania sensownego kompromisu 
między największymi ugrupowaniami na scenie politycznej Polska znalazła się w 
swoistym impasie. W rezultacie równieŜ polityka gospodarcza stanęła niejako na 
rozdroŜu. 
 Spory i wzajemne oskarŜenia nierzadko przybierały formę medialnych spektakli. 
Zastępowały one rzeczowy dyskurs o sprawach najwaŜniejszych dla kraju i obywateli. 
W sytuacji klinczu na scenie politycznej decyzje o charakterze strategicznym dla 
polskiej gospodarki były nierzadko odsuwane na później. 
 Dopóki polska gospodarka znajdowała się na ścieŜce szybkiego wzrostu, na który 
weszła w okresie przedakcesyjnym, zaniedbania w polityce gospodarczej nie były 
wyraźnie widoczne. JednakŜe w dłuŜszej perspektywie sytuacja mogła się stać 
niebezpieczna. Dryfowanie polityki gospodarczej uniemoŜliwiało bowiem skuteczne 
rozwiązywanie waŜnych problemów, które spychano na dalszy plan. Dlatego istniało 
ryzyko, Ŝe w momencie pojawienia się powaŜnych zagroŜeń, a w szczególności 
wstrząsów zewnętrznych, polska gospodarka byłaby gorzej przygotowana do ich 
amortyzacji. W takich warunkach polityka gospodarcza nie mogłaby bowiem 
właściwie reagować. 
 Podziały na polskiej scenie politycznej w ostatnich latach wynikały w pewnym 
stopniu ze zróŜnicowania elektoratu. W Polsce trudno byłoby mówić o jednym 
wymiarze jakości Ŝycia. Charakterystycznym zjawiskiem był brak uzgodnionej i 
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powszechnie podzielanej oceny społecznej reform ustrojowych po 1989 roku, o czym 
świadczyły badania, które przeprowadzono w 2007 roku. Wśród Polaków dominowała 
opinia, iŜ reformy po 1989 roku nie udały się. Właśnie tak uwaŜało 40% badanych. 
Tylko 10% badanej populacji stanowili ludzie przekonani o sukcesie reform w Polsce 
po 1989 roku. Natomiast 50% badanych nie miało wyrobionego zdania. O tym, Ŝe 
reformy ustrojowe zakończyły się sukcesem byli przekonani głównie mieszkańcy 
wielkich miast, ludzie z wyŜszym wykształceniem oraz ludzie o wyŜszych dochodach, 
a więc ci, którzy znaleźli się na wyŜszych szczeblach drabiny społecznej. Do 
beneficjantów III RP naleŜeli ludzie z wyŜszym wykształceniem, wysokimi 
dochodami, młodzi, przedsiębiorcy, mieszkańcy Gdańska, Warszawy i województwa 
pomorskiego. Najgorzej powodziło się rencistom, osobom owdowiałym, samotnym, 
rozwiedzionym, w podeszłym wieku, bezrobotnym, ubogim, kiepsko wykształconym, 
mieszkającym we wschodnich województwach425. 
 Wydaje się, Ŝe PiS i PO kierowały swoje oferty programowe do róŜnych grup 
wyborców, które odmiennie odczuwały i postrzegały reformy ustrojowe. W tym sensie 
polaryzacja sceny politycznej w Polsce miała realne podstawy. Taka sytuacja 
utrudniała osiągnięcie ponadpartyjnej zgody w najwaŜniejszych dla kraju sprawach. 
 JednakŜe Z. Sadowski argumentował, iŜ nie moŜna myśleć na serio o rozwoju bez 
wyraźnego programu ekonomicznego, wyraŜającego nie tylko troskę o wzrost 
gospodarczy, lecz takŜe o sprawiedliwość podziału. Dlatego przeciwstawianie 
liberalizmowi solidaryzmu społecznego oznaczało, jego zdaniem, wprowadzanie 
zamętu pojęciowego. Ordoliberalizm, który stworzył i wypromował koncepcję 
społecznej gospodarki rynkowej, miał przecieŜ wyraźnie prospołeczną orientację426. 
 RównieŜ E. Mączyńska wskazywała, Ŝe naleŜy unikać kosztownych błędów w 
kształtowaniu ustroju gospodarczego, który wyznacza zasady i ramy działalności 
gospodarczej. Polityka ustrojowa i będący jej wynikiem kształt ustroju gospodarczego 
stanowi fundamentalny czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Rozwiązania 
ustrojowe powinny umoŜliwiać trwały, zrównowaŜony rozwój, charakteryzujący się 
jednoczesnym postępem gospodarczym, społecznym i ekologicznym427. 

                                                      
425Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość Ŝycia Polaków. Raport, red. J. Czapiński, 
T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2007, s. 218–219 oraz 328. 
426Z. Sadowski, W poszukiwaniu..., op.cit., s. 100–101. 
427E. Mączyńska, Ład gospodarczy. Bariery i dylematy, w: O kształtowaniu ładu 
gospodarczego, red. E. Mączyńska, Z. Sadowski, PTE, Warszawa 2008, s. 81; E. Mączyńska, 
Ustrój (ład) gospodarczy a instytucjonalno-infrastrukturalne warunki funkcjonowania 
przedsiębiorstw, w: Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, red. 
E. Mączyńska, SGH, Warszawa 2008, s. 40–42. 
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 W tym kontekście E. Mączyńska dostrzegała wyraźne walory ordoliberalnej idei 
społecznej gospodarki rynkowej, będącej konstytucyjnie uznanym modelem ustroju 
gospodarczego w Polsce. W warunkach burzliwych przemian społeczno-
gospodarczych społeczna gospodarka rynkowa umoŜliwiała stworzenie trwałych 
podstaw spójności rozwoju społecznego i gospodarczego. Był to ustrój równowagi, 
który naleŜało przystosować do współczesnych, bezprecedensowo dynamicznych 
przemian gospodarczych oraz do potrzeb cywilizacji wiedzy. Aby odpowiedzieć na 
pytanie o optymalny kształt ustroju społeczno-gospodarczego w Polsce i własną 
alternatywę rozwojową, trzeba było przypomnieć euckenowskie zasady konstytuujące 
(jako niepodwaŜalne) oraz regulujące, umoŜliwiające dostosowanie ustroju 
gospodarczego do współczesnych wyzwań i węzłów gordyjskich. Efektywna polityka 
gospodarcza powinna być zorientowana na pryncypia, ale równieŜ dostosowana do 
ograniczeń wynikających z uwarunkowań społeczno-gospodarczych428. 
 
3. Globalny kryzys finansowy jako sprawdzian jako ści polityki 
gospodarczej w Polsce 

 Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 roku nie zakończyło 
procesu integracyjnego. Polska zobowiązała się bowiem do przyjęcia euro w 
późniejszym terminie. W ten sposób uzyskałaby pełne członkostwo w Unii 
Gospodarczej i Walutowej. Przystępując do Unii Europejskiej, stała się bowiem 
członkiem Unii Gospodarczej i Walutowej jako tzw. państwo członkowskie z 
derogacją429. 
 Aby przyjąć euro, Polska powinna kontynuować politykę polegającą na 
maksymalizowaniu pozytywnych efektów integracji i w odpowiednim momencie 
przystąpić do Unii Gospodarczej i Walutowej430. W grę nie wchodzi bowiem 
jednostronna euroizacja, czyli wprowadzenie do obiegu w Polsce euro na podstawie 
suwerennej decyzji polskich władz, bez spełnienia kryteriów konwergencji oraz 
dokonania stosownych uzgodnień z władzami Unii Europejskiej. Polska musi przejść 
test stabilności własnej waluty po przystąpieniu do europejskiego mechanizmu 

                                                      
428E. Mączyńska, Ład..., op.cit., s. 79–100; E. Mączyńska, Ustrój (ład) gospodarczy..., op.cit., 
s. 40–42. 
429H. Bąk, Problemy wprowadzenia złotego do mechanizmu kursowego ERM II, w: Gospodarka 
Polski w Unii Europejskiej w latach 2004–2006. Wybrane zagadnienia, red. H. Bąk, 
G. Wojtkowska-Łodej, SGH, Warszawa 2007, s. 109. 
430H. Gronkiewicz-Waltz, Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa, LexisNexis, 
Warszawa 2009; Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim 
etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, NBP, Warszawa 2009. 
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kursowego II (ERM II) oraz wykazać się stabilnością monetarną i fiskalną, czyli 
spełnić kryteria konwergencji nominalnej określone w traktacie z Maastricht, a takŜe 
dokonać odpowiednich zmian legislacyjnych, w tym miedzy innymi znowelizować 
Konstytucję z 1997 roku431. 
 Wobec tego wejście do strefy euro wymagałoby osiągnięcia zgody najwaŜniejszych 
sił politycznych w kraju. Euroentuzjaści z PO i eurosceptycy z PiS musieliby się 
porozumieć przede wszystkim w sprawie strategii dochodzenia do strefy euro, 
obejmującej między innymi zmianę Konstytucji z 1997 roku. W praktyce okazało się 
to jednak bardzo trudne. Dlatego polska polityka gospodarcza nie została 
ukierunkowana na przyjęcie euro. 
 Potwierdzeniem gotowości wejścia Polski do strefy euro byłoby przygotowanie 
wiarygodnego programu konwergencji, który wskazywałby na skoordynowanie 
polityki fiskalnej i monetarnej oraz zarysowałby klarowną ścieŜkę osiągnięcia 
kryteriów konwergencji fiskalnej i monetarnej. Konieczne byłoby takŜe wystąpienie do 
stosownych organów Unii Europejskiej z wnioskiem o włączenie pieniądza krajowego 
do mechanizmu ERM II432. 
 Konwergencja fiskalna wiąŜe się ze stabilnością finansów publicznych. Przy jej 
ocenie bierze się pod uwagę wielkość deficytu budŜetowego, która nie powinna 
przekraczać 3% PKB, oraz długu publicznego, która nie powinna przekraczać 
60% PKB433. Trzeba zaznaczyć, Ŝe przez deficyt budŜetowy rozumie się w tym 
przypadku deficyt uwzględniający saldo budŜetu centralnego, budŜety władz 
regionalnych i lokalnych oraz system ubezpieczeń społecznych434. 
 Oceny konwergencji monetarnej dokonuje się, analizując trwałość stabilności 
cenowej i stabilności długoterminowych stóp procentowych. Wymaga się, aby 
wskaźnik inflacji mierzony zharmonizowanym indeksem cen konsumpcyjnych (HICP) 
dla okresu 12 miesięcy poprzedzających badanie nie przekraczał wartości referencyjnej 
ustalanej na podstawie średniej wskaźników inflacji trzech krajów unijnych o 
najbardziej stabilnych cenach (o najniŜszych wskaźnikach inflacji) powiększonej o 1,5 
pkt proc. W przypadku długoterminowych stóp procentowych jako wartość 
referencyjną przyjmuje się średnie oprocentowanie 10-letnich obligacji skarbowych z 

                                                      
431H. Bąk, Problemy..., op.cit., s. 109–110. 
432Ibidem, s. 110–111. 
433Ibidem, s. 114. 
434L. Oręziak, Pakt Stabilności i Wzrostu – zasady i praktyka funkcjonowania, w: Gospodarka 
Polski..., op.cit., s. 70. 
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trzech krajów o najbardziej stabilnych cenach (o najniŜszych wskaźnikach inflacji) 
powiększone o 2 pkt proc.435 
 Stabilność walutowa (kursowa) oznacza wymóg utrzymania kursu walutowego w 
mechanizmie ERM II co najmniej przez dwa lata przed badaniem (oceną) realizacji 
kryteriów zbieŜności (konwergencji) bez powaŜnych (silnych) napięć, przy 
przestrzeganiu normalnych granic wahań przewidzianych tym mechanizmem i 
niedokonywaniu dewaluacji w stosunku do innych walut państw członkowskich UE436. 
 Kryteria konwergencji nominalnej mają charakter makroekonomiczny. Eksponują 
one znaczenie stabilności fiskalnej i monetarnej, a pomijają kwestię wzrostu 
gospodarczego, bezrobocia oraz zmian strukturalnych. RóŜnią się od warunków 
(kryteriów) skuteczności optymalnego obszaru walutowego, które mają głównie 
mikroekonomiczny charakter i dotyczą gospodarki realnej. Chodzi tutaj w 
szczególności o: mobilność czynników produkcji, a zwłaszcza siły roboczej, 
elastyczność cen i płac, dywersyfikację struktury gospodarczej, otwartość gospodarek 
tworzących obszar oraz zbieŜność cykli koniunkturalnych437. 
 Polska oficjalnie deklarowała przygotowywanie gospodarki do wprowadzenia euro. 
Program konwergencji. Aktualizacja 2007 przewidywał, Ŝe polityka gospodarcza 
stworzy warunki do szybkiego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia odporności 
gospodarki na zagroŜenia zewnętrzne i wewnętrzne. Zakładano w szczególności: 
obniŜanie obciąŜeń fiskalnych, wzrost aktywizacji zawodowej, wzrost wydatków 
rozwojowych i uzasadnionych wydatków socjalnych, przyspieszenie prywatyzacji, 
liberalizację gospodarki, ograniczenie długu sektora instytucji rządowych i 
ograniczanie nierównowagi fiskalnej438. 
 W dniu 30 grudnia 2008 roku rząd przyjął Program konwergencji. Aktualizacja 
2008, w którym utrzymano główne cele i kierunki polityki gospodarczej Polski 
przedstawione w Programie konwergencji. Aktualizacja 2007. Stwierdzono, Ŝe 
priorytetem średniookresowej strategii rządu jest spełnienie warunków niezbędnych do 
przyjęcia euro. Zaznaczono jednak, Ŝe wyzwaniem będzie pogodzenie celu, jakim jest 
utrzymanie wyniku fiskalnego na poziomie umoŜliwiającym trwałe wypełnianie przez 
Polskę fiskalnego kryterium konwergencji, z koniecznością podejmowania działań 
ograniczających skutki światowego kryzysu finansowego439. 

                                                      
435H. Bąk, Problemy..., op.cit., s. 113–115. 
436Ibidem, s. 111–113. 
437Ibidem, s. 114–115. 
438Program konwergencji. Aktualizacja 2007, Warszawa, marzec 2008, s. 5–6. 
439Program konwergencji. Aktualizacja 2008, Warszawa, grudzień 2008, s. 5. 
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 W rzeczywistości okazało się, iŜ negatywne skutki globalnego kryzysu 
finansowego dla sfery realnej światowej i polskiej gospodarki były większe, niŜ 
początkowo przewidywano. Dlatego zaniechanie odpowiednich działań sanacyjnych w 
okresie szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce zniweczyło nadzieję na szybką 
naprawę finansów publicznych i przekreśliło szansę na rychłe wejście kraju do strefy 
euro. Konsekwencje błędów nie zawsze były jednak przyjmowane do wiadomości 
przez polityków. 
 Tymczasem brak stabilności finansów publicznych stanowił istotną słabość polskiej 
gospodarki od wielu lat. Usunięcie tego problemu przyczyniłoby się do znacznego 
wzmocnienia polskiej gospodarki, a zwłaszcza ustroju gospodarczego kraju. W tym 
celu moŜna było wykorzystać przede wszystkim okres dobrej koniunktury. JednakŜe 
szansy tej nie dostrzeŜono w porę. 
 Dla właściwego przygotowania polskiej gospodarki do wejścia do strefy euro 
zasadnicze znaczenie ma odpowiednie ukształtowanie polityki makroekonomicznej. 
Teoria ekonomii wskazuje bowiem na konieczność zapewnienia prawidłowej 
koordynacji polityki fiskalno-budŜetowej i polityki pienięŜnej. Z tego punktu widzenia 
najkorzystniejszą kombinację polityki fiskalno-budŜetowej i polityki pienięŜnej 
(policy mix) stanowi układ restrykcyjnej polityki fiskalno-budŜetowej i ekspansywnej 
polityki pienięŜnej. Z jednej strony, zacieśnienie polityki fiskalno-budŜetowej, czyli 
redukcja deficytu budŜetowego lub osiągnięcie nadwyŜki budŜetowej, umoŜliwia 
łatwiejsze osiągnięcie celu inflacyjnego i stwarza przestrzeń dla obniŜek stóp 
procentowych. Z drugiej strony, niskie stopy procentowe stymulują krajową produkcję 
i inwestycje, a takŜe przyczyniają się do poprawy wyników sektora finansów 
publicznych. Z kolei uzdrawianie finansów publicznych zmniejsza potrzeby 
poŜyczkowe budŜetu i przyczynia się do obniŜki stóp dochodowości skarbowych 
papierów wartościowych, co ogranicza napływ krótkoterminowego kapitału 
portfelowego i zakres zmienności kursu walutowego. Właśnie dlatego prawidłowa 
koordynacja polityki fiskalno-budŜetowej i polityki pienięŜnej w neutralnych 
warunkach koniunkturalnych umoŜliwia osiąganie wysokiego tempa wzrostu 
gospodarczego, bez naruszania równowagi wewnętrznej i zewnętrznej. Natomiast 
ekspansywna polityka fiskalno-budŜetowa i restrykcyjna polityka pienięŜna tworzą 
środowisko sprzyjające spekulacjom i napięciom na rynku walutowym. Jest ono 
niekorzystne dla długookresowego wzrostu gospodarczego440. 

                                                      
440M. Pronobis, Polska w strefie euro, C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 79. 
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 W latach 2006–2007 tempo wzrostu PKB w Polsce przekraczało 6%441. Niektórym 
politykom odpowiedzialnym za kształtowanie ładu gospodarczego w kraju wydawało 
się zatem, Ŝe w najbliŜszych latach nie istnieją powaŜne zagroŜenia dla szybkiego 
rozwoju. Dlatego skoncentrowali się oni na zmniejszaniu wpływów budŜetowych i 
pozyskiwaniu względów elektoratu. 
 JednakŜe pogorszenie koniunktury gospodarczej w wyniku globalnego kryzysu 
finansowego, który tlił się juŜ w 2007 roku, a z całą siłą wybuchł w 2008 roku, 
obnaŜyło słabości polityki gospodarczej w Polsce. Załamanie koniunktury 
gospodarczej w kraju zaskoczyło polityków, którzy poprzednio skupiali uwagę przede 
wszystkim na procesach zachodzących w polskiej gospodarce, nie doceniając wpływu 
globalnego kryzysu finansowego na sferę realną. 
 Symptomy zwiastujące osłabienie koniunktury w gospodarce światowej pojawiły 
się juŜ w 2007 roku. Miało to związek z pogorszeniem sytuacji na rynku 
nieruchomości w USA. Negatywne tendencje pogłębiły się w 2008 roku. Okazało się 
wówczas, Ŝe problemy dotyczą nie tylko części amerykańskich instytucji finansowych, 
ale równieŜ niektórych instytucji finansowych w innych krajach wysoko rozwiniętych, 
w tym między innymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wobec utraty 
zaufania do banków i groźby załamania sektora bankowego rządy wielu krajów 
podjęły działania zmierzające do zapobieŜenia upadłościom zagroŜonych podmiotów. 
Jednocześnie odnotowano niekorzystne zmiany, polegające na spadającej stopie 
wzrostu gospodarczego oraz rosnącej stopie bezrobocia. W związku z tym wiele 
krajów podjęło działania, które miały uniemoŜliwi ć przekształcenie się załamania na 
rynku nieruchomości i kryzysu kredytowego w głęboką recesję442. 
 W Polsce wyraźne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego obserwowano w 
2008 roku. Rząd zachowywał jednak oficjalny optymizm. Twierdzono, Ŝe wpływ 
globalnego kryzysu finansowego na gospodarkę będzie niewielki. Na takim załoŜeniu 
oparto konstrukcję budŜetu państwa na 2009 rok. Właśnie w tym kontekście trzeba 
widzieć kwestię obciąŜeń podatkowych i parapodatkowych w Polsce. 
 Ogromna większość Polaków chciała, aby podatki i obciąŜenia o charakterze 
parapodatkowym były niskie. Dzięki temu gospodarstwa domowe mogłyby zwiększyć 
swoje dochody. W ślad za tym wzrosłyby równieŜ ich wydatki. Ten argument 
wykorzystywały niektóre partie polityczne. W trakcie kampanii wyborczych do 

                                                      
441Informacja..., op.cit., s. 8. 
442W. Nawrot, Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, 
CeDeWu, Warszawa 2009; T.T. Kaczmarek, Globalna gospodarka i globalny kryzys, Difin, 
Warszawa 2009. 
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parlamentu obiecywały one polepszenie bytu podatników. W ten sposób obniŜka 
podatków stała się atrakcyjnym hasłem wyborczym. Niskie podatki zwiększają 
motywację do pracy i w ten sposób sprzyjają szybkiemu wzrostowi gospodarczemu 
pod warunkiem, Ŝe państwo prawidłowo wypełnia swoje funkcje, zapewniając 
obywatelom odpowiednią ilość i jakość dóbr publicznych. Właśnie dlatego warto 
porównywać korzyści i koszty związane z obniŜkami podatków. W przypadku Polski 
do najwaŜniejszych zagroŜeń wynikających z obniŜania podatków naleŜały: 
niedofinansowanie edukacji, nauki, słuŜby zdrowia oraz prawdopodobne ograniczenie 
wykorzystania środków unijnych. W tej sytuacji radykalne obniŜki podatków wcale nie 
musiały Polsce pomóc, ale mogły jej zaszkodzić. Nie oznacza to wcale, Ŝe naleŜało 
rezygnować z jakichkolwiek obniŜek podatków. Zmiany w tym obszarze powinny być 
jednak wprowadzane roztropnie, aby nie doprowadzić do osłabienia państwa i 
pogorszenia sytuacji Ŝyciowej duŜych grup społecznych, co w konsekwencji 
wpłynęłoby negatywnie na rozwój gospodarczy w długim okresie443. 
 Wydaje się, Ŝe w Polsce w ostatnich latach obniŜki podatków i obciąŜeń o 
charakterze parapodatkowym zostały wprowadzone zbyt pochopnie. Realizowano w 
ten sposób obietnice wyborcze, nie zwracając odpowiedniej uwagi na stan finansów 
publicznych. Ze wszystkich projektów, jakie zrealizowano, największy negatywny 
wpływ na finanse kraju miało obniŜenie składki rentowej. Szacowano, Ŝe w rezultacie 
tej operacji wpływy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) zmniejszyły się o 
18 mld PLN, co przyczyniło się do pogorszenia sytuacji finansowej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), który wypłacał emerytury i renty444. 
 J. Podhorski-Piotrowski wskazuje, Ŝe istotny problem polityki fiskalno-budŜetowej 
w Polsce polegał na tym, iŜ była ona instrumentem bardziej politycznym niŜ 
ekonomicznym. Stała się przez to nieelastyczna i nieefektywna. Polityka fiskalno-
budŜetowa powinna stabilizować koniunkturę gospodarczą i mieć antycykliczny 
charakter. Tymczasem w Polsce w ostatnich latach polityka ta raczej destabilizowała 
koniunkturę. W warunkach silnej ekspansji popytu krajowego i narastającej presji 
inflacyjnej polityka fiskalno-budŜetowa powinna schładzać gospodarkę, co w Polsce 
zostało wyraźnie zaniedbane445. Właśnie dlatego cały cięŜar walki z narastającą inflacją 

                                                      
443T. Kierczyński, Niskie podatki: fakty, mity, iluzje, w: O kształtowaniu..., op.cit., s. 152–153. 
444Ibidem, s. 155–158. 
445J. Podhorski-Piotrowski, Aktualne uwarunkowania polityki makroekonomicznej Polski, w: 
Stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego, red. P. Kulawczuk, E. Kwella, Fundacja 
Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot  2008, s. 141. 
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musiała wziąć na siebie polityka pienięŜna, co prowadziło do destabilizacji polskiej 
gospodarki. 
 Brak stabilności finansów publicznych w Polsce miał w szczególności negatywne 
skutki dla kursu złotego. W drugiej połowie 2008 roku i na początku 2009 roku, po 
okresie silnej, kilkuletniej aprecjacji, złoty – pod wpływem globalnego kryzysu 
finansowego, słabnącego tempa wzrostu gospodarczego i pogarszającej się sytuacji 
finansów publicznych w Polsce oraz wskutek działań o charakterze spekulacyjnym – 
gwałtownie stracił na wartości. Deprecjacja złotego zaskoczyła tych kredytobiorców, 
którzy w okresie aprecjacji złotego zaciągnęli kredyty w walutach obcych. W 
rezultacie gwałtownej deprecjacji złotego wielkość ich zadłuŜenia w złotych znacznie 
się zwiększyła, podobnie jak koszty obsługi tego długu. Sytuacja części dłuŜników 
bardzo się pogorszyła. Na horyzoncie pojawiło się widmo bankructw i wzrostu 
bezrobocia. W warunkach pogarszającej się koniunktury gospodarczej w Polsce banki 
stały się znacznie ostroŜniejsze i mniej chętnie udzielały kredytów. 
 Z powodu niekorzystnego splotu wydarzeń perspektywa wejścia Polski do strefy 
euro wyraźnie się oddaliła446. Na pierwszy plan zaczęła się wysuwać kwestia 
narastającego deficytu budŜetowego. Aby przeciwdziałać temu niepokojącemu 
zjawisku naleŜało podjąć działania zmniejszające wydatki budŜetowe lub zwiększające 
dochody budŜetowe. Nie było to jednak łatwe, gdyŜ bolesne skutki wspomnianych 
decyzji musiałoby odczuć społeczeństwo, które wcześniej przekonywano, Ŝe Polsce 
globalny kryzys finansowy nie jest w stanie powaŜnie zaszkodzić. 
 Bardzo waŜne stało się równieŜ podjęcie działań antykryzysowych. W tej kwestii 
niezbędna była współpraca pracowników, pracodawców i rządu. Chodziło tutaj o 
praktyczną realizację konstytucyjnych zapisów dotyczących solidarności, dialogu i 
współpracy partnerów społecznych. W tym przypadku problemem okazało się jednak 
wypracowanie spójnego programu działań antykryzysowych. Trudności wynikały 
między innymi z pogarszającego się stanu finansów publicznych i sporów na temat 
kształtu pakietu antykryzysowego. 
 

*   *   * 
 

 W ostatnich latach polityka gospodarcza w Polsce stanęła przed szansą naprawy 
finansów publicznych i wzmocnienia fundamentów ustroju gospodarczego. Dzięki 

                                                      
446Mapa Drogowa Przyjęcia Euro przez Polskę, Ministerstwo Finansów, Warszawa, 
październik 2008; Uwarunkowania realizacji kolejnych etapów Mapy Drogowej Przyjęcia Euro 
przez Polskę, Ministerstwo Finansów, Warszawa, kwiecień 2009. 
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szybkiemu wzrostowi gospodarczemu moŜna było bez bolesnych reform zapewnić 
właściwą kombinację polityki fiskalno-budŜetowej i polityki pienięŜnej oraz zwiększyć 
odporność polskiej gospodarki na wstrząsy zewnętrzne. Szansa ta nie została jednak w 
porę dostrzeŜona i odpowiednio wykorzystana. Przyczyniły się do tego między innymi 
konflikty na scenie politycznej oraz dąŜenie polityków do zdobywania poparcia 
elektoratu poprzez zmniejszanie obciąŜeń podatkowych i parapodatkowych. Ponadto 
nie udało się osiągnąć zgody politycznej w sprawie wejścia Polski do strefy euro. 
 Wysokie tempo wzrostu w latach 2006–2007 uśpiło czujność wielu polityków, 
którzy uwaŜali, Ŝe w najbliŜszych latach nic powaŜnego polskiej gospodarce nie jest 
w stanie zagrozić. Dlatego nie dokonano poŜądanych korekt w polityce 
makroekonomicznej. MoŜna nawet odnieść wraŜenie, Ŝe dryfowała ona bez jasno 
wytyczonego celu, przyczyniając się raczej do osłabienia niŜ wzmocnienia 
fundamentów ustroju gospodarczego Polski. 
 Globalny kryzys finansowy obnaŜył słabości polityki gospodarczej w Polsce, która 
nie była przygotowana do elastycznego reagowania w warunkach silnych wstrząsów 
zewnętrznych. Spadające tempo wzrostu gospodarczego doprowadziło do erozji 
wpływów budŜetowych i destabilizacji finansów publicznych. Obserwowano 
gwałtowną deprecjację i duŜe wahania kursu złotego. Perspektywa wejścia Polski do 
strefy euro wyraźnie się oddaliła. 
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Streszczenie 

 W okresie przedakcesyjnym polska gospodarka weszła na ścieŜkę szybkiego 
wzrostu. W latach 2006–2007 tempo wzrostu gospodarczego w Polsce przekroczyło 
nawet 6%. Okres dobrej koniunktury moŜna było wykorzystać do wzmocnienia 
fundamentów ustroju gospodarczego Polski. Temu celowi słuŜyłaby w szczególności 
naprawa finansów publicznych oraz taka modyfikacja polityki makroekonomicznej, 
która sprzyjałaby utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieŜce szybkiego wzrostu oraz 
ewentualnemu wejściu do strefy euro. JednakŜe wzmocnieniu fundamentów 
ustrojowych kraju nie sprzyjały ostre konflikty, jakie miały miejsce na polskiej scenie 
politycznej w ostatnich latach. Walka o głosy wyborców sprzyjała obniŜaniu wpływów 
podatkowych i parapodatkowych, co uniemoŜliwiło dokonanie poŜądanych korekt w 
polityce makroekonomicznej. W tej sytuacji wybuch globalnego kryzysu finansowego 
okazał się wielkim zagroŜeniem dla polskiej gospodarki. ObnaŜył bowiem słabości 
polityki gospodarczej, która nie była przygotowana do elastycznego reagowania w 
warunkach silnych wstrząsów zewnętrznych. 
 
Słowa kluczowe: społeczna gospodarka rynkowa, wzrost gospodarczy, stabilność 
społeczna i polityczna, Polska 
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Dilemmas of Developing Social Market Economy in Pol and’ 

Abstract 

 In pre-accession time Poland entered the path of rapid economic growth with GDP 
growth rate having exceeded 6% within 2006-2007. The boom could have been used to 
strengthen the foundation of Poland’s economic system trough healing public finance 
and such a revision to macroeconomic policy that would underpin the fast growth and 
likely joining the eurozone. However, the strengthening of the country’s system 
foundation was impeded by conflicts that have taken place on the Polish political scene 
within the past several years. Striving for election votes impeded expected tax and 
paratax budgetary inflows, which hindered necessary revisions to macroeconomic 
policy. Against such a background global financial crisis came as a threat to Polish 
economy, since it unveiled the weaknesses of economic policy incapable of flexible 
response to strong external shocks. 
 
Key words: social market economy, economic growth, social stability, political 
stability, Poland 
 


