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Wstęp  
 
 Niniejszy tom Prac i Materiałów Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH zawiera 
wyniki badań pracowników i współpracowników Katedry  Ekonomii Rozwoju 
i Polityki Ekonomicznej  zrealizowanych w roku akademickim 2011/2012 w ramach 

długofalowego tematu „Polityka gospodarcza w warunkach przemian rozwojowych”.1 
 Kryzysowe warunki, w jakich prowadzona jest dzisiaj polityka gospodarcza 
sprawiają, że znalazła się ona na rozdrożu koncepcyjnym oraz realizacyjnym, 
wynikającym z nieadekwatności dominujących dotychczas, neoliberalnych wzorców 
myślowych. Wynika stąd potrzeba poszukiwania nowego paradygmatu, 
umożliwiającego racjonalne podejście do dylematu stabilności i rozwoju we 
współczesnych warunkach. 
 Przekonaniu temu podporządkowana jest konstrukcja prezentowanej pracy. Składa 
się ona z trzech części, poprzedzonych rozdziałem wprowadzającym oraz rozdziału 
zamykającego, ilustrującego tło teoretyczno-metodologiczne podjętej problematyki. 
 W rozdziale pierwszym, wprowadzającym, autorstwa Anny Ząbkowicz, 
sformułowana została i uzasadniona teza, że efektywność rynku zależy od sprawności 
państwa, rozumianej jako skuteczna koordynacja sprzecznych interesów. 
 W części pierwszej przedstawione zostały dylematy polityki stabilizacyjnej, 
wynikające z jej kontekstu instytucjonalnego. Składa się ona z trzech rozdziałów. 
Rozdział drugi, napisany przez Marka Lubińskiego, jest poświęcony kluczowej roli 
instytucji finansowych w rozprzestrzenianiu i pogłębianiu wahań koniunkturalnych 
w poszczególnych krajach w skali międzynarodowej. Rozdział trzeci, autorstwa 
Przemysława Paczesia, podejmuje kwestię znaczenia działań politycznych zarówno 
jako źródła kryzysu, jak też jako czynnika naprawy finansów publicznych. W rozdziale 
czwartym, pióra Witolda Jakóbika, została sformułowana teza, iż nie jest ani celowe, 
ani możliwe określenie optymalnego typu interakcji między rządem a bankiem 
centralnym, czyli skuteczna koordynacja polityki fiskalnej i pieniężnej. 

                                                      
1 Realizacja tego tematu zaowocowała dotychczas, między innymi, następującymi publikacjami 
zbiorowymi: Polityka gospodarcza. Teoria i realia, red. J. Stacewicz, Szkoła Główna 
Handlowa w Warszawie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008;  Polityka gospodarcza w 
warunkach integracji z Unią Europejską, red. J. Stacewicz, „Prace i Materiały” IRG SGH, 
Warszawa 2009, nr 82; Polityka gospodarcza: wyzwania, dylematy, priorytety, red. J. 
Stacewicz, „Prace i Materiały” IRG SGH, Warszawa 2010, nr 83; Polityka gospodarcza w 
świetle kryzysowych doświadczeń, red. J. Stacewicz, „Prace i Materiały” IRG SGH, Warszawa 
2011, nr 85; Pomiędzy polityką stabilizacyjną i polityką rozwoju, red. J. Stacewicz, „Prace i 
Materiały” IRG SGH, Warszawa 2012, nr 88. 
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 Druga część pracy poświęcona została problemom konceptualizacji oraz pomiaru 
procesów rozwojowych. Otwierający ją rozdział piąty, autorstwa Marii Lissowskiej, 
zawiera analizę roli małych przedsiębiorstw wchodzących na rynek w świetle teorii 
„kreatywnej destrukcji” i relacji między współczesną konkurencją, wchodzeniem na 
rynek oraz innowacjami. W rozdziale szóstym, napisanym przez Danutę Makulską, 
przedstawione zostały współczesne czynniki rozwoju w regionie na tle ewolucji 
modeli rozwoju regionalnego oraz ich konsekwencji dla polityki regionalnej. Rozdział 
siódmy, autorstwa Małgorzaty Sulmickiej, podejmuje problemy związane z pomiarem 
ubóstwa i wykluczenia społecznego, koncentrując uwagę na nowym wskaźniku 
sumarycznym, zastosowanym do mierzenia kwestii społecznej w Strategii Europa 
2020. 
 W trzeciej części pracy przedstawione zostały dylematy związane 
z projektowaniem i realizacją polityki rozwoju w skali europejskiej oraz krajowej. 
W rozdziale ósmym, napisanym przez Artura Bartoszewicza omówiono, na 
przykładzie Polski, doświadczenia związane z programowaniem rozwoju 
w standardach Unii Europejskiej. Rozdział dziewiąty, autorstwa Jacka Szlachty, 
prezentuje problemy europejskiej polityki spójności w związku z negocjacjami 
dotyczącymi budżetu i rozwiązań tej polityki w latach 2014-2020 wraz z ich 
potencjalnymi konsekwencjami dla Polski. W rozdziale dziesiątym, napisanym przez 
Tomasza Przybycińskiego, przedstawione zostały problemy polityki budżetowej, 
systemu emerytalnego i polityki rodzinnej w Polsce na przełomie pierwszej i drugiej 
dekady XXI wieku. 
 Dylematy współczesnej polityki gospodarczej, oznaczające konieczność jej oparcia 
na nowym paradygmacie, prowadzą w kierunku teorii, a w rezultacie metodologii 
ekonomii. Związane z tym problemy podejmuje zamykający pracę rozdział jedenasty, 
autorstwa Anny Horodeckiej, stanowiący próbę zarysowania ewolucji metodologicznej 
w naukach ekonomicznych w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat oraz wizji ekonomii 
w przyszłości.  
 

Janusz Stacewicz 
 
 



 

Anna Ząbkowicz2 
 

1. Efektywno ść rynku a sprawno ść państwa 
 
Streszczenie  

 Do idei efektywnego rynku i – w tym kontekście – sprawnego państwa można 
podejść z perspektywy ekonomii instytucjonalnej. Oznacza to przede wszystkim, że 
uogólnienie tworzone jest bardziej na bazie obserwacji gospodarki niż w oparciu o jej 
modelowanie. Jako pozytywny przykład przedstawiono procesy w gospodarce Japonii 
w okresie industrializacji i szybkiego wzrostu po II wojnie światowej. Polityka 
strukturalna w tym przypadku dowodzi sprawności państwa w tworzeniu warunków 
dla uczestników rynku, które sprzyjają efektywnej konfrontacji z konkurentami. 
Podstawową przesłanką jej skuteczności była dynamiczna równowaga sił pomiędzy 
reprezentującymi państwo biurokratami ekonomicznymi oraz przedstawicielami 
wielkich grup przemysłowo-finansowych. Przy tym siła przetargowa państwa 
w gospodarce opartej na własności prywatnej polegała w gruncie rzeczy na 
ustawowym prawie do dysponowania częścią zasobów pieniądza. Dozując ten rzadki 
zasób w formie kredytu dla sektora prywatnego, państwo zapewniło sobie wpływ na 
decyzje wiodących podmiotów ekonomicznych. Analizowany przypadek wspiera tezę, 
że o sukcesie gospodarczym w gospodarce rynkowej nie decyduje ani samo państwo, 
ani wyłącznie rynek. Wręcz przeciwnie, spektakularny sukces w konkurencji 
międzynarodowej jest często efektem symbiozy państwa i rynku.   

 
Słowa kluczowe: konkurencyjność, sprawne państwo, polityka strukturalna, Japonia 
 

  

                                                      
2 Anna Ząbkowicz jest pracownikiem Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
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Market Effectiveness vs. Capability of State. 

Abstract 

 The concept of effective market and – in this context – capable state can be 
discussed from the perspective of institutional economy. This indicates that 
generalizations are made on the basis of observing the economy rather than through its 
modeling. Processes in Japanese economy within the time of industrialization and 
dynamic growth after the Second World War prove the presented thesis. In this 
particular case structural policy confirms the capability of state in creating conditions 
for market players that facilitate effective competitiveness. The capability of state 
resulted from dynamic balance of forces between economic bureaucrats representing 
the state and representatives of large industrial-financial groups. The bargaining power 
of state in private ownership-based economy was reflected in the state’s right to have a 
part of currency reserves at its disposal. Disbursing these scarce reserves in tranches of 
credit to private sector, the state could influence decisions of leading economic entities. 
The analysed case proves the thesis that neither the state itself nor the market alone 
decides about economic success in market economy. And reversely, a spectacular 
success in international competition is often an aftermath of state-market symbiosis. 
 
Key words: competitiveness, capable state, structural policy, Japan 
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 O sukcesie gospodarczym w gospodarce rynkowej, czyli w istocie – o 
konkurencyjności, nie decyduje ani samo państwo, ani wyłącznie rynek. Do idei 
efektywnego rynku i – w tym kontekście – sprawnego państwa można podejść z 
perspektywy ekonomii instytucjonalnej. Oznacza to przede wszystkim, że uogólnienie 
tworzone jest bardziej na bazie obserwacji gospodarki niż w oparciu o jej 
modelowanie. Jako przykład wybrano stosunki między państwem i biznesem w Japonii 
w okresie gwałtownej industrializacji i rekordowego wzrostu po II wojnie światowej. 
Jakie znaczenie może mieć analiza przypadku dość odległego w czasie dla 
współczesnych problemów gospodarczych? Istotne wydaje się pytanie, do którego 
znajomość ówczesnych warunków instytucjonalnych w Japonii skłania, mianowicie 
czy rynek może być efektywny, kiedy państwo przestaje być sprawne. Przebieg 
obecnego międzynarodowego kryzysu zaufania wydaje się czynić to pytanie niezwykle 
aktualnym. 
 
Przewarto ściowanie podstawowych poj ęć 

 W edukacji ekonomicznej wraz z podziałem na mikroekonomię i makroekonomię 
utarło się patrzenie na zagadnienia gospodarcze z dwóch biegunów: z jednej strony 
przez pryzmat rynków, z drugiej strony z perspektywy państwa. Relacje rynek-
państwo postrzega się raczej jako konfrontacyjne. Zdaje się w tym utwierdzać 
doświadczenie wielkich eksperymentów społeczno-gospodarczych, między innymi w 
Polsce. Mianowicie, gospodarka centralnie planowania oficjalnie opierała się na 
założeniu, teoretycznie wspartym ekonomią Oskara Langego, że o alokacji zasobów 
może decydować sam centralny planista z wynikiem porównywalnym do wyników 
czysto konkurencyjnych rynków3 (pod warunkiem upaństwowienia własności). 
Transformacja ustrojowa, która potem nastąpiła, znalazła intelektualne oparcie w 
neokonserwatywnych doktrynach, których istotą jest pogląd, że nie tylko o problemach 
ekonomicznych ale i w kwestiach społecznych powinien decydować rynek. 
 Tymczasem obserwacja globalizującej się współcześnie gospodarki może nasuwać 
wniosek, że triumfuje jeszcze inny paradygmat. Sięgnijmy po przykłady dwóch 
czołowych potęg gospodarczych – Stanów Zjednoczonych  i Japonii. Nikt nie 
zaprzecza, że liderami w konkurencji międzynarodowej są takie firmy jak Toyota czy 
General Motors. Siła tego typu firm buduje potęgę gospodarczą krajów, z których 
pochodzą.  Wprawdzie kapitał, jakim dysponują, jest własnością prywatną, majątek 

                                                      
3 H. Landreth, D.C. Colander, Historia myśli ekonomicznej, przekład Adam Szeworski, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 532-533. 
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zgromadziły głównie dzięki  koordynacji na szczeblu korporacji, ale charakterystyczne 
dla nich są także szczególne stosunki z szeroko rozumianym rządem (ang. 
government4). Toyota na wczesnym etapie powojennego wzrostu (podobnie jak wielu 
innych ważnych japońskich producentów) korzystała z systemu preferencyjnego 
kredytu, który powstał i działał pod nadzorem biurokratów rządowych. Inaczej 
mówiąc, zanim stała się zdolna do konkurencji międzynarodowej, korzystała z pomocy 
państwa. Koncern GM (podobnie jak Chrysler czy Ford) od pierwszych powojennych 
dekad rozwijał się raczej w warunkach sojuszu niż konfrontacji z rządem, a w 
ostatnich latach  przetrwał wyłącznie dzięki wydatnej pomocy państwa. Tego typu 
przykłady skłaniają do hipotezy, że sprostać konkurencji międzynarodowej mogą 
raczej te prywatne firmy, które rozwijają się w symbiozie z państwem. Stany 
Zjednoczone i Japonia zbudowały powojenną potęgę gospodarczą w dużej mierze 
dzięki wielkim prywatnym firmom, które urosły do rangi globalnych graczy w dużej 
mierze dzięki wspierającym je rządom. 
 Obserwacja powyższa posłuży nam do przewartościowania podstawowych pojęć. 
W tym kontekście rynek przejawia się nie tylko w postaci konkurujących między sobą 
małych i średnich przedsiębiorstw. Konkurencyjne gospodarki rynkowe opierają się 
bardziej na wielkich organizacjach o strukturze korporacyjnej niż na tak rozumianym 
sektorze rynkowym. Nawet, jeśli udział „sektora korporacji” nie przewyższa udziału 
„sektora rynkowego”, ten pierwszy może decydować o rynku. Siła ekonomiczna 
korporacji zapewnia im bowiem pozycję uprzywilejowaną względem małych 
i średnich przedsiębiorstw oraz względem indywidualnych klientów, a niekiedy także 
względem państwa. Nierówna siła przetargowa między korporacją i jej kontrahentami 
z sektora rynkowego może być wykorzystana na przykład do zaniżania cen produktów 
i usług świadczonych przez małych dostawców oraz do windowania cen produktów i 
usług firm o dużym  udziale w rynku.5 
 Ponad to, przytoczone przykłady sugerują, że miarą efektywności rynku  powinna 
być nie tyle rentowność co konkurencyjność. W świecie ekonomii o wygranej 
decyduje rachunek przychodów i kosztów. Tymczasem w konkurencji globalnej 
wygrywają takie firmy jak Toyota, gdzie tradycyjnie (jak w wielu liczących się 
firmach japońskich) trudno mówić o wysokiej stopie zysku. Z tego wynikałoby, że 
znaczenie ma szereg innych czynników (między innymi tych, którymi zajmują się 

                                                      
4 Termin government w języku angielskim w szerokim sensie staje się bliskoznaczny 
politycznej funkcji tworzenia polityki ekonomicznej – patrz Webster’s Third New International 
Dictionary, Encyklopaedia  Britannica, Inc., Chicago 1986, Vol. I , s. 982c. 
5 J.K Galbraith, Ekonomia a cele społeczne, PWN, Warszawa 1979, s. 234. 
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nauki o zarządzaniu i ekonomia polityczna), które składają się na siłę ekonomiczną 
konkurującego podmiotu. Konkurencyjność zatem to nie tyle zdolność do generowania 
wysokich zysków, co wielorako uwarunkowana skuteczność w konfrontacji z 
konkurentami. Im częściej korporacje pochodzące z danego kraju są w tym sensie 
skuteczne, tym wyżej oceniania jest efektywność danej rynkowej gospodarki, co zdaje 
się potwierdzać przykład Stanów Zjednoczonych i Japonii. 
 Jeśli dalej konsekwentnie patrzeć przez pryzmat konkurencji o najwyższą stawkę, 
tj. w skali międzynarodowej, nie można wykluczać roli państwa. Podobnie jak Toyota 
czy GM, wiele firm amerykańskich i japońskich  urosło do rangi globalnych graczy w 
dużej mierze dzięki wsparciu swoich rządów. Obserwacja ta dotyczy nie tylko 
konkretnych firm, ale całych sektorów. Na przykład w USA rząd stworzył i 
podtrzymuje kartel w transporcie lotniczym6. W rezultacie dwie firmy amerykańskie, 
Boening i McDonell Douglas zdominowały transport lotniczy na świecie. Jest to 
wyrazisty przykład siły ekonomicznej, zdobytej przez korporacje nie bez udziału 
państwa. Z kolei w Japonii dzięki temu, że rząd stworzył uprzywilejowany dostęp do 
kredytu inwestycyjnego, rozwinął się przemysł ciężki, między innymi przemysł 
stoczniowy, który przyczynił się do dominacji tego kraju w światowym tonażu. Mając 
podobne przypadki na uwadze można twierdzić, że nie tylko prywatne korporacje 
okazały się konkurencyjne, ale również japońskie czy amerykańskie państwo, które 
przyczyniło się do ich miażdżącej przewagi konkurencyjnej, wykazało się 
sprawnością. 
 Na czym polega fenomen sprawnego państwa? Obszerna literatura traktuje to 
zagadnienie w różnych aspektach7, lecz w zarysowanym kontekście interesuje nas 
tylko jeden z nich, mianowicie wspomaganie rynku. Przy tym pożądany rezultat tego 
wspomagania - poprawa efektywności oznacza międzynarodową konkurencyjność  
„flagowych” producentów, którzy działają w strukturach korporacji lub wielkich grup 

                                                      
6 Harvard Business School, Collision Course in Commercial Aircraft: Boening – Airbus – 
McDonell Douglas – 1991 (A), Boston,  MA, HBS 9-391-106. 
7 Przegląd literatury na ten temat wymagałby oddzielnego opracowania, dlatego jedynie 
zasygnalizuję niektóre aspekty i pozycje, o których dokładne dane można znaleźć w bibliografii 
na końcu. Interesujący jest z pewnością dorobek instytucjonalistów, między innymi  J.V.C 
Nye’a .i  J.K. Galbraitha. Wydolność państwa socjalnego stanowiła zajmujący problem dla 
J.Buchanana. Na wyróżnienie zasługuje zagadnienie zmieniającej się pozycji państwa w 
globalizującej się gospodarce; zajmuje się nim np. A.Sobel, J.Scholte i M. Panić. Obfita i 
ciekawa jest literatura z perspektywy krajów „doganiających”; wskazać można prace zbiorowe 
pod red. S. Maxfielda i B.R. Schneidera; P. Evansa, D.Rueschemeyer, T. Skockpola; 
J.M.Nelson; S.Haggarda i R.R.Kaufmana; A. Kohli. 
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przemysłowo-finansowych. Fenomen państwa sprawnego w tym sensie omówię na 
przykładzie, przy czym ograniczę się do lepiej znanego mi doświadczenia Japonii8. 
 
Jak mie ć efektywne firmy i sprawne pa ństwo w jednym kraju? 

 Dotychczasowe uwagi wspierają pogląd, że przeciwstawienie rynku i państwa ma 
charakter akademicki. Obserwacja wskazuje raczej, że spektakularny sukces w 
konkurencji o najwyższym natężeniu - w skali międzynarodowej - jest często efektem 
symbiozy państwa (w tym rządowej biurokracji) i prywatnego kapitału. 
 Przypadek Japonii przyciąga uwagę ze względu na spektakularny sukces. Awans 
Japonii do klubu najwyżej rozwiniętych gospodarek świata i awans niektórych firm 
japońskich do rangi globalnych graczy dokonał się w pierwszych powojennych 
dekadach. W tym okresie powstawały wieloletnie plany, najpierw – odbudowy 
przemysłu, potem - zmiany struktury przemysłowej. Celem biurokratów 
ekonomicznych (skupionych w Ministerstwie Handlu Zagranicznego i Przemysłu - 
MITI) było nie tylko unowocześnienie struktury branżowej przemysłu, ale także 
konsolidacja producentów w niektórych branżach. W ciągu tych paru dekad dokonała 
się industrializacja kraju, nowoczesne branże zwiększały swój udział w strukturze 
produkcji, produkty japońskie podbijały rynki eksportowe (w tym – wymagający rynek 
USA), a firmy z japońskich keiretsu były reprezentowane w światowej czołówce w 
zestawieniach magazynów „Fortune” i „the Banker”. 
 W literaturze ekonomicznej, stworzonej pod wrażeniem tego sukcesu, istnieje 
głęboki podział. Czy awans gospodarczy dokonał się dzięki skutecznej interwencji 
państwa, czy raczej dlatego, że państwo nie było w stanie szkodzić efektywnym 
zachowaniom rynkowym: „dzięki MITI czy mimo MITI”, jak kwestię ujęto w jednym 
z raportów Banku Światowego9 ? Moje studia dostarczają argumentów za tym, że w 
Japonii rząd umiejętnie prowadził politykę strukturalną wobec sektora przemysłu. 
Świadczą o tym nie tylko deklaracje intencji czyli ogłaszanie wizji, planów itp. Co nie 
mniej ważne, główne rządowe ośrodki gospodarcze (przede wszystkim MITI i 
Ministerstwo Finansów) dysponowały instrumentami i aparatem, dzięki którym cele 
mogły być realizowane. 
 Nie oznacza to wcale sytuacji analogicznej do roli, jaką przypisano centralnemu 
planiście w upaństwowionej gospodarce realnego socjalizmu. Gospodarka Japonii 

                                                      
8 A. Ząbkowicz, Instytucje i wzrost gospodarki Japonii, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2006. 
9 World Bank, The  East  Asian  Miracle : Economic Growth and Public Policy, Oxford 
University Press, New York 1996. 
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niezmiennie opierała się na sektorze prywatnym, zaś zakres sektora publicznego w 
porównaniu z innymi gospodarkami był wyjątkowo ograniczony. Ponad to, ani 
Agencja Planowania Narodowego, ani MITI, ani Ministerstwo Finansów nie polegały 
na założeniu wszechwiedzy urzędnika; proces decyzyjny z udziałem tych instytucji 
należałoby raczej określić jako metodę małych kroków czy kolejnych przybliżeń. Jak 
w tych warunkach można mówić o skutecznym kierowaniu przez rządowych 
biurokratów decyzjami w gospodarce?  
 W Japonii w omawianym okresie było to możliwe dzięki konkretnym 
uwarunkowaniom instytucjonalnym. Instytucje, o których będzie mowa, tworzyły 
ramy koordynacji działań rządu i sektora prywatnego. Instytucjonalny pomost między 
aktywnymi gospodarczo podmiotami i państwem Douglas C. North określa mianem 
polity10. Instytucje spełniające te funkcje zaobserwować można w każdej współczesnej 
gospodarce, nawet w kraju o ustroju dyktatorskim11. W Japonii nie służyły one 
jednostronnemu przekazowi, lecz - wymianie bodźców i preferencji. Z jednej strony, 
rekomendacje biurokratów z MITI czy z MF były uważnie wysłuchiwane przez rady 
dyrektorów nawet w największych grupach przemysłowo-finansowych (zwanych 
keiretsu). Z drugiej strony, preferencje wielkiego biznesu i wiedza insidera wpływały 
na procesy decyzyjne w ministerstwach. Tym samym znaczny udział w wizjach 
planistycznych miał sektor prywatny. W sumie układ działał na rzecz współpracy 
rządowej biurokracji i prywatnego kapitału. 
 Sferę polity w Japonii charakteryzowała równowaga sił, pragmatyzm 
i kooperatywne nastawienie. Instytucjonalne ramy wyboru, w które branże przemysłu 
inwestować i gdzie powinna nastąpić konsolidacja producentów, oprócz agend 
rządowych tworzyły stałe komitety biznesu przy departamentach ministerialnych, ciała 
doradcze przy ministerstwach, kluby dyrektorów i kontakty koleżeńskie, a także 
zinternalizowane praktyki, takie jak amakudari czy „pilotowanie przez 
administrację” 12.To ostatnie określenie sugeruje, ze biurokraci ekonomiczni zajmowali 
względem „pilotowanego” biznesu pozycję raczej równoprawną, a nie dominującą. 

                                                      
10 D.C. North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge 
University Press, Cambridge 1990. 
11 E. Silva, The State and Capital in Chile: Business Elites, Technocrats, and Market 
Economics, Westview Press,  Oxford 1996. 
12 Amakudari odnosi się do zwyczaju zatrudniania wysokiego rangą urzędnika ministerialnego 
po jego przejściu na emeryturę w zarządzie jednej z firm, które nadzorował, sprawując urząd. 
Pilotowanie przez administracje (administrative guidance) polegało na upowszechnianiu 
preferencji biurokratów ekonomicznych za pomocą takich „miękkich” środków jak sugestia, 
perswazja itp. w kontaktach z biznesem. 
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Urzędnicy MITI pełnili misję strażnika interesu Japonii13, nie stroniąc przy tym od 
wiedzy insidera, którą posiadali reprezentanci wielkiego biznesu. Obie strony działały 
ze świadomością, że są sobie potrzebne. Pracowały metodą małych kroków, mediacji 
i konsultacji. Efekty tej współpracy, które później zaczęto określać mianem polityki 
przemysłowej, wolne były od wpływu jakiejkolwiek doktryny. W rezultacie 
powstawały wizje, którym podporządkowywano plany rozwoju przemysłu, w tym - 
rozwoju największych producentów. 
 Można zrozumieć, dlaczego współpraca w procesie formułowania polityki 
gospodarczej bardziej sprzyja efektywności tej polityki niż odgórny nakaz. Dzięki 
wymianie bodźców i preferencji plany, ukierunkowujące rozwój gospodarki 
i przemysłu, mogły znajdować odbicie nie tylko na papierze ale również w 
rzeczywistości. Zaangażowanie wielkiego biznesu w proces planowania w dwojakim 
sensie mogło sprzyjać skuteczności polityki przemysłowej. Wykorzystanie ocen 
i wiedzy menedżerów zwiększało szanse właściwego wyboru kierunków 
inwestowania. Współudział biznesu na etapie wyznaczania celów zwiększał ponad to 
motywacje wiodących firm do wykonania zadań. 
 Wpływ biznesu na politykę gospodarczą może jednak doprowadzić do realizacji 
wąskich interesów na skalę, która szkodzi ogólnemu dobrobytowi. Doświadczenia w 
USA w tym względzie zainspirowały nurt myślenia w ekonomii (public choice), który 
przestrzega przed takim rezultatem funkcjonowania instytucji w sferze polity. 
Dlaczego japońskiemu państwu, reprezentującemu interes ogólny, udaje się w tym 
czasie zachować autonomię i występować w roli raczej partnera niż łupu prywatnego 
kapitału? Dlaczego planujący biurokraci zazwyczaj znajdowali posłuch u coraz 
potężniejszych prywatnych firm? Wyjaśnienie tych kwestii ma kapitalne znaczenie. 
Odkrywa istotę fenomenu sprawnego państwa w tym przypadku. 
 Układ instytucji mediacji w Japonii działał tak, jak to zostało opisane powyżej, 
dzięki konkretnym instytucjom ekonomicznym. Z jednej strony państwo nie było w 
stanie rządzić nakazem z tej przyczyny, że w gospodarce przeważała własność 
prywatna. Z drugiej strony, kapitał prywatny miał powody, żeby wsłuchiwać się 
uważnie w propozycje rządowych biurokratów ze względu na pewne rozwiązania 
instytucjonalne, przyjęte w pierwszych latach powojennych. Mianowicie, na mocy 

                                                      
13 Przytaczana jest anegdota, kiedy prezes jednego z banków japońskich dzwoni z interwencją 
do „opiekującego” się bankiem urzędnika Ministerstwa Finansów i w odpowiedzi słyszy: Czy 
wyobrażasz sobie, że ocalisz swój bank, jeśli Japonia się pogrąży? Według Ch. Johnson, MITI 
and the Japanese Miracle. The Growth of Industrial Policy, 1925-1975, Stanford University 
Press, Stanford, California 1992. 
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ustaw państwo, które było prawie pozbawione własności, zapewniło sobie prawo do 
dysponowania zasobami dewiz, zarabianych przez prywatne przedsiębiorstwa, oraz 
częścią krajowych oszczędności ludności14. Tak ustalone prawa dawały ministerstwom 
gospodarczym silną pozycję wobec biznesu w kraju zniszczonym wojną, w gospodarce 
chronicznie cierpiącej na niedobór dewiz i kapitału. Wobec firm prywatnych 
prowadzona była polityka, przy współudziale Ministerstwa Finansów i MITI, 
polegająca na dozowaniu rzadkich zasobów. Wykorzystywano przy tym zarówno 
publiczne instytucje finansowe (głównie Japan Bank of Development) jak system 
banków prywatnych15. Zarówno w jednym jak w drugim segmencie bankowości na 
dostęp do kredytu i preferencyjne oprocentowanie mogli liczyć przede wszystkim ci 
inwestorzy, którzy zgłaszali projekty zgodne z planami rozwoju gospodarki. Jednym 
słowem, ukierunkowany i subsydiowany kredyt inwestycyjny służył jako skuteczne 
narzędzie realizacji wizji rozwojowych nie tylko firm, ale również państwa. Oparcie 
systemu kredytu na tak specyficznie określonych prawach własności wzmacniało 
poczucie wspólnoty celów i przyczyniło się do równowagi sił między państwem i 
biznesem w sferze polity16. 
 Podsumowując, w Japonii w okresie gwałtownej industrializacji i rekordowego 
wzrostu gospodarki po II wojnie światowej nie tylko rozwinęły się konkurencyjne 
firmy, ale również funkcjonowało sprawne państwo. Polityka wobec przemysłu w 
pierwszych dekadach powojennych przyczyniła się do rozwoju poszczególnych firm i 
niektórych branż do rozmiarów liczących się w gospodarce światowej. Było to 
możliwe dzięki kooperatywnym stosunkom między państwem i biznesem, którym 
sprzyjał rozwinięty system instytucji mediacji oraz określone instytucje ekonomiczne. 
W procesie formalnych i nieformalnych konsultacji i negocjacji rządowe ośrodki 
strategiczne czerpały wiedzę, jakie kierunki inwestowania służą konkurencyjności. 
Natomiast instytucje ekonomiczne tworzyły ramy, w których biurokraci z japońskiego 
Ministerstwa Finansów i z MITI, głównie poprzez system kredytu, uzyskali wpływ na 
decyzje prywatnych banków i producentów. Polityka strukturalna w tym przypadku 
                                                      
14  Dzięki ustawie o handlu zagranicznym z 1949 roku i ustawie o kapitale zagranicznym z 
1950 roku MITI sprawowało w praktyce nadzór nad dewizowym budżetem państwa. Z kolei 
ustawa o funduszach powierniczych z 1951 roku koncentrowała część oszczędności krajowych 
w funduszu (FILP) pod kontrolą Ministerstwa Finansów.  
15 Systemem banków prywatnych Ministerstwo Finansów sterowało za pośrednictwem 
podlegającego mu banku centralnego. Wpływ na decyzje banków prywatnych zapewniała 
ustawa z 1947 roku (Temporary Interest Rate Adjustment Law), która w gestię tego 
ministerstwa oddawała regulowanie stóp procentowych kredytu dyskontowego, a także - 
depozytów ludności. 
16 Szczegółowy opis omawianego układu znajduje się w książce A. Ząbkowicz, op.cit. 
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dowodzi sprawności państwa w tworzeniu warunków dla uczestników rynku, które 
sprzyjają efektywnej konfrontacji z konkurentami. 
 
Fenomen sprawnego pa ństwa a system mediacji 

 Przypadek Japonii nasuwa ciekawe wnioski. Przede wszystkim skłania do 
stwierdzenia, że z uwagi na wyniki gospodarcze liczą się stosunki w sferze polity, 
między państwem i prywatnym kapitałem. Instytucjonalistów jednoczy pogląd, że 
instytucje mają znaczenie (Institutions matter). Dodajmy: znaczenie dla gospodarki 
mają w szczególności instytucje polityczne, tj. służące mediacji i koordynacji 
interesów w strukturach państwa. Poza tym, doświadczenie Japonii przemawia raczej 
na korzyść postaw kooperatywnych niż konfrontacyjnych. Wydaje się ono ilustracją 
tezy, że dobre dla konkurencyjności, wzrostu i stabilizacji gospodarki są instytucje, 
które łagodzą polityczne konflikty i ekstremizmy oraz sprzyjają dialogowi między 
rządem i biznesem. Trudno ignorować przestrogi  public choice, że symbioza między 
reprezentantami władzy politycznej i podmiotami dysponującymi siłą ekonomiczną 
prowadzi do wymuszania i nadużyć ze szkodą dla gospodarki. Konsekwentnie, trudno 
negować potrzebę reguł, które wiążą ręce politykom ex ante i w rezultacie utrudniają 
materializację wąskich interesów grupowych za pomocą prawa. Przykład Japonii 
pokazuje jednak, że niemniej skuteczną od reguł prawnych barierę może stanowić etos 
rządowej biurokracji i poczucie misji. Ponad to, dialog z wielkim biznesem może się 
rozwijać z korzyścią dla gospodarki, jeśli między stronami istnieje równowaga sił. 
Wówczas jest szansa na połączenie partykularnych interesów branż i firm z interesem 
ogólnym, rozumianym jako stworzenie podstaw konkurencyjności w całej gospodarce. 
Państwo w Japonii okazało się stosunkowo sprawne w osiągnięciu tego celu dzięki 
temu, że po stronie przemysłu przeważały postawy kooperatywne. „Nagrodą” dla 
współpracujących z rządem branż  stały się firmy, które z czasem zaczęły wygrywać 
konkurencję na międzynarodowych rynkach. 
 Fenomen sprawnego państwa w Japonii prowadzi do zaskakująco trywialnego 
wniosku. Mianowicie, warunkiem koniecznym sprawnego państwa są odpowiednie 
dochody własne lub kontrolowanie zasobów pieniądza, będących własnością sektora 
prywatnego. Owocny dialog i względna równowaga sił uczestniczących stron wynikała 
z tego, że w dyspozycji państwa znalazły się zasoby dewiz i (częściowo) zasoby 
oszczędności krajowych, które były racjonowane na potrzeby sektora prywatnego w 
formie kredytu. Dzięki regulacjom zapewniającym taką kontrolę państwo w Japonii 
mogło wywierać wpływ na gospodarkę - mimo nieznacznych dochodów własnych z 
sektora publicznego i z podatków. Natomiast na zupełnie innej pozycji znajduje się 
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państwo, które jednocześnie dereguluje gospodarkę, prywatyzuje majątek sektora 
publicznego i obniża podatki, co współcześnie obserwujemy chociażby na przykładzie 
Polski.  
 Jednak nie wystarczy, aby państwo dysponowało zasobem pieniądza. Znaczenie 
mają instytucjonalne ramy wyboru w polityce gospodarczej, które kształtują stosunki 
między szeroko rozumianym rządem i potężnymi przedstawicielami (lub zrzeszeniami) 
biznesu. Owa instytucjonalna platforma stanowi abstrakcyjny „stół”, do którego strony 
zasiadają w celu negocjacji. Aby coś „ugrać” przy stole, trzeba mieć mocną kartę. 
Inaczej mówiąc, państwo może skutecznie przeprowadzać swoje racje, jeśli dysponuje 
zasobami cennymi dla partnera. Jednak efekty ostatecznie zależą od jakości 
wspomnianych instytucji. W Japonii system mediacji był zarówno wyjątkowo 
rozbudowany, jak i bardzo intensywnie eksploatowany.  
 W sumie, analizowany przypadek potwierdza tezę, że dla wyników firm i 
gospodarek ma znaczenie koordynacja interesów w strukturach państwa. Od jakości 
instytucji mediacji i od siły ekonomicznej reprezentujących państwo biurokratów oraz 
przedstawicieli wielkiego biznesu zależy też skuteczność interwencji rządu w 
gospodarce rynkowej. 
 

* * * 
 

 W ciągu kilku ostatnich dekad następowały procesy, które z jednej strony 
ograniczają skuteczność państwa, a z drugiej – prowadzą do swobody niektórych 
wielkich firm na rynku na skalę skłaniającą do szaleństwa17. Nie ominęły one również 
Japonii na przełomie XX i XXI wieku.  
 Za jedną z przyczyn można uznać utrwalenie dogmatu wzrostu, czyli utożsamianie  
dobrobytu społeczeństw ze wzrostem PKB. Drugą przyczyną stało się 
upowszechnienie doktryny, według której niezawodny i jedyny sposób zaradzenia 
spowolnieniu wzrostu gospodarek, widocznemu od początku lat 70. XX w., stanowi 
zwiększanie wolności na rynku. Polityka najpotężniejszych państw, powodowana tą 
logiką, ułatwiła globalizację konkurencji. Proces ten podważył pozycję państwa 
między innymi z powodów, na które zwrócono uwagę w tym tekście. Realizacja 
neoliberalnej doktryny polegała na stopniowym uwalnianiu podmiotów 

                                                      
17 Jeden z najbardziej cenionych inwestorów finansowych, Warren Buffett parę lat przed 
wybuchem kryzysu zaufania na rynkach instrumentów pochodnych mówił o instrumentach 
finansowych: „To finansowe bronie masowej zagłady, które mogą uderzyć nie tylko w 
kupujących je i sprzedających inwestorów, ale w całą gospodarkę. Niektóre z nich wyglądają na 
stworzone przez szaleńców.” - cyt. za  „Rzeczpospolita” 25.05.2012. 



18   Anna Ząbkowicz 

ekonomicznych z ram prawa i spod ciężaru podatków. Deregulacja w wielu 
przypadkach pozbawia państwo siły przetargowej. Z kolei obniżanie podatków z 
reguły ogranicza dochody państwa, i tym samym - możliwości aktywnej polityki 
gospodarczej. Jednocześnie biznes, działając globalnie, wzmacniał swoją siłę 
przetargową względem państwa zarówno w kraju macierzystym jak w krajach 
goszczących. Inna istotna zmiana w stosunku do pierwszych dekad powojennych 
polegała na tym, że neoliberalna polityka gospodarcza i liberalizacja szczególnie 
sprzyjały interesom finansowym i korporacjom w sektorze finansowym18. 
 Współcześnie na przykładzie niektórych wiodących krajów obserwujemy, że układ 
instytucjonalny między rządem i sektorem korporacji uległ głębokiemu zaburzeniu.  
Erozję tych stosunków odsłonił wybuch międzynarodowego kryzysu finansowego w 
2008 roku. Obecny kryzys bezpośrednio spowodowały efekty działalności globalnych 
prywatnych instytucji finansowych. Rządy, organizując dla nich pomoc na 
bezprecedensową skalę (wbrew propagowanej rynkowej ideologii) i na łatwych do 
spełnienia warunkach, ujawniły swoją uległość. Z kolei brak zapowiadanego w 
związku z dokapitalizowaniem banków ożywienia gospodarczego jest widomym 
znakiem, że interweniujące państwa utraciły skuteczność.  
 Nasuwa się pytanie, czy rynek może być efektywny, kiedy państwo przestaje być 
sprawne? Z pewnością, w obecnej sytuacji rynek przynosi niepożądane efekty. 
Lekceważenie ryzyka i „szalone” innowacje w sektorze finansowym  wywołały w 
2008 roku między innymi recesję w USA. ” Nie może przecież tak być, że niszczone 
są setki tysięcy miejsc pracy, że całe gałęzie przemysłu w realnej gospodarce upadają z 
powodu zakładów finansowych, chociaż tak naprawdę są w doskonałym stanie.”19 To 
opinia jednego z liczących się na rynkach finansowych inwestorów, która sygnalizuje 
rozmiary problemu. 
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2. Transmisja koniunktury za po średnictwem banków 
 
Streszczenie 

 Obecny kryzys ujawnił ograniczenia tradycyjnych modeli, które abstrahowały od 
znaczenia banków i innych pośredników finansowych w przekazywaniu impulsów 
koniunkturalnych. Kryzys ten naświetlił kluczową rolę instytucji finansowych w 
rozprzestrzenianiu i pogłębieniu wahań koniunkturalnych nie tylko w poszczególnych 
krajach, co było dostrzegane już wcześniej, ale również w skali międzynarodowej. 
 Dla transmisji impulsów koniunkturalnych za pośrednictwem banków kluczowe 
znaczenie mają ich bilanse. Dzieje się tak przynajmniej z trzech powodów. Po 
pierwsze, z bilansami banków związane jest działanie mnożnika kredytowego. Po 
drugie, bilans wpływa na wykorzystywanie przez banki dźwigni finansowej. Po 
trzecie, stan bilansu wpływa na funkcjonowanie rynku międzybankowego. Banki 
uczestniczą również w dwóch formach w klasycznym procesie zarażenia. Pierwszą z 
nich są zachowania stadne, druga natomiast jest związana z instytucją wspólnego 
kredytodawcy. Wszystkie te kwestie oraz znaczenie banków prowadzących operacje 
transgraniczne dla transmisji koniunktury zostały omówione w niniejszym tekście. 
 
Słowa kluczowe: transmisja koniunktury, mnożnik kredytowy, bilanse banków, 
lewarowanie, rynek międzybankowy, zarażenie, zachowania stadne 
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Transmission of Business Situation 

Abstract 

 The current crisis has disclosed constraints to traditional models that neglected the 
importance of banks and other financial intermediaries in transmission of business 
situation impulses the crisis has confirmed the key role of financial institutions in 
proliferating and deepening business situation fluctuations not only in individual 
countries, which was observed previously, but also in international scale. It is balance 
sheets of banks that are of major significance for the transmission of business situation 
impulses. There are at least three reasons for the above. Firstly, the balance sheets of 
banks are influenced by the credit multiplier. Secondly, the balance sheet has an impact 
on the use of financial leverage by banks. Thirdly, the state of the balance sheet 
influences  the functioning of interbank market. Moreover, banks are also involved 
dually in a classic process of infection. One of the ways refers to flock-like behavior, 
and the other is connected with the institution of the common creditor. All these issues 
as well as the importance of banks operating across-the-borders for business situation 
transmission have been discussed in this paper. 

 
Key words: business situation transmission, credit multiplier, balance sheets of banks, 
leverage, interbank market, inflection, flock-like behavior. 
 
 
  



Transmisja koniunktury za pośrednictwem banków  25 

 Ostatnie dekady przyniosły rozkwit bankowości międzynarodowej, wpisujący się w 
proces integracji finansowej w ramach drugiej fali globalizacji. W rezultacie poważnie 
wzrosła rola banków, świadczących w wielu formach usługi ponad granicami. Pod 
szyldem ekspansji zagranicznej kryją się różne działania od kredytowania 
przedsiębiorstw ponad granicami do zakładania filii i oddziałów. 
 Podobnie jak bogate są formy ponadgranicznej działalności banków, tak 
zróżnicowane są jej konsekwencje. Jedną z nich jest pojawienie się nowego kanału 
transmisji impulsów koniunkturalnych. Ta właśnie problematyka stała się tematem 
niniejszego opracowania. Jego celem jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy i w 
jakim stopniu oraz poprzez jakie mechanizmy banki działające w więcej niż w jednym 
kraju przyczyniają się do transferu koniunktury. 
 Zainteresowanie tematem wynika z faktu, że obecny kryzys ujawnił ograniczenia 
tradycyjnych modeli, które abstrahowały od znaczenia banków i innych pośredników 
finansowych w przekazywaniu impulsów koniunkturalnych. Kryzys ten naświetlił 
kluczową rolę instytucji finansowych w rozprzestrzenianiu i pogłębieniu wahań 
koniunkturalnych nie tylko w poszczególnych krajach, co było dostrzegane już 
wcześniej, ale również w skali międzynarodowej20. 
 Dla transmisji impulsów koniunkturalnych za pośrednictwem banków kluczowe 
znaczenie mają ich bilanse. Dzieje się tak przynajmniej z trzech powodów. Po 
pierwsze, z bilansami banków związane jest działanie mnożnika kredytowego. Po 
drugie, bilans wpływa na wykorzystywanie przez banki dźwigni finansowej. Po 
trzecie, stan bilansu wpływa na funkcjonowanie rynku międzybankowego. Banki 
uczestniczą również w dwóch formach w klasycznym procesie zarażenia. Pierwszą z 
nich są zachowania stadne, druga natomiast jest związana z instytucją wspólnego 
kredytodawcy. Ostatnią, poruszaną w niniejszym tekście kwestią jest znaczenie 
zachowania się banków prowadzących operacje transgraniczne. 
 
Mnożnik kredytowy 

 W klasycznym wydaniu mnożnik kredytowy, określany także mianem akceleratora, 
wiąże premię za finansowanie zewnętrzne, determinującą skłonność przedsiębiorstw 
do zaciągania kredytów i chęć banków do ich udzielania, ze zmieniającą się zgodnie z 
ruchem koniunktury wartością netto kredytobiorcy. Wynika z tego bezpośrednio 
procykliczność akcji kredytowej banków. 
                                                      
20 Z. Enders, R. Kollmann, G. Müller, Banks and the Domestic and International Propagation 
of Macroeconomic and Financial Shocks, 12th Euro Area Business Cycle Network Workshop, 
Budapest, 28-29 June 2010. 
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 Nowy akcelerator finansowy, który można byłoby określić również mianem 
bankowego, jest rozszerzeniem pierwotnej koncepcji na specyficzne przedsiębiorstwa 
jakimi są banki. W banku, podobnie jak w każdym innym przedsiębiorstwie, występują 
aktywa i pasywa. Po stronie aktywów dominują udzielone pożyczki, natomiast po 
stronie pasywów zgromadzone depozyty ludności i przedsiębiorstw oraz kapitały 
własne. Zgodnie z elementarnymi zasadami rachunkowości aktywa muszą być równe 
pasywom. Z bilansu banku wynika bezpośrednio jego zdolność do udzielania 
kredytów, jak również gromadzenia depozytów, co łącznie determinuje podażową 
stronę rynku, przy czym szczególna rola przypada zależnym od stanu koniunktury 
kapitałom własnym banków,. 
 Na kapitały własne składają się wkłady właścicieli oraz odpisy z zysków. Ta 
ostatnia wielkość zależy od koniunktury, determinującej skalę i zakres prowadzonych 
przez banki operacji. Spowolnienie gospodarcze wpływa negatywnie na zyski, w 
związku z zaniechaniem lub opóźnieniem spłat pożyczek, jak również koniecznością 
zwiększenia rezerw na nieściągalne kredyty, chociaż ta ostatnia wielkość może 
reagować z opóźnieniem. Załamanie koniunktury oznacza spadek rentowności 
przedsiębiorstw i tym samym obniżenie cen aktywów, traktowanych przez banki jako 
zastaw. Obydwa te zjawiska oznaczają pogorszenie bankowego portfela kredytowego, 
konieczność tworzenia rezerw na zagrożone długi, pogorszenie rentowności i niższą 
wartość netto. Zmusza to do ograniczenia akcji kredytowej. W recesji banki odczuwają 
także skutki niższych wpływów z prowizji np. z powodu mniejszej skali obrotów na 
giełdzie i emisji akcji oraz również obsługiwanych przez nie mniejszej skali fuzji i 
przejęć. Maleje również popyt na kredyt i dochody banków z płatności odsetkowych i 
opłat manipulacyjnych spadają.21 
 Kilka teorii tłumaczy znaczenie kapitałów banków dla rozprzestrzenianie się 
szoków ekonomicznych. Po pierwsze, kapitały własne mają kluczowe znaczenie dla 
wypłacalności banków. Pozwalają one bowiem na absorbowanie niespodziewanych 
strat i tym samym na uniknięcie bankructwa. Długi banku, obejmujące również 
depozyty tworzą zobowiązania kontraktowe, które jeżeli nie będą regulowane 
doprowadza do upadłości. Tym samym im większy udział operacji banków 
finansowanych kapitałami właścicieli tym większe prawdopodobieństwo, że bank 
będzie zdolny do regulowania swoich zobowiązań.22 

                                                      
21 N. Hirakata, N. Sudo, K. Ueda, Chained Credit Contracts and Financial Accelerators, 
“IMES Discussion Paper Series” 2009, No. 2009-E-30. 
22 T. Jokipii, A. Milne, The Cyclical Behaviour of European Bank Capital Buffers, “Bank of 
Finland Research Discussion Papers“ 2006, No. 17. 
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 Po drugie, kapitalizacja banków jest powiązana z ich skłonnością do ryzyka i 
doborem portfela. Banki podobnie, jak przedsiębiorstwa, chętniej podejmują ryzyko w 
przypadku niskiej wartości netto, bowiem ewentualne straty są stosunkowo niewysokie 
i po części obciążają klientów, a potencjalne zyski, przypadające w całości zarządowi, 
wysokie. Ponadto niskie kapitały mogą prowokować do karkołomnych akcji w celu 
poprawy sytuacji. 
 Po trzecie, znaczenie kapitalizacji wzrasta w przypadku istnienia wymogów 
kapitałowych. Jeżeli portfel kredytowy banków jest obciążony wysokim ryzykiem 
znajdują się one na granicy spełnienia wymogów kapitałowych. Wówczas najmniejsze 
nawet pogorszenie sytuacji koniunkturalnej wymusza gwałtowne ograniczenie akcji 
kredytowej. Inaczej wygląda sytuacja banków utrzymujących margines 
bezpieczeństwa. W takim przypadku nawet erozja kapitałów własnych w recesji nie 
wymusza ograniczenia akcji kredytowej.23 
 Ze względu na znaczenie kapitałów własnych dla reakcji koniunkturalnych banków 
warto przyjrzeć się tej kwestii. Z jednej strony można uznawać, że banki są 
zainteresowane spełnieniem jedynie wymogów minimalnych, gdyż to pozwala na 
maksymalizację zysków. Z drugiej strony w literaturze wskazuje się, że banki są 
skłonne do utrzymywania kapitałów powyżej wymaganego minimum. Wynika to z 
chęci uniknięcia kosztów związanych z dyscypliną rynkową, obawą przed interwencją 
regulatora i wpadnięcia poniżej minimalnych wymogów. Słabe banki ponoszą ryzyko 
rynkowe utraty zaufania i reputacji. Nadwyżka kapitału ponad minimum stanowi bufor 
na wypadek niespodziewanych strat i trudności pozyskania nowego kapitału.24 
 Po czwarte, banki pośredniczą między inwestorami i oszczędzającymi 
gospodarstwami domowymi, w których imieniu monitorują przedsiębiorców. 
Depozytariusze zawsze mogą obawiać się, że banki w celu zmniejszenia kosztów nie 
będą wypełniały tego zadania z należytą starannością i dlatego chętnie powierzają 
pieniądze bankom o znacznych kapitałach własnych, bowiem to skłania je do 
przezorności, a ponadto gwarantuje zwrot wkładów w przypadku niepowodzenia. 
Kapitały banku pełnią rolę analogiczną jak zastaw oferowany przez przedsiębiorstwa i 

                                                      
23 L. Gambacorta, P. E. Mistrulli, Bank Capital Lending Channel and Lending Behavior: 
Empirical Evidence for Italy, “Journal of Financial Intermediation” 2004, No. 4. 
24 L. Kjersti-Gro, Banks’ Buffer Capital: How important is Risk, “Norges Bank Working Paper” 
2003, No. 11. 
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uwierzytelniają go w oczach klientów. Tym samym wysokie kapitały własne 
pozwalają gromadzić wyższe depozyty przy niższych kosztach25. 
 qJeżeli kapitał banku i wartość netto przedsiębiorstw służą jako zastaw, negatywny 
szok bezpośrednio wpływa na pogorszenia portfela kredytowego, co zniechęca do 
lokat w banku. W skrajnym przypadku pogorszenie sytuacji banków prowadzi do 
paniki, która jest w tej konwencji naturalnym produktem cyklu koniunkturalnego. 
Recesja zmniejsza wartość aktywów banków, zwiększając prawdopodobieństwo tego, 
że nie zdołają one sprostać zobowiązaniom. Jeżeli depozytariusze dowiedzą się o 
rzeczywistym lub nadchodzącym załamaniu koniunktury zaczną wycofywać depozyty, 
antycypując trudności finansowe banków. 
 Z braku wiarygodnej informacji na temat sytuacji poszczególnych banków cała 
zbiorowość oceniana jest przez depozytariuszy na podstawie spektakularnych zdarzeń, 
jakimi są bankructwa. Upadłość jednego banku skłania do opinii o złej sytuacji całego 
sektora i prowadzi do powszechnego wycofywania depozytów. Kontrakty depozytowe 
kształtowane zgodnie z regułą „kto pierwszy, ten lepszy” mogą stać się samoistnym 
źródłem paniki bankowej, ponieważ nawet banki znajdujące się w dobrej kondycji nie 
mają rezerw dostatecznych na zaspokojenie wszystkich roszczeń. W świetle tego faktu 
nawet depozytariusze darzący bank zaufaniem zaczną wycofywać wkłady, aby uniknąć 

negatywnych następstw ich zamrożenia w wyniku paniki26 
 Ponieważ depozytariusze mają ograniczone możliwości oddzielenia dobrych i złych 
banków wycofywanie depozytów staje się zjawiskiem powszechnym. Dlatego panika 
pojawiająca się we wstępnym etapie załamania lub nawet go poprzedzająca wyzwala 
lub pogłębia recesję. 
 Jeżeli nawet określony klient nie potrzebuje gotówki i fundamentalne względy nie 
przemawiają za wycofaniem depozytów może do tego dojść, gdy inni wycofują 
wkłady. Może to zmusić bank do panicznej wyprzedaży aktywów i w skrajnym 
przypadku doprowadzić do bankructwa. Zachowanie racjonalnego depozytariusza 
zależy w takiej sytuacji od oczekiwanego zachowania innych. Jeżeli nie jest 
spodziewane wycofywanie depozytów nie dochodzi do paniki. Jeżeli natomiast 
oczekiwane jest masowe likwidowanie depozytów dochodzi do paniki i kryzysu. 
 Z danych panelowych wynika, że niskiemu kapitałowi banków towarzyszy 
spowolnienie akcji kredytowej. Istnieją również, chociaż mniej przekonujące dowody, 

                                                      
25 D. W. Diamond,  Financial Intermediation and  Delegated Monitoring: A Simple Example, 
“Federal Reserve Bank of Richmond Economic Quarterly” 1996, No. 3. 
26 Y. Chen, Banking Panics: The Role of the First-Come, First-Served Rule and Information 
Externalities, “Journal of Political Economy” 1999, No. 5. 
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że koszty pożyczek zależą od kapitału banków, nawet jeżeli uwzględni się wpływ 
charakterystyki pożyczkobiorców. Z tego wynika, że kapitał banków jest istotnym 
determinantem podaży pożyczek.27 
 Opisane zależności, typowe dla gospodarki zamkniętej, po pewnych modyfikacjach 
odnoszą się również do gospodarki otwartej. W zglobalizowanym systemie 
finansowym banki utrzymują krajowe i zagraniczne papiery wartościowe, jak również 
gromadzą depozyty na więcej niż jednym rynku i udzielają kredytów krajowym i 
zagranicznym przedsiębiorstwom oraz gospodarstwom domowym, a także sobie 
wzajemnie. Niekorzystny szok makroekonomiczny lub finansowy w jednym kraju 
zmniejsza kapitał globalnych banków i może wyzwolić powszechną sprzedaż 
aktywów, załamanie rynku kredytowego i światową recesję. 
 Można oczekiwać, że reakcja na pogorszenie sytuacji w kraju i za granicą nie 
będzie symetryczna. W przypadku pogorszenia warunków ekonomicznych w kraju 
macierzystym filie mogą zwiększyć wysiłki w celu ekspansji na rynki zagraniczne z 
powodu ograniczonych możliwości inwestycyjnych na rynku krajowym. Przy takim 
scenariuszu w wyniku efektu substytucji pojawi się ujemna korelacja między fazą 
cyklu koniunkturalnego w kraju macierzystym i podażą kredytu przez filie i dochodzi 
do desynchronizacji wahań koniunkturalnych.28 
 Z drugiej strony pogorszenie warunków w kraju macierzystym zmusza bank do 
zredukowania skali działalności, włączając w to również operacje zagraniczne, które 
mogą być ograniczone w pierwszej kolejności. W tym przypadku pojawia się dodatnia 
korelacja między fazą cyklu koniunkturalnego w kraju macierzystym i podażą kredytu 
przez filie i w wyniku efektu zamożności otoczenie otrzyma niekorzystny impuls 
koniunkturalny. 
 Jednym z najbardziej spektakularnych wydarzeń na rynkach finansowych 
ilustrujących tego typu zjawiska był kryzys giełdowy w Japonii na przełomie lat 80. i 
90. Unikatowa instytucjonalna charakterystyka gospodarki japońskiej stworzyła ramy, 
w których szok ten stał się przedmiotem transmisji międzynarodowej poprzez 
zachowanie japońskich banków. Wiążące ograniczenia kapitałowe w połączeniu z 
załamaniem na rynku akcji w Japonii spowodowało w znaczącej i statystycznie istotnej 
skali spadek komercyjnych pożyczek udzielanych w USA przez banki japońskie. Stało 
się tak z kilku przyczyn: 

                                                      
27 S. J. van den Heuvel, The Bank Capital Channel of Monetary Policy, “Society for Economic 
Dynamics Meeting Papers” 2006, No. 512. 
28 S. Jeanneau, M. Micu, Determinants of International Bank Lending to Emerging Market 
Countries, “BIS Working Paper” 2002, No. 112. 
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• banki posiadały znaczne zasoby akcji, co spowodowało silny wpływ załamania ich 
kursów na bilanse; 

• zmian regulacji banków w latach 80., związanych ze wzmocnieniem wymogów 
kapitałowych; 

• trwałych powiązań banków z klientami, w rezultacie czego banki bardzo niechętnie 
ograniczały kredyty udzielane stałym kontrahentom; 

• ograniczenie aktywności na rynkach zagranicznych stało się formą zmniejszenia  
skutków szoku dla odbiorców krajowych.29 

 Niezależnie od wskazanych podobieństw analogia nigdy nie jest pełna. Można 
chociażby zgłosić wątpliwości czy depozytariusze filii zagranicznych monitorują 
sytuację koniunkturalną kraju macierzystego i tym samym położenie filii. Powstaje 
także pytanie czy będą odnosić swoje zachowanie w stosunku do filii do sytuacji rynku 
lokalnego czy macierzystego. Przy dominacji tego pierwszego czynnika sytuacja kraju 
macierzystego jest bez znaczenia i tym samym bank traci znaczenie jako kanał 
transmisji. 
 
Lewarowanie 

 Banki udzielają pożyczek i inwestują w różne aktywa. Finansują tego typu 
działalność gromadząc depozyty lub emitując inne formy zobowiązań głównie 
krótkoterminowych oraz z kapitałów własnych, które muszą stanowić określoną część 
aktywów. Ograniczenie tego typu jest znane jako wymogi kapitałowe. Banki mogą 
działać jedynie pod warunkiem, że kapitały własne nie spadną poniżej ustawowego 
minimum. 
 Odwrotnością współczynnika adekwatności kapitałowej jest stopa lewarowania. 
Jeżeli spodziewana stopa zwrotu z aktywów przewyższa oprocentowanie zobowiązań 
bank jest zainteresowany udzielaniem maksymalnie dużych pożyczek i wówczas 
współczynnik adekwatności kapitałowej przybiera wartości bliskie dopuszczalnemu 
minimum. Niskie współczynniki kapitałowe powodują, że zmiana cen aktywów może 
spowodować znaczące dostosowania portfela i pozycji dłużniczej. Jeżeli banki działają 
globalnie lokalny szok może spowodować gwałtowne i zsynchronizowane w skali 
światowej dostosowania cen aktywów, co może się przełożyć na sferę realną 
gospodarki i wywołać powszechną recesję. 

                                                      
29 J. Peek, E. S. Rosengren, The International Transmission of Financial Shocks: The Case of 
Japan, ”American Economic Review” 1997, No. 4. 
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 Problem ten ilustruje przykład liczbowy, w którym typowy bank globalny 
utrzymuje aktywa krajowe i zagraniczne w równych proporcjach, zaś współczynnik 
adekwatności kapitałowej wynosi 5%. Sytuację te odzwierciedla początkowy bilans: 
 

Aktywa Zobowiązania 

Krajowe 50 
Zagraniczne 50 

Dług 95 
Kapitał własny 5 

Źródło: R. Kollmann, F. Malherbe, International Financial Contagion: The Role of 

Banks, “Working Papers ECARES” 2011, No. 2011-001. 
 
 Spadek wartości krajowych aktywów o 0,5 czyli o 1% w pełni przełoży się na 
spadek kapitałów własnych banku do 4,5, a nowy bilans przybierze postać: 
 

Aktywa Zobowiązania 

Krajowe 49,5 
Zagraniczne 50 

Dług 95 
Kapitał własny 4,5 

Źródło: R. Kollmann, F. Malherbe, International Financial ….op.cit. 
 
 Procentowy spadek kapitałów własnych banku jest większy niż aktywów, natomiast 
współczynnik adekwatności kapitałowej w nowej sytuacji wynosi 4,5/99,5=4,52% 
zamiast wymaganych 5. Dopóki nie zostaną uzupełnione kapitały bank musi 
zredukować swoje zobowiązania i aktywa odpowiednio po zaokrągleniu do 85,5 i 90. 
Przy założeniu utrzymania stałej proporcji między aktywami krajowymi i 
zagranicznymi bilans przybierze postać: 
 

Aktywa Zobowiązania 

Krajowe 45 
Zagraniczne 45 

Dług 85,5 
Kapitał własny 4,5. 

Źródło: R. Kollmann, F. Malherbe, International Financial….op. cit. 
 
 Dostosowanie takie dokonuje się poprzez sprzedaż aktywów, co jest możliwe pod 
warunkiem spadku ich cen, co z kolei pociąga za sobą dalsze pogorszenie bilansu i w 
końcu przekłada się na sferę realną gospodarki. Tego typu zmiany mogą również 
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spowodować wycofywanie depozytów. Nie trzeba dodawać, że analogiczny 
mechanizm działa w przypadku wzrostu cen aktywów.30 
 Straty spowodowane przez początkowy szok na jednym rynku powodują potrzebę 
ponownego zbilansowania całkowitego ryzyka inwestorów w ponadgranicznym 
portfelu aktywów i konieczność delewarowania. Prowadzi to do zasadniczego 
odwrócenia inwestycji i cen aktywów między rynkami, na których duża była 
ekspozycja inwestorów. Zjawisko to wyraźnie występuje również w przypadku 
szczególnie interesujących nas banków. Jeżeli bank zostanie skonfrontowany ze 
znacznym wzrostem niespłacalnych pożyczek w jednym kraju jest wysoce 
prawdopodobne, że postanowi ograniczyć zagrożenia, wycofując się z najbardziej 
ryzykownych projektów wszędzie. 
 Międzynarodowy mnożnik finansowy działa poprzez ponad graniczną ekspozycję 
podmiotów korzystających z lewarowania. Kiedy ceny aktywów w jednym kraju 
znacznie spadają inwestorzy konstatują, że są niedokapitalizowani i muszą odbudować 
bilanse, ograniczając inwestycje zagraniczne i sprzedając aktywa zarówno krajowe, jak 
i zagraniczne. To z kolei wywiera presję na bilanse inwestorów zagranicznych i 
powoduje powstawanie ponad granicznych efektów zwrotnych.31 
 Jest to nawiązanie do klasycznego modelu domina, w którym upadłość jednej 
instytucji finansowej pociąga za sobą bankructwo kolejnych. Jednak przyjęcie takiego 
modelu nie tłumaczy ostatniego kryzysu i to z dwóch podstawowych powodów. Dzieje 
się tak ponieważ ekspozycja na sektor pożyczek subprime była mała w relacji do 
bilansów instytucji finansowych oraz do utrzymywanych przez nie kapitałów. W tej 
sytuacji upadłość kredytobiorców subprime powoduje stosunkowo niewielkie straty, 
które ze względu na sekurytyzację są dodatkowo rozłożone między różne instytucje. 
 Ponadto model domina w wersji kanonicznej odwołuje się do wizji biernych 
instytucji finansowych, które przyjmują postawę wyczekująca w stosunku do 
zachodzących zdarzeń. Model przyjmuje niezmienną księgową wartość aktywów i 
stałą wycenę ryzyka. Zakłada się, że jedynym skutkiem spadku cen aktywów jest 
bankructwo, natomiast pomijany jest amortyzujący wpływ stopniowego spadku ich 
wartości księgowej. 
 W rzeczywistości instytucje finansowe aktywnie dostosowują bilanse do zmian cen 
i mierzalnego ryzyka. Ponieważ zdarzenia dotyczące całego rynku są odczuwane 

                                                      
30 R. Kollmann, F. Malherbe, International Financial…op.cit. 
31 L. Dedola, G. Lombardo, Financial Frictions, Financial Integration and the International 
Propagation of Shocks, Working Paper, 
http://www.hec.unil.ch/documents/seminars/deep/511.pdf. 
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jednocześnie przez wszystkich reakcja jest również zsynchronizowana. Jeżeli te 
zsynchronizowane reakcje prowadzą do spadku cen aktywów i wzrostu ocen ryzyka 
powstaje przestrzeń dla kolejnej rundy zsynchronizowanych dostosowań. Czołowymi 
graczami są pośrednicy finansowi, którzy w szerokim zakresie korzystają z 
lewarowania i tym samym są szczególnie wrażliwi na zmiany cen aktywów i mierzone 
ryzyko. Inaczej reagują gospodarstwa domowe, które wolniej dostosowują swoje 
bilanse. Dodatkowo problem polega na tym, że stopa lewarowania jest procykliczna co 
oznacza, że rośnie w ożywieniu i spada w fazie spadkowej cyklu32. 
 Formalizacji modelu mnożnika kredytowego w środowisku międzynarodowym 
podjął się Krugman33. Istnieje tylko jeden rodzaj aktywów, których podaż jest sztywna 
oraz dwie kategorie nabywców: społeczeństwo i instytucje korzystające z lewarowania 
(HLIs). Zapotrzebowanie społeczeństwa jest malejącą funkcja ceny, natomiast krzywa 
popytu HLIs ma nachylenie dodatnie, bowiem aktywa wchodzą do bilansu i przy 
określonej stopie lewarowania wzrost ceny posiadanych walorów pozwala na dalsze 
zakupy. Podaż aktywów ze strony społeczeństwa jest rosnącą funkcją ceny 
 Na oczyszczającym się rynku popyt musi być równy podaży. Jeżeli elastyczność 
podaży jest większa niż popytu ustala się równowaga rynkowa, utrzymująca się do 
momentu pojawienia się niekorzystnego szoku na rynku aktywów np. uświadomienia 
sobie przez społeczeństwo jednakowego prawdopodobieństwa spadku i wzrostu ich 
cen. To zmniejsza zapotrzebowanie społeczeństwa na ryzykowne aktywa, przesuwając 
ich podaż dla HLIs w prawo i w dół. Te początkowe skutki dla cen są wzmacniane 
przez efekty mnożnikowe, jako że spadające ceny aktywów zmuszają HLIs do 
kontrakcji w bilansach, prowadząc do dalszego spadku cen, kolejnej kontrakcji 
bilansów itd. 
 W gospodarce otwartej kluczowa jest komplementarność aktywów krajowych i 
zagranicznych. W rezultacie wzrost cen aktywów zagranicznych poprzez zwiększenie 
kapitału HLIs zwiększa popyt na nie, podczas gdy wzrost cen krajowych analogicznie 
zwiększa popyt na aktywa krajowe. 
 Wysoka stopa lewarowania jest krytycznym czynnikiem, wzmacniającym skutki 
kryzysu finansowego. Gdy wartość aktywów spada, wartość netto wysoko 
lewarowanych instytucji podlega gwałtownej erozji i pozbywają się one aktywów, aby 
uniknąć nieakceptowalnie wysokiego ryzyka niewypłacalności. Ale wyprzedaż 

                                                      
32 T. Adrian, Hyun Song Shin, Liquidity and Financial Contagion, “Banque de France Financial 
Stability Review – Special Issue on Liquidity” 2008, No. 11. 
33 P. Krugman, The International Finance Multiplier, Working Paper, Princeton University 
2008. 
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aktywów spycha ich ceny wpływając negatywnie na bilanse innych instytucji. Z kolei 
są one zmuszone do wyprzedaży aktywów, kreując błędne koło pogorszenia bilansów i 
spadku cen aktywów. Proces ten może generować potężną międzynarodową transmisje 
szoków. 
 Załamanie cen aktywów jest transmitowane między krajami poprzez pogorszenie 
bilansów instytucji krajowych utrzymujących w portfelu podobne aktywa. Końcowym 
efektem jest pogłębienie wpływu początkowego szoku, znaczny spadek produkcji i 
inwestycji i korelacja fazy spadkowej cyklu między krajami. Kontrakcja bilansu 
generowana przez spadek w jednym kraju rozchodzi się poprzez powiązane portfele. 
Przy występowaniu ograniczeń lewarowania daje to mechanizm transmisji wahań 
koniunkturalnych niezależny od powiązań handlowych.34 
 Do lewarowania w specyficznym kontekście nowych instrumentów finansowych 
nawiązuje wizja znerwicowanej gospodarki (anxious economy )35. Istota tego pomysłu 
osadzona jest na dwóch fundamentach. Pierwszym z nich jest odwołanie się do trzech 
stanów rynków finansowych: 

• gospodarka normalna, kiedy popyt na płynność jest niski i stopa lewarowania 
wysoka; 

• anxious economy, kiedy popyt na płynność jest wysoki, lewarowanie 
zahamowane, a szerokie kręgi społeczeństwa panicznie sprzedają ryzykowne 
aktywa lepiej poinformowanym nabywcom; 

• gospodarka w kryzysie, kiedy to wielu korzystających uprzednio z lewarowania 
inwestorów jest zmuszonych do sprzedaży aktywów nawet niechętnym 
odbiorcom, niejednokrotnie kosztem bankructwa. 

 Drugim elementem jest rynek nowych instrumentów finansowych., nazwanych 
przez analogię do rynków wschodzących instrumentami wschodzącymi, które są mało 
atrakcyjne dla szerszych kręgów nabywców. 
 W gospodarce znerwicowanej złe wieści, niezależnie od tego skąd pochodzą i 
czego dotyczą, obniżają oceny spodziewanej stopy zwrotu wszędzie, podnoszą jej 
oczekiwaną zmienność i stwarzają rozbieżności ocen stopy zwrotu, ale nie dostarczają 
żadnej informacji na temat instrumentów wschodzących. Kluczowe jest stwierdzenie, 
że złe wieści nie tylko zwiększają niepewność, ale także rozbieżność poglądów. Na 

                                                      
34 M. B. Devereux, J. Yetman, Leverage Constraints and the International Transmission of 
Shocks, “Federal Reserve Bank of Dallas Globalization and Monetary Policy Institute Working 
Paper” 2010, No. 45. 
35 A. Fostel, J. Geanakoplos, Leverage Cycles and the Anxious Economy, “American Economic 
Review” 2008, No. 4. 
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przykład, kiedy ryzyko upadłości jest niewielkie opinie na ten temat nie różnią się 
zasadniczo. Złe wieści zwiększają prawdopodobieństwo bankructwa i jednocześnie 
skalę niezgodności na ten temat. Inwestorzy, którzy byli względnie sceptyczni 
poprzednio stają się bardziej pesymistyczni. O gospodarce znerwicowanej można 
myśleć jako o fazie następującej po pojawieniu się złych wiadomości, która 
okazjonalnie dryfuje w kierunku wyprzedaży aktywów, jeżeli złe wieści nasilają się, 
ale znacznie częściej powraca do normalnego stanu. Po fali złych wieści, które 
powodują spadek cen inwestorzy muszą zdecydować czy sprzedawać, aby zmniejszyć 
straty czy też inwestować więcej po cenach z dyskontem. Ten wybór jest czasem 
określany jako łapanie spadającego noża. 
 Perspektywa przyszłej wyprzedaży aktywów przez banki sprawia, że potencjalni 
nabywcy powstrzymują się od zakupu lub żądają wysokiego dyskonta dzisiaj w 

przekonaniu, że w przyszłości będzie można te walory nabyć taniej.36 Ponadto zarząd 
banku ma słabe motywy, aby dzisiaj sprzedać mało płynne aktywa, nawet przy 
świadomości, że taki zabieg w świetle przyszłych trudności może uratować bank. 
Poprzez wyprzedaż aktywów dzisiaj bank poświęca możliwe do osiągnięcia zyski, 
gdyby niskie obecnie ceny aktywów powróciły do dawnego poziomu. Sytuacja, gdy 
ceny aktywów powrócą do pierwotnego poziomu jest dokładnie tą, w której bank 

przetrwa, a więc istnieje nadzieja na uniknięcie panicznej wyprzedaży.37 
 
Międzybankowy rynek pieni ężny 

 Ostatni kryzys finansowy uświadomił znaczenie rynku międzybankowego jako 
kanału transmisji koniunktury. Jego rola wyrasta z faktu, że jedną z funkcji banków 
jest transformacja zapadalności, co prowadzi do nieodpowiedniości w czasie aktywów 
i pasywów. Ponieważ oszczędzający na ogół preferują płynność depozyty są 
najczęściej wkładami na żądanie. Natomiast większość pożyczek bankowych ma długi 
okres zapadalności, czego klasycznym przykładem są kredyty hipoteczne. Banki mogą 
się angażować w tego typu transformację jedynie dlatego, że w normalnych warunkach 
liczba podmiotów wycofujących depozyty podlega czysto losowym fluktuacjom, tak 
że całkowite zapotrzebowanie na gotówkę pozostaje stałe. 
 Tym niemniej banki muszą być przygotowane na gwałtowne wycofywanie 
depozytów. Dlatego zawsze utrzymują rezerwy gotówki i innych płynnych aktywów, 

                                                      
36 A. Schleifer, R. W. Vishny, Liquidation Values and Debt Capacity: A Market Equilibrium 
Approach, “The Journal of Finance” 1992, No. 4 
37 D. W. Diamond, R. G. Rajan, Fear of Fire Sales, Illiquidity Seeking, and Credit Freezes. 
“ The Quarterly Journal of Economics” 2011, No. 2. 
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przy czym zawsze oznacza to koszty alternatywne, ale z drugiej strony pozwala 
uniknąć panicznej wyprzedaży aktywów w celu zaspokojenia roszczeń. Dylematy te 
pozwalają rozstrzygnąć depozyty na żądanie w innych bankach, które pozwalają na 
realokację gotówki, zależnie od zapotrzebowania. Jej podział pozwala na 
utrzymywanie mniejszych łącznych rezerw na wypadek raptownego, 
niesynchronicznego wycofywania depozytów. 
 Przeprowadzone rozumowanie ma również odniesienie do bankowości 
międzynarodowej, ponieważ wycofywanie depozytów w różnych krajach rzadko jest 
skorelowane. Załamania koniunktury w jednym kraju spowoduje likwidowanie 
depozytów przez rezydentów w celu sprostania nieoczekiwanym wydatkom. 
Wycofywanie depozytów może być również podyktowane opisanymi wcześniej 
obawami o wypłacalność banków. 
 Banki lokalne będą mogły łatwiej zaspokoić depozytariuszy, jeżeli utrzymują 
lokaty w innych bankach, zwłaszcza zagranicznych. Wymiana depozytów z bankami 
zagranicznymi ułatwia międzynarodowy podział ryzyka, ale jednocześnie implikuje, że 
gwałtowne wycofywanie depozytów w jednym kraju może mieć wpływ na realną 
aktywność gospodarczą w drugim. Na przykład bank może być zmuszony do 
zredukowania pożyczek w celu sprostania zobowiązaniom w stosunku do partnera 
zagranicznego. Zatem dzięki powiązaniom międzybankowym system światowy jest 
bardziej odporny na wstrząsy lokalne, ale zarazem bardziej podatny na szoki 
globalne38. 
 System międzybankowych depozytów funkcjonuje bez większych zakłóceń dopóki 
płynność systemu jako całości jest dostateczna. Jeżeli pojawi się nadmierne 
zapotrzebowanie na płynność depozyty międzybankowe, które były dobrodziejstwem 
staną się źródłem nieszczęścia. Dzieje się tak ponieważ są one dogodnym sposobem 
realokacji płynności, ale nie przyczyniają się do jej zwiększenia. Jeżeli popyt na 
aktywa przekracza krótkookresowy zasób konieczna staje się wyprzedaż aktywów 
długookresowych. Ponieważ jest to postępowanie bardzo kosztowne banki jak długo 
możliwe starają się uniknąć sprzedaży długoterminowych aktywów, likwidując w 
pierwszej kolejności roszczenia w innych bankach. Ale wzajemna likwidacja roszczeń 
nie kreuje dodatkowej płynności. Zamiast tego to, co rozpoczęło się jako kryzys 
finansowy w jednym regionie rozprzestrzenia się na pozostałe w poprzez depozyty 
międzybankowe. Źródłem problemów na rynku międzybankowym jest fakt, że przy 
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założeniu braku interwencji banku centralnego banki skonfrontowane z nadmiernym 
popytem na płynność mogą się odwołać jedynie do innych banków. 
 Związki tworzone przez te depozyty wystawiają system na zarażenie, groźniejsze w 
sieciach niekompletnych niż strukturach kompleksowych. W sieci kompletnej 
depozyty są równo podzielone między wszystkimi bankami i wpływ szoku zostaje 
łatwo i szybko zneutralizowany, ponieważ straty na jednym bankowym portfelu 
poprzez porozumienia międzybankowe mogą być przerzucone na większą liczbę 
partnerów. 
 Natomiast w sieciach niekompletnych upadek jednego banku prowadzi do 
załamania całego systemu. Jest to prosta konsekwencja faktu, że bank który utrzymuje 
nieproporcjonalnie dużo aktywów bankrutującej instytucji ponosi niewspółmiernie 
wysokie straty. Początkowe uderzenie skupia się na silnie powiązanych bankach. 
Jednak raz zainicjowane przedwczesne umarzanie długoterminowych aktywów stawia 
kolejne, początkowo nietknięte, banki na frontowej linii kryzysu39. 
 Większą stabilność sieci kompletnych tłumaczy również bliskość tworzących je 
ogniw w stosunku do innych banków, mierzona odwrotnością liczby banków, które 
bank Y musi przeciętnie przejść, aby osiągnąć inny bank w sieci. Jeżeli bank o niskim 
wskaźniku musi pożyczać w czasie kryzysu istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że 
któreś z ogniw pośrednich łączące bank z siecią zostanie zerwane. To kontrastuje z 
sytuacją banku, który musi pokonać tylko niewiele ogniw pośrednich.40 
 Jednak trudno na tej podstawie opowiadać się jednoznacznie za kompleksowymi 
systemami finansowymi. W systemach złożonych powiązania między instytucjami 
finansowymi ulegają rozmyciu, a skutki upadku jednej instytucji będą szerzej 
rozprzestrzenione. Rozbudowane powiązania zwiększają zwłaszcza 
prawdopodobieństwo, że instytucje które przetrwały pierwotne uderzenie będą 
wrażliwe na drugą falę kryzysu 41. 
 
Zarażenie 

 Ostatni kryzys finansowy odnowił zainteresowanie problematyką zarażenia. Nie 
wywołuje to zdziwienia w świetle faktu, że ruch cen aktywów był szczególnie 
zsynchronizowany na jesieni 2008 r. Wyjaśnienia tego zjawiska poszukiwano zarówno 

                                                      
39 F. Allen, D. Gale, Financial Contagion, “Journal of  Political Economy” 2000, No. 1. 
40 J. Caballero, Ch. Candelaria, G. Hale, Bank Relationships and the Depth of the Current 
Economic Crisis, “Federal Reserve Bank of San Francisco Economic Letter” 2009, No. 38. 
41 P Gai, S. Kapadia, Contagion in Financial Networks, “Bank of England Working Paper” 
2010, No. 383. 
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w już istniejących teoriach, jak również wskazywano na nowe mechanizmy i 
zależności. 
 Zarażenie oznacza zbieżność sytuacji gospodarczej różnych krajów w okresie 
perturbacji na rynkach finansowych. Wyróżnikiem zarażenia w stosunku do klasycznej 
transmisji koniunktury są trzy podstawowe cechy: 

• dotyczy krajów stosunkowo słabo powiązanych ekonomicznie; 

• bodźce rozprzestrzeniają się znacznie szybciej i gwałtowniej niż wynikałoby to z 
powiązań gospodarczych i podobieństwa fundamentów ekonomicznych; 

• zasięg i skala fluktuacji są większe niż sugeruje to czysty, klasyczny efekt 
transmisji wahań. 

 Teoria oferuje trzy podstawowe, nie wykluczające się wyjaśnienia zarażenia. 
Pierwsze z nich, pomijane w dalszych rozważaniach, odwołuje się do przepływów 
towarów i kapitałów między krajami oraz powodowanych przez nie konsekwencji. 
Pominięcie tego kanału nie oznacza jego bagatelizowania, ale wynika wyłącznie z 
faktu, że stosunkowo słabo wpisuje się on w formułę zarażenia. Stosunkowo najlepiej 
rozpoznane jest zjawisko zarażenia za pośrednictwem efektów stadnych. Jego istotna 
polega na tym, że pogorszenie sytuacji na jednym rynku i straty poniesione przez banki 
powodują mniejsze zaangażowanie na innych rynkach, zbliżonych pod względem 
ekonomicznym lub geograficznym. Ponieważ nie może to być wyjaśnione 
fundamentami jest określane jako nieracjonalne zarażenie i przypisywane takim 
czynnikom jak panika finansowa, utrata zaufania czy powszechny wzrost niechęci do 
ryzyka. Trzecią koncepcją jest odwołanie się do instytucji wspólnego kredytodawcy. 
 Ponadgraniczna własność aktywów wystawia banki na makroekonomiczne i 
finansowe fluktuacje cen aktywów w krajach, w których utrzymywane są pozycje. 
Rosnąca złożoność powiązań między segmentami rynku i ponad granicami czyni 
transmisje szoków w gospodarce międzynarodowej i schemat podziału ryzyka coraz 
mniej przejrzystym, kreując niepewność inwestorów i polityków odnośnie do tego, co 
jest właściwie źródłem zagrożeń.42 
 Istota zachowań stadnych, traktowanych często jako irracjonalne, polega na tym, że 
określona grupa podmiotów gospodarczych działa identycznie. Teorie tłumaczące tego 
typu zachowania, takie chociażby jak koncepcja kaskady informacyjnej, odwołują się 
najczęściej do sposobu pozyskiwania i przetwarzania informacji przez podmioty 
gospodarujące. Traktowanie takich zachowań jako irracjonalnych, nie zawsze jest 
uzasadnione, bowiem postępowanie nierozsądne z perspektywy makroekonomicznej 
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“IMF Working Paper” 2009, No. 2. 
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może być sensowne w planie mikroekonomicznym. Zachowania stadne mogą być 
racjonalne pod kilkoma warunkami: 

• korzyści z określonego działania są skorelowane z liczbą podmiotów 
postępujących analogicznie; 

• w wyniku problemu agencji zarządzający portfelem w celu podtrzymania lub 
poprawienia swojej reputacji w sytuacji, gdy rynek nie jest w pełni 
poinformowany woli ukryć się w grupie aby uniknąć jednostkowej krytyki i 
oceny; 

• kaskada informacyjna powodująca, że podmiot wchodzący na nowy rynek może 
uznać za optymalną strategię ignorowanie posiadanej informacji i naśladowanie 
postępowanie większych i bardziej doświadczonych inwestorów. 

 Niezależnie od tego czy postrzegane jako racjonalne czy nieracjonalne zachowania 
stadne często przekładają się na duże przepływy określonego rodzaju aktywów oraz 
pogłębiają fluktuacje ich cen.43 
 Jedna z form racjonalnych stadnych zachowań odnosi się do niedoskonałej 
informacji i różnic w oczekiwaniach, kiedy to perturbacje w jednym kraju przenoszą 
się na inny podobny. To może odzwierciedlać zarówno zachowania racjonalne, jak i 
nieracjonalne. Jeżeli kryzys obnażył słabe fundamenty inwestorzy mogą dojść do 
wniosku, że podobne kraje mogą napotkać zbliżone problemy. Dodatkowo gorzej 
poinformowani inwestorzy będą mieli skłonność do pozyskiwania nowych informacji 
obserwując zachowania tych, którzy wcześniej dostosowali swoje portfele. Jest to 
rodzaj kaskady informacyjnej. W tym przypadku zachowania stadne nie muszą być 
nieracjonalne, jako że odzwierciedlają koszty gromadzenia i przetwarzania 
informacji44. 
 Przykładem racjonalności zachowania inwestorów zależnej od postępowania 
innych jest prosty model paniki bankowej ze stanami dobrej i złej równowagi. Z 
perspektywy jednostki racjonalne jest uzależnienie wycofania depozytów lub ich 
pozostawienia w banku od spodziewanych zachowań innych depozytariuszy. 
Analogicznie inwestorzy mogą łatwo wycofać się z kraju, jeżeli obawiają się, że 
zwłoka uniemożliwi im zaspokojenie roszczeń z ograniczonej puli.45 

                                                      
43 P. R Agénor, Benefits and Costs of International Financial Integration: Theory and Facts, 
“World Bank Policy Research Working Paper” 2011, No. 2699. 
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 Podobne problemy powstają, gdy podmioty są powiązane w tym znaczeniu, że 
stopa zwrotu z portfela aktywów jednego zależy od alokacji portfela innych. Szok 
powoduje realokację portfela, zrywając niektóre z powiązań. W rezultacie może dojść 
do dwóch rodzajów kryzysów. Jeden następuje stopniowo, w miarę rozpowszechniania 
strat zrywających kolejne więzy. Drugi rodzaj pojawia się natychmiast, kiedy 
perspektywicznie myślące podmioty z wyprzedzeniem przechodzą do bezpiecznego 
portfela, antycypując przyszłe zarażenie46. 
 W przypadku arbitrażu prowadzonego przez wyspecjalizowanych i korzystających 
z lewarowania inwestorów, łączących swoją wiedzę z zasobami dostarczanymi przez 
podmioty zewnętrzne wysokość zarządzanych przez nich funduszy zależy od 
przeszłych wyników. W tych warunkach jeżeli ceny aktywów spadają wycofują się oni 
z rynku w chwili, gdy ich obecność jest najbardziej pożądana. Niechętni ryzyku 
arbitrażyści mogą zdecydować się na likwidację aktywów, nawet jeżeli nie jest to 
niezbędne w danym momencie w obawie, że niekorzystny ruch cen może spowodować 
w przyszłości znaczny niekontrolowany odpływ funduszy47. 
 Korzystający z lewarowania inwestorzy w obliczu wycofywania depozytów w celu 
zachowania płynności muszą sprzedawać aktywa, ale ze względu na rosnąca podaż 
tylko po zaniżonych cenach. Z tego powodu rozsądną strategią zamiast sprzedaży 
aktywów, których ceny już spadają może być sprzedaż innych aktywów znajdujących 
się w portfelu, co powoduje rozprzestrzenianie się pierwotnego zakłócenia między 
rynkami48. 
 Zarażenie wyjaśnia również model racjonalnych oczekiwań cen aktywów, w 
którym długookresowa ich cena jest wyznaczana przez makroekonomiczne czynniki 
ryzyka, wspólne dla kilku krajów i przez czynniki specyficzne dla poszczególnych 
gospodarek. Do zarażenia dochodzi, kiedy dobrze poinformowani inwestorzy reagują 
na prywatną informację dotyczącą czynników specyficznych dla kraju poprzez 
optymalne zreskturyzowanie swojego portfela tak, aby był on jak najmniej 
wyeksponowany na ryzyko makroekonomiczne w innych krajach. 
 Jeżeli na rynkach krajów dotkniętych restrukturyzacją niedoinformowani 
inwestorzy nie są w stanie w pełni zidentyfikować przyczyn zmian popytu na aktywa 
reagują, tak jak by restrukturyzacja wynikała z informacji dotyczącej ich własnego 
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kraju. W efekcie asymetryczny szok generuje zarażenie między rynkami aktywów na 
rynkach kilku krajów. Podstawowy wniosek z modelu oznacza że zarażenie może 
pojawić się między dwoma krajami poprzez skorelowane szoki informacyjne, 
skorelowane szoki płynności i poprzez efekt zamożności nawet jeżeli tych krajów nie 
łączą uwarunkowania makroekonomiczne, przy założeniu że obydwa kraje łączy 
przynajmniej jeden czynnik ryzyka z krajem trzecim na rynku którego dokonuje się 
restrukturyzacja portfela49. 
 Efekt wspólnego pożyczkodawcy występuje, gdy kraje korzystające z kredytu z 
tego samego źródła są podatne na rozprzestrzenianie się bodźców za pośrednictwem 
powiązań finansowych. Zasadnicza różnica między zachowaniami stadnymi i efektem 
wspólnego kredytobiorcy polega na tym, że pierwszy przypadek tłumaczy zachowania 
grup inwestorów, natomiast drugi postępowanie określonego inwestora na różnych 
rynkach. 
 Istnienie wspólnego pożyczkodawcy powoduje, że kryzys w kraju może zmusić 
banki zagraniczne do zmniejszenia ekspozycji na ryzyko w innych państwach. Żeby 
jednak do tego doszło wspólny pożyczkodawca musi spełniać dwa warunki. Jego 
ekspozycja w kraju, w którym doszło do kryzysu musi być wysoka, w przeciwnym 
bowiem przypadku realokacja środków będzie niewielka. Po drugie, koncentracja 
otrzymywanych pożyczek musi być znacząca. 
 Idea zasadza się na przekonaniu, że banki reagują czysto mechanicznie na straty. 
Restrukturyzują swoje portfele na podstawie modeli adekwatności kapitałowej, relacji 
wartość/zysk lub innych. Prowadzi to do natychmiastowej redukcji pożyczek w innych 
krajach, w których banki utrzymują pozycję. 
 
Banki zagraniczne 

 Zachowanie banków zagranicznych determinuje nie tylko sytuacja w kraju 
goszczącym, ale również macierzystym. Zatem zagrożeniem dla rynku lokalnego jest 
przenoszenie przez nie wstrząsów. Zostały zidentyfikowane pewne mechanizmy 
teoretyczne, wyrastające z charakteru relacji między bankiem macierzystym i jego 
filiami zagranicznymi, poprzez które banki zagraniczne mogą wpływać na krajowy 
system bankowy. 
 Zachowanie banków zagranicznych może wzmocnić początkowy szok poprzez 
żądanie zwrotu pożyczek, zawieszenie linii kredytowych i powoduje 
rozprzestrzenianie się zakłócenia poprzez powszechne podejmowanie tego typu 
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działań. Potrzeba ponownego zrównoważenia całkowitego ryzyka portfela aktywów 
banków w ślad za początkowymi stratami pociąga za sobą odwrócenie aktywności 
kredytowej na wszystkich rynkach na których bank ma ekspozycję50. 
 Obecność banków zagranicznych w kraju goszczącym przybiera różne formy, 
warunkujące sposób reagowania na sytuację koniunkturalną. Można wyodrębnić 
działalność ponadgraniczną i aktywności na miejscu, warunkujące proces 
podejmowania decyzji. Decyzje o pożyczkach trans granicznych podejmowane są w 
kraju macierzystym czyli są scentralizowane, natomiast zdecentralizowane w drugiej 
sytuacji. Warunki panujące w kraju macierzystym wywierają silny wpływ na 
aktywność trans graniczną, podczas gdy działalność filii pozostaje pod wpływem 
warunków kraju goszczącego.51 
 Międzynarodowi pożyczkodawcy którzy utrzymują aktywa zagraniczne w 
mniejszej skali transmitują szoki niż instytucje, które takich aktywów nie posiadają. 
Intuicyjne wyjaśnienie jest proste. Bank zagraniczny który ma udziały w banku 
miejscowym może dobrze monitorować jego decyzje pożyczkowe. W rezultacie nie 
ulega pokusie zwiększenia ryzyka portfela kredytowego pod wpływem szoku. 
Natomiast zwiększeniu ryzyka nie jest w stanie zapobiec podmiot zagraniczny, który 
nie posiada udziałów. W rezultacie optymalna reakcja pożyczkodawcy zagranicznego 
który nie posiada udziałów polega na zmniejszeniu udzielanych pożyczek. Natomiast 
posiadanie udziałów łagodzi transmisję szoków.52 
 Dla zagranicznej aktywności kredytowej nie bez znaczenia są regulacje kapitałowe 
w kraju macierzystym, które mogą zmusić banki międzynarodowe do zmniejszenia 
podaży kredytu za granicą w odpowiedzi na pogorszenie warunków ekonomicznych w 
kraju macierzystym. Wszelako ponieważ krajowe projekty inwestycyjne stają się mniej 
rentowne w okresie spowolnienia banki zagraniczne mogą się zdecydować na 
skierowanie większych środków zagranicę w celu poprawy ogólnej rentowności. 
 Banki zagraniczne są podejrzewane o drenaż rynku lokalnego poprzez transfer 
zysków i przenoszenie depozytów w celu dokapitalizowania centrali w przypadku 
załamania koniunktury w kraju macierzystym. Można jednak temu przeciwstawić 
pogląd, że kapitał nie ma ojczyzny, co oznacza, że działalność, niezależnie od różnych 
sentymentów koncentrowana jest na obszarze zapewniającym największą rentowność. 
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Zatem banki ograniczą operacje na rynku lokalnym w przypadku trudności centrali 
tylko wtedy, kiedy spodziewana rentowność operacji zagranicznych nie jest 
dostatecznie wysoka.53 
 Badania empiryczne wskazują, że związek między fazą cyklu w kraju 
macierzystym i wysokością kredytów oferowanych na rynku zagranicznymi jest 
wypadkową efektu zamożności i efektu substytucji. Istota efektu zamożności polega na 
tym, że pogorszenie bilansów w wyniku załamania koniunktury w kraju macierzystym 
skłania do ograniczenia akcji kredytowej wszędzie. Natomiast w przypadku efektu 
substytucji bank rekompensuje straty ponoszone na rynku krajowym ekspansją 
zagraniczną. Przedmiotem dyskusji jest natomiast wyłącznie to, który z wymienionych 
efektów przeważa. 
 Załamanie na giełdzie w Japonii ograniczyło podaż kredytów banków japońskich w 
USA, co wskazuje to na dominację efektu zamożności54. W przeciwieństwie do tego 
lokalne filie banków zagranicznych rozszerzyły akcje kredytową na rynkach Europy 
Centralnej i Wschodniej w czasie spowolnienia na rynkach krajów macierzystych, 
podkreślając w ten sposób znaczenie efektu substytucji55. Natomiast nie 
zaobserwowano wyraźnego wzorca dla krajów Ameryki Łacińskiej. Pożyczki 
udzielane przez banki kanadyjskie i japońskie zdają się wskazywać na dominację 
efektu zamożności, podczas gdy dla banków Francji, Niemiec, Hiszpanii, Anglii i USA 
ważniejszy jest efekt substytucji56. Te na pozór sprzeczne wyniki można 
zinterpretować jako dowód, że relacje między cyklem koniunkturalnym w kraju 
macierzystym i zagranicznymi pożyczkami pozostają pod wpływem specyficznych 
charakterystyk banku. 
 

* * * 
 

 W tekście zostały naszkicowane kanały transmisji kryzysu, natomiast teraz chodzi o 
wskazanie czynników, które przesądziły o sile ich oddziaływania w czasie ostatniego 
kryzysu. Pierwszym była ekspozycja na toksyczne aktywa USA, określona na 
podstawie ich udziału w portfelach instytucji poszczególnych krajów. Jednak jest to 
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mylące, ponieważ posiadacze mogą się często rejestrować poza miejscem faktycznego 
pobytu i prowadzenia działalności. 
 Drugim kanałem transmisji finansowej jest wzrost światowej awersji do ryzyka 
przypisywany działaniu dwóch czynników. Pierwszym z nich jest uświadomienie sobie 
niedoszacowania ryzyka w poprzednich latach, włączając w to pożyczki dla 
ryzykownych krajów. Współbieżność ryzyka związanego z aktywami nie jest 
wynikiem transmisji szoków z jednego kraju do drugiego, ale raczej spektakularnych 
wydarzeń w jakimś kraju np. zdrowie instytucji finansowych w USA lub stan finansów 
publicznych w Grecji. Jeżeli takie zmienne są szczególnie niepokojące dochodzi do 
paniki w skali całego globu, wzrostu oceny ryzyka i spadku cen aktywów. 
 Logicznie można oczekiwać, że dramatyczna zmiana w ocenie ryzyka i jego 
tolerancji najsilniej dotknie kraje o dużym deficycie na rachunku obrotów bieżących, 
znacznych zobowiązaniach zagranicznych oraz dużych zobowiązaniach 
charakteryzujących się nieodpowiedniością walut i zapadalności. Ponadto istotne było 
występowanie baniek spekulacyjnych na rynku nieruchomości i innych aktywów. Ten 
kanał sugeruje, że zmienne takie jak wzrost kredytu krajowego, jak również wzrost cen 
aktywów mogą być skorelowane z późniejszym spadkiem tempa wzrostu produkcji i 
popytu57. 
 Trzeci powiązany kanał transmisji operuje poprzez zależność od ogniw systemów 
finansowych najsilniej dotkniętych przez kryzys. Najbardziej oczywisty jest tutaj 
wpływ banków zagranicznych, wycofujących fundusze i zaostrzających politykę 
kredytową. Kraje dłużnicze ponoszą również skutki zewnętrznego finansowania 
bonów skarbowych, ponieważ ich nabywcy mogą być zmuszeni do zmniejszenia skali 
lewarowania. 
 I w końcu transmisja dokonywała się również poprzez załamanie handlu 
światowego, zwłaszcza popytu na dobra trwałe wywołane przez niepewność, trudność 
kredytowania itd. Ponieważ popyt na towary przemysłowe jest bardziej procykliczny 
niż innych dóbr ich producenci ucierpieli dotkliwie. Podobnym kanałem jest załamanie 
popytu na surowce wpływające na przychody ich producentów.58 
 We współczesnym systemie finansowym istnieje intrygująca sieć roszczeń i 
zobowiązań między bilansami różnych pośredników finansowych takich jak banki i 
fundusze hedżigowe. Wprowadzenie złożonych produktów finansowych takich jak 

                                                      
57 A. K. Rose, M. Spiegel, Cross-Country Causes and Consequences of the 2008 Crisis: 
International Linkages and American Exposure, “NBER Working Paper” 2009, No. 15358. 
58 P. R. Lane, G. M. Milesi-Ferretti, The Cross-Country Incidence of the Global Crisis, “IMF 
Working Paper Research Department” 2010, No. 171. 
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CDO dodatkowo zwiększyło złożoność powiązań między bilansami. Jak wskazuje 
doświadczenie te współzależności stworzyły środowisko, w którym sprzężenia zwrotne 
kreują mechanizm silnej reakcji na szoki w systemie finansowym. Złożoność ta 
utrudniła także ocenę podatności systemu na szoki. 
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3. Polityczny cykl koniunkturalny w dobie kryzysu 
 
Streszczenie 

 Próbując odnaleźć odpowiedź na pytanie dotyczące źródeł kryzysu finansowego 
zapoczątkowanego w  Stanach Zjednoczonych na przełomie 2007 i 2008 r. oraz 
mającego obecnie miejsce w Europie kryzysu zadłużenia, autor zwraca uwagę na 
znaczenie działań politycznych, zarówno w kontekście potencjalnych źródeł 
sprawczych kryzysu, jak również, jako czynników determinujących naprawę finansów 
publicznych. Nawiązując do klasycznych teorii politycznego cyklu koniunkturalnego 
wskazuje argumenty mogące świadczyć, iż politycy prawicowi w pewnych warunkach 
zwiększają zadłużenie państwa. Teza ta nie jest powszechnie znana i akceptowana. 
Autor podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, dlaczego rządy w obliczu kryzysu 
unikają wprowadzania niezbędnych reform. W efekcie rozważa kwestię, w jakim 
stopniu wybory polityczne wpływają na zadłużenie gospodarek. Jest to ukryta forma 
pytania o to, w jakim stopniu ustrój demokratyczny prowadzi do zadłużenia państw. 
 
Słowa kluczowe: polityczny cykl koniunkturalny, cykl polityczny, kryzys finansowy, 
kryzys zadłużenia, finanse publiczne 
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Political Business Cycle in Crisis Time 

Abstract 

 In an attempt to address the question concerning sources of the financial crisis that 
started in the United States at the turn of 2007 and the current European debt crisis, the 
author indicates the significance of political activity in the context of potential factors 
triggering the crisis as well as the ones contributing to public finance situation. 
Referring to the classic theories of political business cycle, the author presents 
arguments that might prove that the right-wing politicians under some circumstances 
contribute to mounting indebtedness of the state. This thesis is not commonly known 
and approved. The author also tries to answer the question why governments in view 
of a crisis are reluctant to launch indispensable reforms. Finally, he discusses the extent 
to which political choices affect indebted economies. This discussion focuses on the 
concealed question to what extent democratic system brings about indebtedness to the 
state. 

 
Kew words: political business cycle, political cycle, financial crisis, debt crisis, public 
finance 
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 Mający obecnie miejsce w Europie kryzys zadłużenia stanowi drugą falę 
światowego kryzysu finansowego zapoczątkowanego w  Stanach Zjednoczonych na 
przełomie 2007 i 2008 r. Do chwili obecnej nie udało się wypracować jednolitego 
stanowiska co do źródeł tego kryzysu. Jako potencjalne przyczyny wskazuje się 
znaczną deregulację sektora finansowego oraz szereg nadużyć finansowych.  
 Od czasu kryzysu mającego miejsce w latach 30-tych XX wieku, jednym 
z podstawowych aktów prawnych regulujących rynek finansowy w Stanach 
Zjednoczonych była ustawa Glassa-Steagala. Jej ideą było oddzielenie bankowości 
detalicznej od inwestycyjnej w celu ochrony oszczędności gospodarstw domowych 
przed ewentualnymi negatywnymi skutkami spekulacyjnej działalności banków. Prawo 
nie zawsze jednak było przestrzegane, czego przykładem może być połączenie w 1998 
r. Citicorp z Travelers Group. Fed pod kierownictwem Alana Greenspana odstąpił od 
restrykcyjnego egzekwowania prawa, oczekując na przyjęcie przez Kongres ustawy 
Gramma-Leacha-Blileya uchylającej ustawę Glassa-Steagala. W międzyczasie 
rozregulowany został również rynek derywatów poprzez wejście w życie ustawy 
znacznie ograniczającej nadzór nad obrotem instrumentami pochodnymi.  
 Można zaryzykować stwierdzenie, że to właśnie pozbawiony nadzoru obrót 
instrumentami rynku finansowego, w szczególności obligacjami zabezpieczonymi 
długiem powinien zostać uznany za jedno z podstawowych źródeł kryzysu. Spekulacja 
instrumentami zbudowanymi w oparciu o niskiej jakości kredyty hipoteczne typu 
„subprime” doprowadziła do znacznych strat instytucje finansowe z całego świata. 
Banki grały na spadki cen sprzedawanych przez siebie „śmieciowych” papierów, 
posiadających jednocześnie wysokie ratingi. Symbolicznym momentem uznawanym 
za początek światowego kryzysu był upadek banku Lehman Brothers. Zgodnie 
z obecną wiedzą przyczyną bankructwa banku były m.in. fałszerstwa danych 
dotyczących sytuacji finansowej. Oszustwa greckiego rządu dotyczące 
w szczególności wielkości deficytu budżetowego są z kolei uważane za bezpośrednią 
przyczynę kryzysu w strefie euro. 
 Dokonując analizy źródeł kryzysu nie sposób pominąć znaczenia czynników 
politycznych. Trudno o jednoznaczne stwierdzenie, czy mechanizm wyborczy, obok 
zbyt dużej deregulacji i mających miejsce nadużyć finansowych mógł się przyczynić 
do powstania kryzysu. Niełatwo również odnaleźć wskazówki w odniesieniu do tego, 
jaką politykę prowadzą, a jaką politykę powinny prowadzić rządy w okresie walki 
z kryzysem, w szczególności z kryzysem zadłużenia mającym obecnie miejsce w 
Europie. Brak także szczegółowych analiz, jakie polityczne i gospodarcze 
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konsekwencje mogą wynikać z postawy, którą rządzący obecnie przyjmują, bądź 
z dużym prawdopodobieństwem będą przyjmować w okresie walki z kryzysem. 
 Wyjaśnienia wymaga także, dlaczego rządy państw europejskich unikają, bądź 
odwlekają wprowadzenie niezbędnych reform, czego koszty będą w przyszłości 
ponosić społeczeństwa. I wreszcie jakie działania należy podjąć, bądź jakie 
mechanizmy wprowadzić, aby rządy były zmotywowane do podejmowania decyzji 
optymalnych z punktu widzenia zapewnienia długookresowego dobrobytu. 
 
Czynniki polityczne jako źródło kryzysu finansowego 

 Poszukując wyjaśnienia przyczyn kryzysu finansowego zapoczątkowanego w 
Stanach Zjednoczonych na przełomie 2007 i 2008 roku w literaturze ekonomicznej 
małą uwagę przywiązuje się do znaczenia systemów wyborczych, jako potencjalnych 
czynników sprawczych. Dominuje przekonanie, że kryzys na rynku kredytów 
hipotecznych typu „subprime” stanowił w szczególności implikację nieudolnego 
systemu nadzoru nad rynkiem finansowym w Stanach Zjednoczonych w okresie 
znacznego napływu zagranicznego kapitału. W literaturze trudno jednak odnaleźć 
próby wskazania związku pomiędzy słabym nadzorem nad rynkiem finansowym, 
polityką implikującą napływ kapitału, a partiami politycznymi sprawującymi władzę w 
Stanach Zjednoczonych w okresie poprzedzającym kryzys. 
 Empiryczne uzasadnienie tezy, że z uwagi na różnice ideologiczne, partie 
prawicowe i lewicowe prowadzą politykę gospodarczą leżącą w interesie innych grup 
społecznych można odnaleźć w pracach prekursorów teorii cyklu politycznego. 

Według D. Hibbsa59 partie działają w interesie swojego zaplecza politycznego, czyli 
partie lewicowe w interesie związków zawodowych, natomiast partie prawicowe w 
interesie pracodawców. W rezultacie partie lewicowe dążą do utrzymania niskiej stopy 
bezrobocia, natomiast partie prawicowe do jak najniższej inflacji. Jak wynika z 
krzywej Philipsa wymienione cele są wzajemnie sprzeczne, co powoduje, iż kolejne 
zmiany rządów z prawicowych na lewicowe i odwrotnie warunkują pojawienie się 
cyklu. 
 Pomijając fakt, iż teza sformułowana przez Hibbsa spotkała się w literaturze 
ekonomicznej z różnego rodzaju krytyką, badania tego autora są dalekie od wyjaśnień 
powiązań pomiędzy doktryną partii sprawujących władzę a prawdopodobieństwem 

                                                      
59Por.: D. Hibbs, Political Parties and Macroeconomic Policy, “American Political Science 
Review” 1977, Vol. 71, s. 1467-1487. 
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wystąpienia kryzysu finansowego. Próby odnalezienia takiego związku podjął się 

J. L. Broz.60 
 Poszukując zależności pomiędzy składami rządów, prowadzoną polityką 
gospodarczą, a kryzysami finansowymi w okresie po 1973 r., czyli po upadku systemu 
z BrettonWoods, Broz próbował obronić tezę, iż wzrost gospodarczy jest statystycznie 
częściej poprzedzony rządami prawicowymi niż lewicowymi. Jego zdaniem rządy 
prawicowe dążą do wywołania ożywienia gospodarczego kosztem wyższego deficytu 
budżetowego oraz wyższego zadłużenia zagranicznego, przy jednoczesnej deregulacji 

wynikającej z  ideologii prorynkowej, łącznie z deregulacją rynków finansowych.61  
 Warto zwrócić uwagę, iż teza sformułowana przez Broza, że rządy prawicowe dążą 
do wywołania ożywienia gospodarczego kosztem wyższego deficytu budżetowego nie 
jest zgodna z wynikami badań prowadzonych przez Hibbsa, który zakładał, iż w 
interesie grup społecznych o stosunkowo niewielkich dochodach jest niskie bezrobocie 
oraz relatywnie wysoka inflacja, natomiast jednostki osiągające wyższe dochody 
preferują niską inflację oraz względnie wysoki poziom bezrobocia. Zdaniem Hibbsa 
partie lewicowe reprezentując gorzej sytuowane grupy społeczne wykorzystują 
instrumenty polityki fiskalnej celem utrzymania niskiego bezrobocia oraz wysokiej 
inflacji, a jedną z dróg prowadzących do osiągnięcia tego celu jest wzrost deficytu 

budżetowego.62 

 Z kolei Broz, wykorzystując dane opracowane przez Reinharta i Rogoffa63, dokonał 
analizy 27 przypadków kryzysów finansowych w poszczególnych krajach, w podziale 
na pięć dużych systemowych kryzysów bankowych (Hiszpania 1977, Norwegia 1987, 
Finlandia 1991, Szwecja 1991, Japonia 1992), dziewięć istotnych przypadków kryzysu 
„subprime” (Stany Zjednoczone 2007, Wielka Brytania 2007, Niemcy 2007, 
Szwajcaria 2007, Islandia 2008, Irlandia 2008, Japonia 2008, Holandia 2008, 
Hiszpania 2008), oraz trzynaście kryzysów finansowych o średnim natężeniu (Wielka 
Brytania 1974, Niemcy 1977, Kanada 1983, Stany Zjednoczone 1984, Islandia 1985, 
Dania 1987, Nowa Zelandia 1987, Australia 1989, Włochy 1990, Grecja 1991, Wielka 
Brytania 1991, Francja 1994, Wielka Brytania 1995). 

                                                      
60 J. L. Broz, Partisan Financial Cycles, Department of Political Science, University of 
California, 2010. 
61J. L. Broz, Partisan Financial Cycles…, op. cit. 
62 D. Hibbs, Political Parties…, op. cit. 
63 M.C. Reinhart, K.S. Rogoff,  Is The 2007 U.S. Subprime Crisis So Different? An 
international Historical Comparison, ”American Economic Review” 2008, Vol. 98, s. 339-344. 
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 Okres analizy obejmował wyłącznie wydarzenia mające miejsce po upadku 
systemu z Bretton Woods ponieważ zdaniem badacza do kryzysów bankowych 
dochodzi prawie wyłącznie w warunkach globalizacji połączonej ze swobodnym 
przepływem kapitału, który ułatwia tworzenie „baniek spekulacyjnych”. System z 
Bretton Woods charakteryzowała szeroka kontrola kapitału połączona ze znacznymi 
regulacjami rynku, co zapobiegało powstawaniu kryzysów. Można to zauważyć na 

rysunku 1.64 
 

 
Rysunek 1. Częstotliwość i nasilenie kryzysów bankowych na świecie w latach  

1880-2010 
Źródło: J. L. Broz, Partisan Financial Cycles, op. cit., s. 27. 
 
 Na rysunku 2 przedstawiona została polityczna orientacja rządów w badanych 
pięciu przypadkach „dużych kryzysów finansowych”. Okres T oznacza na wykresie 
moment rozpoczęcia kryzysu, okres (t – 5) - pięć lat przed wystąpieniem kryzysu, 
natomiast (t + 5) - pięć lat po wystąpieniu kryzysu. Na osi rzędnych oznaczona została 
polityczna orientacja partii rządzących, gdzie „0” oznacza partie prawicowe, „1” partie 
centrowe, natomiast „2” partie lewicowe. Dane zamieszczone na wykresie, dotyczące 

                                                      
64 Broz zauważa, że w okresie funkcjonowania systemu z BrettonWoods miały miejsce jedynie 
dwa przypadki kryzysu bankowego – w Indiach w 1947 r. i w Brazylii w 1963 r. 
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orientacji politycznej poszczególnych partii pochodzą z bazy Banku Światowego 

„Database of Political Institutions”.65 
 

 
Rysunek 2. Polityczna orientacja partii tworzących rząd przed i po kryzysie w 

Hiszpanii 1977, Norwegii 1987, Finlandii 1991, Szwecji 1991 i Japonii 
1992 na tle średniej OECD 

Źródło: J. L. Broz, Partisan Financial Cycles, op. cit., s. 28. 
 
 Na rysunku 2 można zauważyć, iż na około 4 lata przed kryzysem w badanych 
krajach, rządy zmieniały się w kierunku na prawo od centrum. W okresie kryzysu miał 
miejsce zwrot w lewo, który po około 3 latach jeszcze się pogłębiał. Największą 
zmianę można zaobserwować w okresie od t – 4 do t+4, kiedy rządy zmieniły się z 
prawa na lewo o średnio 0,9 pkt. Istotne jest, iż w tym czasie w pozostałych państwach 

OECD podobnych zmian rządów nie zaobserwowano.66 
 Podobne zjawisko można zauważyć poddając analizie polityczną orientację partii 
rządzących w krajach doświadczonych przez kryzys typu „subprime”, zapoczątkowany 
w 2007 r. (rysunek 3). W okresie poprzedzającym kryzys partie rządzące we 
wskazanych państwach były zorientowane ewidentnie na prawo (również w 

                                                      
65 T. Beck, G. Clarke, A. Groff, P. Keefer and P. Walsh, New Tools in Comparative Political 
Economy: The Database of Political Institutions, “World Bank Economic Review” 2001, Vol. 
15,  s. 165-176. 
66J. L. Broz, Partisan Financial Cycles, op. cit., s. 7. 
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odniesieniu do średniej w krajach OECD), podczas gdy w okresie późniejszym 
zaobserwowany został gwałtowny zwrot w lewo. 
 M. Reinhert i K. Rogoff zwracają uwagę na wyraźnie ujemne saldo obrotów 
bieżących oraz znaczny wzrost pożyczek zagranicznych, jako sytuacje poprzedzające 

kryzysy finansowe.67 Chinn i Frieden określają z kolei kryzys „subprime” z przełomu 
lat 2007 i 2008 jako skutek cykliczności przepływu kapitału. Najpierw następuje 
znaczący napływ kapitału zagranicznego, który stymuluje wzrost gospodarczy, co 
zachęca do podejmowania większego ryzyka, korzystania z dźwigni finansowej itp., aż 

w pewnym momencie dochodzi do odpływu kapitału i zapaści gospodarczej.68 

 

 

Rysunek 3. Polityczna orientacja partii tworzących rząd przed i po kryzysie w 
Stanach Zjednoczonych (2007), Wielkiej Brytanii (2007), Niemczech 
(2007), Szwajcarii (2007), Islandii (2008), Irlandii (2008), Japonii (2008), 
Holandii (2008), Hiszpanii (2008) na tle średniej OECD 

Źródło: J. L. Broz, Partisan Financial Cycles, op. cit., s. 29. 
 

                                                      
67M.C. Reinhart, K.S. Rogoff, This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly, 
Princeton University Press, 2009. 
68 M. D. Chinn, J. Frieden, Reflections on The Causes and Consequences of The Debt Crisis of 
2008, “La Follette Policy Report” 2009,  No. 19. 
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Rysunek 4. Saldo obrotów bieżących przed i po kryzysie finansowym 
Źródło: J. L. Broz, Partisan Financial Cycles, op. cit., s. 34 
 
 Na rysunku 4 można zaobserwować, że państwa, które dotknął kryzys w okresie 
poprzedzającym jego wystąpienie znacznie zwiększały deficyt obrotów bieżących, aż 
do średniego poziomu 4% PKB w przypadku krajów, które objął kryzys typu 
„subprime”. 
 Broz wskazuje na relację pomiędzy deficytem obrotów bieżących a deficytem 
budżetowym. Jego zdaniem, kiedy rząd poprzez swoją politykę zwiększa deficyt 
budżetowy, następuje zwiększenie konsumpcji, co implikuje z kolei spadek 
oszczędności. Jeżeli inwestycje krajowe nie ulegają zmniejszeniu, to państwo musi 
pożyczyć brakujące środki na ich realizację za granicą, co powoduje zwiększenie 

deficytu obrotów bieżących.69 

 Na podstawie przeprowadzonej analizy można zauważyć, iż rosnące zadłużenie 
stanowiło zwiastun kryzysu finansowego w znacznej większości powojennych 
przypadków kryzysów finansowych. Powstaje zatem pytanie, które partie polityczne są 
bardziej skłonne do zwiększania zadłużenia? 
 Zgodnie z teorią Hibbsa partie lewicowe działając w interesie pracowników 
powinny dążyć do zwiększania wydatków rządowych celem zwiększenia konsumpcji 

                                                      
69J. L. Broz, Partisan Financial Cycles, op. cit., s. 13 
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oraz zmniejszenia bezrobocia.70 Pojawiają się jednak badania, które wskazują, że za 
gwałtowny wzrost deficytów budżetowych bardziej odpowiedzialne są partie 

prawicowe.71 Wynika to przede wszystkim z faktu, iż partie prawicowe są z zasady 
bardziej skłonne do szybszej obniżki podatków, niż cięcia wydatków, co powoduje 

zwiększenie deficytu.72 Obniżenie podatków jest łatwiejsze do wprowadzenia niż 
zmniejszenie wydatków oraz leży w interesie wyborców partii prawicowych. Wydatki 
pozwalają kupić spokój społeczny i stworzyć wrażenie jednakowej troski o interesy 
wszystkich obywateli. 
 Przyjmując założenie, iż partie prawicowe reprezentują w większości ludzi 
majętnych – właścicieli nieruchomości oraz innych aktywów, również napływ 
zagranicznego kapitału (deficyt obrotów bieżących) powodujący boom na rynku 

nieruchomości oraz innych aktywów działa z założenia na ich korzyść.73 Powyższe 
argumenty wskazują, że istnieje ryzyko, iż partie prawicowe mogą być skłonne do 
zwiększania deficytu budżetowego oraz deficytu obrotów bieżących, a tym samym do 
działań zwiększających prawdopodobieństwo wystąpienia kryzysu finansowego. 
 
Polityczne konsekwencje walki z kryzysem 

 Historia pokazuje, że rządy państw, które znalazły się w obliczu kryzysu 
finansowego, bez względu na to czy był on wynikiem ich polityki, czy polityki ich 
poprzedników, stają przed trudnym wyborem. Z politycznego punktu widzenia 
szczególnie trudna jest sytuacja rządów państw stojących obecnie w obliczu kryzysu 
zadłużenia, których znamiennym przykładem jest Grecja. Nadmiernie wysokie 
deficyty budżetowe oraz zwiększająca się pętla zadłużenia wymagają stanowczych 
działań dyskrecjonalnych. Istnieje ryzyko, że wzrost podatków oraz cięcia wydatków, 
czyli działania zmierzające do redukcji deficytu budżetowego, mogą w krótkim okresie 
doprowadzić do spowolnienia gospodarczego, a następnie recesji, co może skutkować 
również spadkiem poparcia społecznego dla partii sprawujących władzę. Rządy, zdając 
sobie z tego sprawę, odkładają niezbędne reformy najdalej, jak tylko mogą, a jeśli je 
realizują, niejednokrotnie oddają władzę w kolejnych wyborach. W rezultacie w 

                                                      
70 D. Hibbs, Political Parties and Macroeconomic…, op. cit. 
71 D. Cameron,  Does Government Cause Inflation? Taxes, Spending and Deficits, w: The 
Politics of Inflation and Economic Stagnation, L. Lindberg, Ch. Maier, Brookings Institution, 
Washington 1985, s. 224-295. 
72 H. Ohlsson, A. Vedrin, Political Cycles and Cyclical Policies, “Scandinavian Journal of 
Economics”  1996, Vol. 98, s. 203-218. 
73J. L. Broz, Partisan Financial Cycles, op. cit., s. 15-16. 
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większości przypadków zamiast prowadzić politykę zacieśnienia fiskalnego w obliczu 
trudnej sytuacji finansowej, wiele rządów bezpośrednio przed wyborami próbuje 
dodatkowo zwiększyć deficyt, aby zgodnie z teorią oportunistycznie motywowanego 

politycznego cyklu koniunkturalnego zwiększyć prawdopodobieństwo reelekcji.74 
Zakładając zgodnie z klasyczną teorią naiwność i krótkowzroczność wyborców, 
„dobre” rządy które odważą się na przeprowadzenie niezbędnych reform w kolejnych 
wyborach zostają zastąpione „złymi”, populistycznymi rządami, co jeżeli się 
potwierdzi w obecnej rzeczywistości, wróży krajom Unii Europejskiej nieciekawą 
przyszłość. 
 Istnieją jednak badacze, którzy twierdzą, że klasyczna teoria cyklu politycznego nie 
zawsze musi znaleźć odzwierciedlenie w rzeczywistości. Zdaniem A. Alesiny nie 

każde zwiększenie dyscypliny budżetowej musi skutkować recesją.75 Jego zdaniem 
nawet drastycznej redukcji deficytu budżetowego może zamiast recesji towarzyszyć 
zrównoważony wzrost. Chodzi jednak o taką redukcję deficytu, która zostanie oparta w 
zdecydowanej części bardziej na dużym, zdecydowanym i wiarygodnym obniżeniu 
wydatków, niż na podniesieniu podatków. Ekspansywne efekty takiej polityki mogą 
wystąpić zarówno po popytowej, jak i podażowej stronie gospodarki. Zacieśnienie 
fiskalne może przynieść ekspansywny efekt, jeśli uczestnicy rynku uwierzą, iż jest ono 
na tyle zdecydowane i wystarczające, że nie będzie potrzeby podjęcia ponownie tego 
rodzaju, a może nawet bardziej kosztownych działań w przyszłości. Z drugiej strony, 
jeżeli rynki uwierzą, że wiarygodna polityka fiskalna rządu oddala ryzyko ewentualnej 
niewypłacalności państwa, będą oczekiwać niższej premii za zakup rządowych 
papierów dłużnych. Takie oczekiwania rynków mogą spowodować obniżenie realnej 
stopy procentowej dla przedsiębiorców i konsumentów, a w rezultacie zwiększyć 
konsumpcję i inwestycje.  
 Według Alesiny konsekwencją znacznej, zdecydowanej i wiarygodnej obniżki 
deficytu nie musi być również automatyczna przegrana w wyborach partii rządzących. 
Reformatorskie rządy mogą z powodzeniem ubiegać się o reelekcję, jeśli 
społeczeństwo dostrzeże sens i konieczność walki z deficytem. Zdaniem badacza, w 
literaturze nie można odnaleźć jednoznacznych empirycznych dowodów wskazujących 

                                                      
74  W. D. Nordhaus, The Political Business Cycle, “Review of Economic Studies” 1975, Vol. 
42. 
75 A. Alesina, Fiscal Adjustment: Lessons from Recent History, Harvard University, 2010 – 
prepared for The Ecofin Meeting in Madrid – April 15, 2010. 
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na to, że reformy fiskalne wprowadzane w obliczu kryzysu finansowego kończą się 

statystycznie porażką wyborczą.76 

 W tym aspekcie istotne wydają się również badania A. Brendera i A. Drazena77, 
którzy twierdzą, że występowanie politycznego cyklu koniunkturalnego można 
empirycznie udowodnić raczej w państwach o dość krótkich tradycjach 
demokratycznych. Według nich, w państwach o długich tradycjach demokratycznych 
wyborcy mogą nawet karać przegraną w wyborach polityków, którzy w sposób 

oportunistyczny, w celu reelekcji, manipulują polityką fiskalną.78 
 
Dlaczego rz ądy unikaj ą wprowadzania niezb ędnych reform? 

 Jeżeli przyjąć, że przy spełnieniu pewnych warunków, wprowadzenie większej 
dyscypliny budżetowej nie musi skutkować ani recesją, ani utratą demokratycznego 
mandatu do sprawowania rządów, powstaje pytanie, jak wytłumaczyć to, co 
obserwujemy w wielu europejskich państwach dotkniętych obecnie kryzysem 
zadłużenia, a mianowicie niechęć polityków do jakichkolwiek prób redukcji 
zadłużenia, skutkującą odkładaniem niezbędnych decyzji na okres późniejszy. 
 Alesina wskazuje na dwie możliwe przyczyny takiego stanu rzeczy. Zwraca uwagę, 
że prawdopodobieństwo reelekcji nie jest jedynym istotnym czynnikiem branym pod 
uwagę przy podejmowaniu decyzji politycznych. Jego zdaniem w każdym państwie 
istnieją grupy interesów, dysponujące odpowiednimi zasobami (czas, pieniądze, 
organizacja…), zdolne zablokować, albo na pewien czas oddalić w czasie niekorzystne 

dla siebie decyzje.79 
 Istnienie takich środowisk można było zaobserwować szczególnie w ostatnim 
czasie, kiedy w październiku 2011 r. w 82 krajach i ponad 950 miastach pojawiały się 
kolejne fale protestów przeciw bankierom, finansistom i politykom oskarżanym o 
doprowadzenie światowej gospodarki do ruiny, a w szczególności przeciw 
planowanym programom oszczędnościowym. Era globalizacji i związane z nią 
nieograniczone możliwości komunikacji ułatwiają jednoczenie różnych środowisk 
wokół wspólnego celu, co było widoczne również w Polsce w związku z protestami 
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przeciw podpisaniu i ratyfikacji umowy ACTA (Anti-Counterfeiting Trade 
Agreement). Wydaje się, że znaczenie tego rodzaju grup nacisków może w przyszłości 
wzrastać. 
 Znaczenie ma również istnienie grup interesów, które z uwagi na zmniejszenie 
wydatków rządowych, bądź podwyższenie podatków tracą niewspółmiernie więcej niż 
inni, podczas gdy korzyści z zacieśnienia fiskalnego rozkładają się równomiernie. 
Takie osoby są szczególnie aktywne podczas protestów i manifestacji. Do tego rodzaju 
grup należeć mogą na przykład pracownicy sfery budżetowej, w niektórych państwach 
bardzo dobrze opłacanej i cechującej się przerostem zatrudnienia. Mogą to być 
również służby mundurowe, emeryci czy lobbyści na rzecz jednego bądź kilku 
dotychczas chronionych sektorów gospodarki, których uposażenia zależą od wielkości 

wydatków rządowych.80 
 Drugą wskazywaną przez Alesinę ważną przyczyną trudności w realizacji 
programu naprawy finansów publicznych w państwach europejskich są polityczne 
rozgrywki pomiędzy partiami, w szczególności w sytuacji, kiedy do uzyskania 
większości w parlamencie potrzebne są głosy więcej niż jednej partii politycznej. Tego 
rodzaju polityczny konflikt może dotyczyć zarówno alokacji kosztów oszczędności 
budżetowych wśród poszczególnych grup społecznych, jak również może polegać na 
próbie „ugrania” jakichkolwiek innych ustępstw bądź przeforsowania innych 
projektów partii mniejszościowych w zamian za poparcie planu oszczędności. Im 
bardziej rozdrobniony układ sił i im bardziej podzielone społeczeństwo, tym trudniej 
osiągnąć w krótkim czasie kompromis. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy państwo stoi na 
skraju bankructwa, a każde opóźnienie we wprowadzaniu niezbędnych cięć 
budżetowych może pociągnąć za sobą zbyt wysokie koszty, co można było w ostatnim 
czasie zaobserwować w przypadku Grecji. Choć i tam nie wszystko przebiegało 
harmonijnie, a uzyskane porozumienia można w kategoriach politycznych tłumaczyć 
chęcią utrzymania się przy władzy. 
 Teza, iż głęboki kryzys sprzyja budowie politycznego porozumienia w sprawie 
reform fiskalnych znajduje swoje uzasadnienie w literaturze ekonomicznej.  
Alesina podkreśla, że restrykcje fiskalne są łatwiejsze do wprowadzenia, jeżeli 
u władzy znajduje się silny rząd, prowadzący zdecydowaną politykę. Jego zdaniem 
sprzyja temu w większym zakresie system prezydencki, niż parlamentarno-
gabinetowy. Istnieje również znacznie większe prawdopodobieństwo wprowadzenia 
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z sukcesem niezbędnych cięć budżetowych bezpośrednio po wyborach, kiedy rząd 

dysponuje silnym poparciem społecznym, niż w drugiej połowie kadencji.81 
 Jak wskazywano, w literaturze można odnaleźć opinie, iż nawet drastycznej 
redukcji deficytu budżetowego może zamiast recesji towarzyszyć zrównoważony 
wzrost, jeśli zacieśnienie fiskalne będzie oparte w większym stopniu na dużym, 
zdecydowanym i wiarygodnym obniżeniu wydatków, niż na podniesieniu podatków. 
Obniżanie wydatków rządowych, do których m.in. należą wydatki socjalne niesie za 
sobą jednak ryzyko, iż kosztami reform zostaną obciążeni przede wszystkim najubożsi 
obywatele. 
 Alesina twierdzi, że taka sytuacja wcale nie musi mieć miejsca, jeżeli wraz 
z obniżeniem transferów socjalnych wzrośnie efektywność ich alokacji. Istotne jest, 
aby strumień pomocy państwa był kierowany rzeczywiście do najbardziej 
potrzebujących. Jako pozytywny przykład kosztownej, ale za to bardzo efektywnej 
polityki społecznej wskazuje kraje skandynawskie. Z kolei jako przykład negatywny 
wskazuje politykę społeczną w krajach Europy Południowej, która pomimo wysokich 
kosztów ponoszonych przez państwo wcale nie chroni najuboższych przed 
wykluczeniem społecznym. Jak zauważa Alesina, w tych państwach restrykcyjna 
polityka fiskalna połączona z reformą systemu opieki społecznej może dać podwójnie 
pozytywny efekt. Z jednej strony zapewnić stabilność fiskalną państwa, z drugiej  
lepszą ochronę najuboższych poprzez właściwe i efektywne wykorzystanie dostępnych 
zasobów. Zdaniem Alesiny argumenty dotyczące społecznych kosztów reform 
fiskalnych są z reguły najbardziej nagłaśniane przez grupy społeczne, które korzystają 
z rozbudowanego systemu socjalnego państwa, nie należąc jednocześnie do osób 

najbardziej potrzebujących.82 W Polsce przykład niewłaściwego wykorzystania 
transferów socjalnych mogą stanowić dopłaty do ubezpieczenia społecznego rolników, 
które długo były niezależne od dochodowości gospodarstw rolnych. Aby były 
efektywnie wykorzystane powinny trafiać jedynie do najbardziej potrzebujących. 
Jeżeli jednak grupy społeczne korzystające z nienależnych dobrodziejstw dysponują 
odpowiednim poparciem w parlamencie, znalezienie konsensusu politycznego co do 
właściwego modelu efektywnej polityki społecznej państwa, pomimo kryzysu może 
być utrudnione. 
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Rola niezale żnych instytucji monitoruj ących działania polityków 

 Wiele państw europejskich znajduje się obecnie w sytuacji gwałtownie rosnącego 
zadłużenia, które rujnuje ich finanse publiczne. Dotychczas obowiązujące reguły 
fiskalne, zarówno krajowe, jak i wspólnotowe, nie przyniosły pożądanych rezultatów. 
Przepisy Paktu stabilności i wzrostu były wielokrotnie łamane, a większe państwa 
dawały w tym zakresie przykład mniejszym. Coraz częściej pojawiająca się w obliczu 
kryzysu propozycja delegowania niektórych uprawnień z zakresu polityki fiskalnej 
niezależnej instytucji europejskiej, na wzór Europejskiego Banku Centralnego w 
przypadku polityki pieniężnej, nie spotyka się jednak z entuzjazmem polityków. 
 Wynika to głównie z przekonania, iż polityka fiskalna w szerszym zakresie niż 
pieniężna zaliczana jest do „obszaru decyzji politycznych”. Niektórzy badacze 
wskazują jednak, iż w przypadku braku consensu w tym zakresie, pewną rolę 
stabilizującą mogą odgrywać niezależne instytucje fiskalne powołane do życia w celu 
bieżącego monitorowania i oceny politycznych decyzji w zakresie finansów 

publicznych, na wzór Szwedzkiej Rady Polityki Fiskalnej.83 

 Przyjmując za Brenderem i Drazenem84 konkluzję stojącą w sprzeczności z 
klasyczną teorią oportunistycznie motywowanego politycznego cyklu 
koniunkturalnego, zakładającą że wyborcy mogą karać przegraną w wyborach 
polityków, którzy dopuszczają się manipulacji polityką fiskalną, istotne staje się 
zapewnienie jasnego i rzetelnego przekazu do opinii publicznej informacji dotyczących 
poszczególnych politycznych decyzji. W szczególności istotne wydaje się, aby ocena 
polityki fiskalnej była niezależna, oddzielona od głównego nurtu walki politycznej, 
ponieważ tylko wtedy może mieć wpływ na decyzje wyborcze. W sytuacji braku 
niezależnej instytucji dokonującej oceny polityki fiskalnej, przeciętny wyborca 
dysponujący niewystarczającą wiedzą ekonomiczną będzie przyjmował za wiarygodne 
argumenty przedstawiane przez bliższą mu ideowo opcję polityczną, przez co może 

być wprowadzany w błąd.85 

 W tym kontekście należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię – dość rzadko 
podnoszoną w literaturze. Brak dostatecznej wiedzy ekonomicznej nie dotyczy jedynie 
wyborców, ale również parlamentarzystów, którzy uchwalają ustawy budżetowe. 

                                                      
83 L. Calmfors, The Role of Independent Fiscal Policy Institutions, CESifo, “Working Paper” 
2011,  No 3367.  
84A. Brender, A. Drazen, Political Budget Cycles…, op. cit. 
85Por.: S. Wren-Lewis, Fiscal Policy, Inflation and Stabilization in EMU, Graduate Institute for 
International Studies, Geneva 2002. 
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W szczególności dotyczy to w mniejszym bądź większym stopniu zaplecza 
politycznego każdego z europejskich rządów. Wiarygodne analizy i prognozy 
niezależnej od rządu, właściwie umocowanej instytucji, powołanej w celu ciągłego 
monitoringu podejmowanych przez polityków decyzji fiskalnych, odpowiednio 
nagłaśniane i przekazywane do publicznej wiadomości mogłyby spowodować, że 

poziom dyskusji w tej materii byłby wyższy, a pole do nadużyć mniejsze.86 
 Działalność niezależnej instytucji monitorującej politykę fiskalną rządu mogłaby 
być bardziej efektywna zarówno w odniesieniu do utrzymania stabilnego poziomu 
zadłużenia, co jest szczególnie istotne w okresie kryzysu, jak i zmniejszenia 
prawdopodobieństwa politycznego cyklu koniunkturalnego, gdyby nie ograniczała się 
wyłącznie do liczbowej miary deficytu, czy długu publicznego, ale była 
ukierunkowana na przekazanie społeczeństwu przejrzystej informacji. Wiarygodne 
prognozy długookresowych skutków aktualnych decyzji politycznych mogłyby 
ograniczyć krótkowzroczność w odniesieniu do przyszłych następstw, jak również 
wyeliminować powszechne wśród polityków przekonanie, że ewentualne negatywne 

konsekwencje ich decyzji będą ponosić kolejne rządy.87 
 Zarówno w Europie, jak i na  świecie można wskazać kraje, które w obliczu 
kryzysowych doświadczeń zdecydowały się na powołanie tego rodzaju instytucji 
fiskalnych. Należą do nich m.in. Szwecja (2007), Kanada (2008), Słowenia (2010) i 

Wielka Brytania (2010).88 Istnieją jednocześnie państwa, w których takie instytucje 
funkcjonują już od dłuższego czasu. Należą do nich m.in. Austria, Dania, Belgia i 
Holandia. 
 Zdaniem L. Calmforsa z doświadczeń wynika, że zadania niezależnych instytucji 

fiskalnych są uwarunkowane „środowiskiem instytucjonalnym”.89 Na przykład 
w Szwecji Rada Polityki Fiskalnej zajmuje się ex post ogólną oceną prowadzonej 
polityki fiskalnej ze ściśle akademickiego punktu widzenia. Nie przygotowuje prognoz 
i projekcji ekonomicznych. To zadanie przypada z kolei innej niezależnej instytucji – 
Narodowemu Instytutowi Badań Ekonomicznych, którego zadaniem są prognozy i 
projekcje ekonomiczne, jak również analizy ekonomicznych skutków 
przygotowywanych projektów reform i zmian fiskalnych (np. w zakresie polityki 
podatkowej, rynku pracy itp.). W krajach, gdzie takie instytucje nie istnieją, całość 

                                                      
86Por.: L. Calmfors, Comment on Charles Wyplosz: Fiscal Policy Counsils – Unlovable or Just 
Unloved?, “Swedish Economic Policy Review” 2008, Vol. 15, s. 173-192. 
87L. Calmfors, The Role of Independent…, op. cit. s. 6-7. 
88Ibidem, s. 12. 
89Ibidem, s. 15. 
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wymienionych zadań może być przypisana jednej niezależnej instytucji, co ma miejsce 

na przykład w Holandii, czy w Danii.90 Zwraca się jednak uwagę, że brak rozdzielenia 
funkcji prognostycznej (połączonej z udzielaniem ex-ante rekomendacji w zakresie 
polityki fiskalnej) oraz funkcji polegającej na ocenie ex-post polityki rządu może 
prowadzić do konfliktu interesów. W przypadku błędnych prognoz ekonomicznych 
(prognozy nawet najlepszych specjalistów nie zawsze się sprawdzają), wiarygodność 
oceny ex-post polityki rządu może w oczach wyborców drastycznie spadać, przez co 

nie będzie spełniać swojej funkcji z punktu widzenia teorii cyklu politycznego.91 
 W literaturze podkreśla się również znaczenie oficjalnego umocowania (statusu) 
niezależnej instytucji fiskalnej powołanej do monitoringu i analizy prowadzonej przez 

rząd polityki fiskalnej.92 Biorąc pod uwagę, że w każdym państwie istnieje wiele 
organizacji, stowarzyszeń czy fundacji o zróżnicowanej wiarygodności, próbujących 
skupić na sobie uwagę mediów, oficjalny status takiej instytucji mógłby wpłynąć na jej 
większą wiarygodność w oczach społeczeństwa. Z drugiej strony niezależna instytucja, 
właściwie umocowana, mogłaby odgrywać również pewną formalną rolę na etapie 
przygotowywania projektu ustawy budżetowej (przygotowując na przykład założenia 
makroekonomiczne, bądź rekomendacje w pewnym ściśle określonym zakresie). 
Prestiż poparty oficjalnym statusem takiej instytucji mógłby również ułatwić 

pozyskanie dla niej najlepszych ekonomistów.93 
 Podstawową kwestią jest jednak  niezależność, która powinna zostać 
zagwarantowana w podobny sposób, jak niezależność banków centralnych, aby 
uniknąć niebezpieczeństwa interwencji politycznych. Również finansowanie powinno 
zostać zapewnione w sposób niezależny od rządu, aby nie było niebezpieczeństwa, że 
w przypadku negatywnej oceny polityki fiskalnej rządu zostanie ono wstrzymane. 
Osoby nominowane do zasiadania w składzie organów powinny być wybierane na 
kadencję dłuższą od kadencji parlamentu wraz z brakiem możliwości ponownego 

powołania.94 W literaturze zakłada się, że w skład tych organów mogą wchodzić cztery 
grupy podmiotów – wykładowcy akademiccy, eksperci administracji rządowej z 
                                                      
90 J. von Hagen, The Scope of Limits of Fiscal Counsils, Paper to Conference on Independent 
Fiscal Institutions, Fiscal Council Republic of Hungary, Budapest,18-19 March 2010. 
91 S. Wren-Lewis, Comparing The Delegation of Monetary and Fiscal Policy, Paper to 
Conference on Independent Fiscal Institutions, Fiscal Council Republic of Hungary, 
Budapest,18-19 March 2010. 
92L. Calmfors, The Role of Independent…, op. cit. s. 16-17. 
93Ibidem 
94 G. Kopits, B. Romhanyi, Lessons from Hungary, Paper to Conference on Independent Fiscal 
Institutions, Fiscal Council Republic of Hungary, Budapest,18-19 March 2010. 
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zakresu finansów publicznych, analitycy sektora finansowego oraz byli politycy, na 
przykład dotychczasowi ministrowie finansów. 
 Podsumowując należy stwierdzić, że opisana wyżej niezależna instytucja fiskalna 
może pełnić wobec rządu rolę dyscyplinującą, uświadamiając zarówno politykom, jak 
i społeczeństwu przyszłe koszty obecnych decyzji politycznych, co ma szczególne 
znaczenie w czasie mającego miejsce kryzysu zadłużenia. Taka instytucja może się 
przyczynić do wzrostu przejrzystości udaremniając prowadzenie kreatywnej 
księgowości budżetowej, a w szczególności zmniejszając prawdopodobieństwo kreacji 

politycznego cyklu koniunkturalnego.95 

 
Sankcje za naruszenie dyscypliny 

 Od ponad trzech lat Unia Europejska próbuje pokonać kryzys zadłużenia. W 
ostatnim czasie podjęta została decyzja o przyznaniu Grecji drugiego pakietu 
pomocowego. Od czasu kiedy w połowie 2010 roku wyszła na jaw kreatywna 
księgowość budżetowa greckiego rządu, politycy europejscy zastanawiają się jak 
rozwiązać problem tego państwa oraz jak zapobiec podobnym przypadkom w 
przyszłości. Bankructwo Grecji bez kolejnych transz pomocy europejskiej pogrążyłoby 
kraj w kryzysie. Wydaje się jednak, że nie to jest obecnie istotne z punktu widzenia 
europejskich polityków. Grecja jest przypadkiem szczególnym. Ze względu na swoje 
położenie geopolityczne jest istotnym państwem z punktu widzenia bezpieczeństwa 
energetycznego, w szczególności dostaw surowców energetycznych z basenu Morza 
Kaspijskiego, takich jak ropa i gaz. Destabilizacja w tym regionie spowodowałaby 
z pewnością opóźnienie w planach budowy południowego korytarza energetycznego, a 
co jest tego konsekwencją, zwiększenie uzależnienia Unii Europejskiej od dostaw z 
Rosji. Nie bez znaczenia jest również fakt bliskiego sąsiedztwa z niestabilnym ostatnio 
regionem północnej Afryki i Bliskiego Wschodu. Fakt, że Grecja posiada najdłuższą w 
Unii Europejskiej granicę Schengen nieustannie nękaną przez ruchy migracyjne z 
południa powoduje, że bankructwo tego państwa oznaczałoby nie tylko zaburzenie 
równowagi na rynkach finansowych, ale daleko bardziej idące konsekwencje dla całej 
wspólnoty. Konsekwencje tym bardziej bolesne, jeżeli zamiast Unii Europejskiej 
pomoc Grecji zaoferowałaby na przykład Rosja, bądź Chiny, co mogłoby grozić 
zaburzeniem równowagi we wschodniej części Morza Śródziemnego. Z powyższych 
                                                      
95 Por.: T. Kirsanova, L. Campbell, S. Wren-Lewis, Optimal Debt Policy and an Institutional 
Proposal to Help in Its Implementation, w: J. Ayuso-i-Casals, S. Deroose, E. Flores, L. Moulin, 
The Role of Fiscal Rules and Institutions in Shaping Budgetary Outcomes, “European Economy 
- Economic Papers” 2007,  No. 275. 
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powodów pomoc okazana Grecji przez UE powinna być traktowana raczej jako 
wyjątek, niż reguła. Trudno sobie wyobrazić udzielenie podobnego wsparcia dla 
innych państw pogrążonych w kryzysie, takich jak Hiszpania czy Włochy. 
 Ostatnie dni sprawowania Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej 
przyniosły propozycje rozwiązań, które mogłyby przyczynić się do zwiększenia w 
przyszłości stabilności finansowej UE i nie dopuścić do powtórki z historii. 
Najważniejszym z nich jest dążenie do wprowadzenia mechanizmu automatycznych 

sankcji za łamanie dyscypliny budżetowej.96 
 Ryzyko, że niektóre kraje będą próbowały zadłużać się w sposób nadmierny, 
korzystając z dobrej reputacji innych państw było brane pod uwagę już od początku 
istnienia Unii Gospodarczej i Walutowej. Z tego powodu w Amsterdamie w 1997 r. 
został przyjęty Pakt stabilności i wzrostu, który miał gwarantować utrzymanie 
dyscypliny budżetowej po przyjęciu wspólnej waluty przez wszystkie państwa UE. 
Najważniejszym mechanizmem Paktu stabilności i wzrostu była procedura 
nadmiernego deficytu rozpoczynana przez Komisję Europejską w przypadku 
stwierdzenia naruszenia postanowień paktu. Komisja powinna skierować wtedy 
wniosek do Rady Europejskiej, która kwalifikowaną większością głosów podejmowała 
decyzję w sprawie wszczęcia procedury. Teoretycznie państwu uchylającemu się od 
realizacji działań naprawczych groziły sankcje. Rada Europejska w praktyce 
odmawiała nałożenia sankcji, w szczególności jeżeli miały dotyczyć największych 
państw UE. W rezultacie do 2010 roku wskazać można ażblisko 70 przypadków 
złamania zasad Paktu stabilności i wzrostu, które nie skutkowały żadnymi 
restrykcjami. Kraje członkowskie UE zaczęły czuć się bezkarne w łamaniu zasad, na 
których zbudowana została Unia Gospodarcza i Walutowa. 
 Obecne problemy pokazują, że jedynie mechanizm automatycznych sankcji, 
niezależnych od politycznych decyzji, daje pewność, że zaufanie rynków finansowych 
do państw strefy euro może zostać w pełni odbudowane. Problemem jednak jest fakt, 
że w dalszym ciągu nie ma politycznej zgody co do „automatyzmu” projektowanych 
rozwiązań. Z powodu stanowiska Francji, propozycje przedstawione na ostatnim 
szczycie, tzw. „sześciopak”, nadal nie dają gwarancji, że nowe regulacje nie podzielą 
losu ustaleń z Amsterdamu. Większość głosów w Radzie niezbędna do obrony przed 
działającymi w automatyczny sposób sankcjami za złamanie reguł fiskalnych została 
pod wpływem Francji zmieniona z większości kwalifikowanej na zwykłą większość 

                                                      
96Zob.: Treaty On Stability, Coordination And Governance In The Economic And Monetary 
Union, projekt dokumentu  z dnia 31 stycznia 2012 r., źródło: www.european-
council.europa.eu, 23.02.2012 r. 
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głosów państw strefy euro. Przyjęcie zwykłej większości przekreśla jednak w praktyce 
możliwość skutecznego egzekwowania realizacji ustalonych reguł, dając większą 
nadzieję, że sankcje nie będą nieuchronne, co podważa wiarygodność całej Unii 

Europejskiej.97 
 Określone reguły postępowania są skuteczne wyłącznie wtedy, kiedy istnieją 
nieuchronne sankcje za ich nieprzestrzeganie. W sytuacji, kiedy warunkiem 
członkostwa w strefie euro było spełnienie określonych kryteriów i nie było od nich 
odstępstw, „sankcja” przebywania poza unią monetarną stanowiła impuls do ich 
realizacji. Kiedy poszczególne państwa nagle znalazły się w unii i zauważalny był brak 
konsekwencji w wymierzaniu kary za nieprzestrzeganie reguł, wiarygodność Paktu 
stabilności i wzrostu spadła do bardzo niskiego poziomu. 
 Z punktu widzenia teorii politycznego cyklu koniunkturalnego nieuchronne sankcje 
za nieprzestrzeganie dyscypliny finansów publicznych mogą pełnić jeszcze jedną rolę, 
szczególnie w okresie kryzysu. Stanowią mianowicie wytłumaczenie dla 
społeczeństwa niepopularnych decyzji politycznych. Partie polityczne będą z reguły 
bardziej skłonne do wprowadzania niezbędnych reform, jeżeli będą mogły zrzucić 
winę za ich negatywne konsekwencje dla określonych grup interesów na Unię 
Europejską, przedstawiając swoje działania w kontekście ochrony kraju przed 
dotkliwymi konsekwencjami wynikającymi z przepisów wspólnotowych. 
 

* * * 
 
 Istnieje szereg badań ekonomicznych wskazujących na przykładach 
poszczególnych państw, że wybory są przyczyną prowadzenia przez rządy 

nieoptymalnej z ekonomicznego punktu widzenia polityki gospodarczej.98 W 
szczególności wiele opracowań zawiera empiryczne dowody wpływu cyklu 

wyborczego na kształt wydatków rządowych.99 Trudno jednak odnaleźć w literaturze 

ekonomicznej publikacje podejmujące próbę stwierdzenia, czy mechanizm 
politycznego cyklu koniunkturalnego mógł być jednym z czynników sprawczych 
mającego miejsce w Europie i na świecie kryzysu finansowego, w szczególności 
kryzysu zadłużenia w niektórych państwach Unii Europejskiej. 

                                                      
97 Por.: P. Stolarczyk, W. Wojtas, Sankcje muszą być automatyczne, „Rzeczpospolita”, 20 
stycznia 2012, s. B9. 
98Zob.: W. D. Nordhaus, The Political Business…, op. cit.  
99 S. Block, Elections, Electoral Competitiveness and Political Budget Cycles in Developing 
Countries, Harvard University CID Working Paper,  2002,  No.78. 
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 Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że istnieje 
prawdopodobieństwo, iż kryzysy finansowe w ciągu ostatnich czterdziestu lat mogły 
być częściowo uwarunkowane ideologiczną orientacją partii sprawujących władzę. 
Przedstawiona analiza nie przesądza jednak, czy rzeczywiście można mówić o ścisłej 
zależności. Wskazuje, iż w większości państw w okresach przedkryzysowych rządy 
sprawowały partie prawicowe. Badania empiryczne potwierdzają, że partie prawicowe 
powinny być również w większym niż przeciętny stopniu łączone z polityką 
polegającą na zmniejszaniu podatków przy zachowaniu podobnego poziomu 
wydatków, czyli zwiększania deficytu budżetowego i zadłużenia zagranicznego, jak 
również deregulacji sektora finansowego, czyli czynników zwiększających 
prawdopodobieństwo wystąpienia kryzysu. 
 Państwa w obliczu kryzysu finansowego stają przed trudnym wyborem. Nadmierne 
deficyty budżetowe oraz pętle zadłużenia wymagają od polityków stanowczych działań 
dyskrecjonalnych. Zauważono jednak, że w wielu przypadkach, zamiast prowadzić 
politykę zacieśnienia fiskalnego w obliczu trudnej sytuacji finansowej, rządy próbują 
zwiększać deficyt. Tymczasem nawet drastycznej redukcji deficytu budżetowego może 
zamiast recesji towarzyszyć zrównoważony wzrost. Wskazuje się także, iż 
konsekwencją zdecydowanej i wiarygodnej obniżki deficytu nie musi być 
automatyczna przegrana w wyborach, natomiast koszty społeczne zacieśnienia 
fiskalnego mogą zostać zrekompensowane wyższą efektywnością systemu socjalnego. 
 Z przedstawionych rozważań wynika jednak, że rządy unikają niezbędnych reform 
nie tylko ze strachu przed porażką wyborczą będącą wynikiem wprowadzanych 
oszczędności. Są one często pod naciskiem różnych grup interesów bądź politycznymi 
zakładnikami innych partii politycznych. Z tego punktu widzenia w niektórych 
opracowaniach wskazuje się na „zbawienną” rolę głębokiej recesji, jako impulsu 
przyspieszającego szerokie reformy i umożliwiającego znacznie szybsze odnalezienie 
politycznej zgody. 
 W literaturze zwraca się uwagę na pozytywną rolę niezależnych instytucji 
fiskalnych w zakresie kreowania efektywnej polityki gospodarczej, których działalność 
powinna zarówno wspomagać merytorycznie rząd, jak również przedstawiać 
społeczeństwu niezależne i wiarygodne analizy skutków podejmowanych decyzji. 

Zakładając za Brenderem i Drazenem100, że wyborcy w państwach o długich 
tradycjach demokratycznych zachowują się z czasem coraz bardziej racjonalnie i będą 

                                                      
100A. Brender, A. Drazen, Political Budget Cycles…, op. cit. 



70   Przemysław Pacześ 

karać w wyborach wszelkie manipulacje, rola faktycznie niezależnych instytucji 
fiskalnych może być nieoceniona. 
 Przede wszystkim jednak powinny istnieć automatyczne i nieuniknione sankcje za 
łamanie dyscypliny finansów publicznych, ponieważ wzrost zadłużenia stanowi jeden 
z pierwszych symptomów kryzysu finansowego. W ramach Unii Europejskiej sankcje 
przewidywał Pakt stabilności i wzrostu. Doświadczenie pokazało jednak, że nie były 
one stosowane w praktyce, przez co straciły swój dyscyplinujący charakter. Obecnie 
toczy się dyskusja na temat nowego kształtu dyscypliny fiskalnej w ramach UE. 
Trzeba czekać z nadzieją, że z dotychczasowej historii zostaną wyciągnięte właściwe 
wnioski. Historia pokazuje, iż dopóki system będzie zależny od politycznych 
wpływów i nacisków, trudno będzie odbudować wiarygodność Wspólnoty. Rządy 
poszczególnych państw powinny postępować według standardów, które same 
wyznaczają, a wiarygodny, przewidywalny i przede wszystkim niezależny od decyzji 
politycznych system powinien gwarantować, że podejmowane zobowiązania będą 
realizowane. 
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4. Koordynacja polityki pieni ężnej i fiskalnej 
 
 
Streszczenie 

 W literaturze dominuje pogląd, że - przy wszystkich niedogodnościach - podjęcie 
przez władze fiskalne i monetarne koordynacji decyzji daje lepsze efekty niż 
powstrzymanie się od niej. W tekście postawiono tezę, że nie jest celowe, ani możliwe 
określenie obiektywnie optymalnego typu interakcji między rządem a bankiem 
centralnym. Na podstawie analizy ustalono, iż wspomniany pogląd ma charakter 
normatywny i dyskusyjny. Co więcej, wskazano na zawarte w nim uproszczenia 
odnośnie do instytucjonalnych ram interakcji między rządem a bankiem centralnym, co 
zmniejsza operacyjną przydatność twierdzenia o wyższości współdziałania nad 
wzajemnymi dostosowaniami ex post o charakterze gry. 
 
Słowa kluczowe: instytucjonalne ramy, koordynacja decyzji, dostosowania o 
charakterze gry. 
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Coordination of Monetary and Fiscal Policy  

Abstract 

 Monetary and fiscal coordination is extensively discussed in economic publications. 
The debate involves both mainstream and institutional economics as well as political 
sciences. The article contributes to this debate. It reviews theoretical positions adopted 
in macroeconomics and examines various aspects of the macroeconomic policy mix. In 
the analysis the author puts forward a clear thesis: it seems doubtful to define an 
optimal interaction between the government and the central bank because of the 
changeable institutional framework of the policy coordination. 
 
Key words: institutional framework, policy mix, coordination vs. game    
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 Jeśli pominąć skrajne poglądy dotyczące np. opóźnień monetarnych, racjonalnych 
oczekiwań czy realnego cyklu koniunkturalnego, które w ogóle podważają skuteczność 
policy mix, to w literaturze dominuje przekonanie, że - przy wszystkich 
niedogodnościach - podjęcie przez władze fiskalne i monetarne koordynacji decyzji 
daje lepsze efekty niż powstrzymanie się od niej. Tymczasem teoretyczna refleksja 
prowadzi do sformułowania tezy, że nie wydaje się celowe, ani możliwe określenie 
obiektywnie optymalnego typu interakcji między rządem a bankiem centralnym. 
Makroekonomiczna efektywność danego typu interakcji powinna każdorazowo być 
definiowana z punktu widzenia istniejących ram instytucjonalnych - wewnętrznych i 
zewnętrznych wobec podmiotów prowadzących politykę makroekonomiczną. W tym 
przypadku zatem obiecujące jest podejście pragmatyczne, relatywistyczne. Temu też 
podejściu jest podporządkowany niniejszy tekst.   
 
Przedmiotowy aspekt policy mix 

 W licznych opracowaniach przyjmuje się, iż dla efektywnej realizacji celów 
polityki makroekonomicznej niezbędny jest znaczny stopień koordynacji polityk 
fiskalnej i pieniężnej. Procesy uzyskiwania wewnętrznej zgodności policy mix 
powinny przebiegać na poziomie zarówno realizowania ogólnych celów polityki, jak i 
instytucjonalnych oraz operacyjnych procedur. Przez wiele lat w niektórych krajach 
(zwłaszcza niżej rozwiniętych) polityka monetarna była podporządkowana potrzebom 
fiskalnym, wynikającym z wysokich deficytów budżetowych. W rezultacie 
obserwowano petryfikujące się z  biegiem czasu  skrzywienie inflacyjne. Współcześnie 
rozpowszechnionym zjawiskiem jest modernizacja policy mix, zmierzająca w kierunku 
jej oparcia na rynkowych instrumentach pieniężnych i zarządzania długiem 
publicznym, a także na niezależności banku centralnego i, w niektórych przypadkach, 
ścisłych regułach pieniężnych w formie np. izby walutowej. 
 W obszarze wewnętrznej zgodności policy mix dwie fundamentalne kwestie 
wymagają podkreślenia. Po  pierwsze, zarówno  poszczególne składowe tej polityki, 
jak i cała policy mix powinny cechować się stabilnością, co jest dodatnio skorelowane 
z wiarygodnością przedsięwzięć władz fiskalnych i monetarnych. Po drugie, polityki 
pieniężna lub fiskalna działają w odmiennych ramach czasowych: o ile dostosowania 
tej pierwszej do zmiennych uwarunkowań odbywają się w sposób ciągły, a reakcje 
podmiotów na sygnały monetarne są umiarkowanie opóźnione, o tyle dostosowania 
polityki fiskalnej mają raczej charakter skokowy, zaś reakcje podmiotów na sygnały 
fiskalne odznaczają się większym opóźnieniem. Wspólną cechą obu omawianych 
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polityk jest to, że skutki ich oddziaływania na sferę realną mają głównie wymiar 
krótkookresowy. 
 Przybliżenie kwestii opóźnień fiskalnych, które obniżają efektywność policy mix, 
pozwala wprowadzić rozróżnienie między opóźnieniami wewnętrznymi i 
zewnętrznymi. Te pierwsze odzwierciedlają czas niezbędny rządowi do rozpoznania 
potrzeby korekty prowadzonej polityki, a także wdrożenia odpowiednich instrumentów 
bądź tylko modernizacji już istniejących (zaniedbanie tych czynności grozi 
osłabieniem krótkookresowych mnożników fiskalnych). W istocie rzeczy wewnętrzne 
opóźnienia są funkcją charakterystyki procesu politycznego w kraju i efektywności 
zarządzania fiskalnego. Z kolei opóźnienia zewnętrzne utożsamiają upływ czasu, który 
jest wymagany do dotarcia nowych środków i sygnałów fiskalnych do podmiotów 
gospodarczych. Wszelkie środki fiskalne mogą podlegać dużym opóźnieniom 
wewnętrznym, ponieważ ich projektowanie, zatwierdzanie (np. przez parlament) i/lub 
implementacja zwykle się przedłużają. Wydaje się, że im większy jest udział środków 
dyskrecjonalnych o niższej, empirycznie dowiedzionej efektywności, tym 
znaczniejszych opóźnień wewnętrznych należy się spodziewać102. 
 Składowe polityki makroekonomicznej mogą być charakteryzowane w dwojaki 
sposób: odrębnie, z uwzględnieniem ich osobliwości lub łącznie, gdy patrzymy na 
policy mix jako całość. W pierwszym przypadku można stwierdzić, że istotą polityki 
monetarnej jest kontrola podaży pieniądza i stopy procentowej przez bank centralny, 
zaś zależnością wymienną (trade-off) kreślącą ramy wyboru celów  jest  stabilność cen  
lub przyrostu produktu krajowego. Z kolei polityka fiskalna sprowadza się do 
rozstrzygnięć rządu, dotyczących  wielkości  wydatków publicznych oraz sposobów 
ich  finansowania  (podatkami, długiem  publicznym bądź  emisją  pieniądza), a 
zależność wymienna  to  stabilność produkcji 
lub kreacja zniekształceń wynikających z ciężarów podatkowych i wydatków 
publicznych103. W przypadku kompleksowego podejścia do policy mix przyjmuje się, 
że podstawowym jej celem jest wygładzanie wahań produkcji na wysokim poziomie, 

                                                      
102 E. Croce, V. H. Juan-Ramón, Assessing Fiscal Sustainability: A Cross-Country Comparison, 
IMF Working Paper 2003, No. WP/03/145; G. di Bartolomeo, F. Giuli, Fiscal and Monetary 
Interaction Under Monetary Policy Uncertainty, “European Journal of Political Economy” 
2011, Vol. 27 (2).  
103  B. Lawrens, E. G. de la Piedra, Coordination of Monetary and Fiscal Policies, IMF 
Working Paper 1998, No. WP/98/25; M.F. Martin, On the Joint Determination of Fiscal and 
Monetary Policy, “Journal of Monetary Economics” 2011, Vol. 58 (2); P. Bofinger, E. Mayer, 
Monetary and Fiscal Policy Interaction in the Euro Area with Different Assumptions on the 
Phillips Curve, “Open Economics Review” 2007, Vol. 18 (3).  
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w kontekście stabilnych cen i zrównoważonych rachunków zewnętrznych. Podobne w 
swej wymowie jest stanowisko Unii Gospodarczej i Walutowej (UGiW), w świetle 
którego właściwa policy mix to kombinacja polityk fiskalnej i pieniężnej, sprzyjająca 
stabilności cen i utrzymująca najmniejszym kosztem aktywność gospodarki na 
poziomie bliskim do potencjalnie możliwego104. Sformułowanie to, wskazując na 
pewną wymienność między dezinflacją lub stabilizacją cen a zapewnieniem wzrostu 
produktu krajowego, narzuca wewnętrzne relacje łączące składowe policy mix tak, by 
uniknąć jednostronności efektów tej polityki (np. niskiej inflacji uzyskanej kosztem 
znacznego bezrobocia). 
 Ogólnie biorąc, pojęcie relacji między składowymi policy mix może być rozumiane 
dwojako: 

• ex ante; w tym przypadku mamy do czynienia z uzgodnieniami założeń lub 
operacyjnych przedsięwzięć w dziedzinie polityk fiskalnej i monetarnej, 
wyprzedzającymi podjęcie decyzji (aczkolwiek nie muszą to być uzgodnienia 
dyskrecjonalne, w grę wchodzą również reguły postępowania), 

• ex post; w tym ujęciu istnieją wzajemne dostosowania decyzji polityk fiskalnej 
i pieniężnej do tych decyzji, które już wcześniej zostały podjęte. 

 Wynika stąd, że o ile w pierwszym przypadku mamy do czynienia ze świadomą, 
przygotowaną zawczasu koordynacją celów, narzędzi i procedur polityki 
makroekonomicznej, o tyle przypadek drugi dotyczy bardziej lub mniej losowych 
dostosowań składowych tej polityki (innymi słowy, brak tu wewnętrznego uzgadniania 
policy mix). Koordynacja ex ante mieści się w nurcie badań nad współzależnym 
procesem decyzyjnym, podczas gdy dostosowanie ex post jest obiektem analiz 
poświęconych decyzjom autonomicznym. Warto przy tym zauważyć, że 
w przedstawionej klasyfikacji akcentowany jest przedmiotowy aspekt relacji między 
polityką fiskalną i monetarną, a równie ważny jest aspekt podmiotowy, o którym 
będzie jeszcze mowa. 
 Do analizy tych relacji należy wprowadzić rozróżnienie między makro-
ekonomicznymi stratami wynikającymi z braku koordynowania polityk fiskalnej i 
pieniężnej oraz stratami mającymi swe źródło w błędach, jakie niezależnie towarzyszą 
każdej z tych polityk. W praktyce może wystąpić wzajemna kumulacja wspomnianych 
strat, choć jest to jedyny przypadek nie wzbudzający interpretacyjnych kontrowersji. 
Jeżeli pominąć w analizie mało realistyczne, a więc niewiele wnoszące do tematu 
związki między wyróżnionymi stratami, to na uwagę zasługują co najmniej dwa.  
                                                      
104  C. Oros, Macroeconomic Stabilization in a Heterogeneous Monetary Union: Some Insights 
into the Effects of Fiscal Policy Coordination, “Economic Bulletin” 2008, Vol. 5 (34).    
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 Po pierwsze, występują błędy niezależnie popełniane w polityce fiskalnej bądź 
pieniężnej, a policy mix jest wewnętrznie zgodna, co oznacza, że dobra koordynacja 
nie stanowi tu kompensaty wspomnianych błędów. Powstaje jednak pytanie, czy tego 
rodzaju konstatacja ma uniwersalny walor poznawczy? Odpowiedź jest przecząca, 
gdyż istnieje całkiem niewiele błędów obu polityk, które nie podważałyby 
wewnętrznej zgodności policy mix (zwłaszcza jej spójności w czasie). Najbardziej 
oczywistym przykładem w tej dziedzinie jest dyskrecjonalna polityka fiskalna, 
narażona na błędy rządu. Jednym z nich jest niewłaściwe oszacowanie mnożnika 
fiskalnego lub próba zdynamizowania produkcji za pomocą wzrostu wydatków na 
zakup dóbr rynkowych w sytuacji, gdy przyczyną stagnacji jest obniżenie się 
skłonności ludzi do pracy i – w konsekwencji – spadek podaży pracy. Kolejnym 
przykładem jest przyjęcie przez bank centralny reguły monetarnej, z którą wiążą się 
chybione założenia dotyczące przyszłych zachowań podmiotów rynku. Przedstawione 
dla ilustracji błędy mają to do siebie, że mogą naruszać optymalność (uzgodnionej 
wcześniej) policy mix na ścieżce czasu.   
 Po drugie, władze fiskalne i monetarne nie generują tego rodzaju błędów, a policy 
mix nie jest wewnętrznie spójna, co z kolei oznacza, iż brak błędów nie kompensuje 
strat z tytułu niekoordynowania decyzji. Podobnie jak poprzednio, tego przypadku nie 
można generalizować, ponieważ nieobecność dyskrecjonalnych uzgodnień fiskalnych i 
pieniężnych (choćby typu day-to-day) bądź uzgodnień opartych na trwałych regułach, 
prędzej czy później wywołuje izolowane błędy (przykładem jest przestrzelenie i/lub 
zła sekwencja czasowa zmian pewnych parametrów finansowych).  
 Koordynowanie zamierzeń władz fiskalnych i monetarnych znajduje poczesne 
miejsce w  literaturze105.  W  odniesieniu  do  gospodarki   w  procesie  transformacji, 
wskazuje się na nakładanie się obszarów polityk fiskalnej i pieniężnej w stopniu 
większym niż ma to miejsce w gospodarce rynkowej, która jest w pełni ukształtowana 
pod względem instytucjonalnym. Zwłaszcza w początkowym etapie przemian 
systemowych nieuregulowane wówczas sposoby ewidencji zasobów i strumieni 
pieniężnych potęgowały wspomniane zjawisko. Jednak nawet w późniejszych stadiach 
rozwoju transformacji można obserwować zazębianie się obszarów działań władz 
budżetowych i pieniężnych; przykładem są metody wspólnego szacowania wielkości 
majątku publicznego lub odpowiedzialność władz publicznych za stan majątkowy 
banku centralnego. 

                                                      
105 Por. D. Gotz-Kozierkiewicz, Polityka pieniężna a polityka fiskalna, „Bank i Kredyt” 2002, 
nr 7-8; W.D. Nordhaus, Policy Games: Coordination and Independence in Monetary and Fiscal 
Policies, “Brookings Papers on Economic Activity” 1994, No. 2. 
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 Zwolennikiem  koordynacji  polityk  fiskalnej  i  pieniężnej  jest Nordhaus, który 
przeprowadził krytykę braku tej koordynacji w gospodarce amerykańskiej. 
Pozostawiając na uboczu anatomiczną analogię do próby oderwania funkcji lewej 
części ciała od prawej, należy podkreślić jego opinię na temat suboptymalnej 
kombinacji polityk fiskalnej i monetarnej w omawianym przypadku. Szacując koszty z 
powodu  braku  koordynacji, Nordhaus  wskazał  równocześnie  na  możliwe, wysokie 
korzyści makroekonomiczne wyeliminowania tego zaniedbania za pomocą raczej 
konwencjonalnych rozwiązań (np. zacieśnienie polityki fiskalnej powinno 
korespondować z wyraźną obniżką stóp procentowych). Podobnie pozytywny stosunek 
do koordynacji ex ante przejawiają również inni autorzy: istnienie jej ułatwia 
politykom gospodarczym efektywne osiąganie zawczasu ogłaszanych celów106. 
Koordynacja bowiem powoduje, że zobowiązania władz fiskalnych i monetarnych do 
zrealizowania uzgodnionych celów stają się wykonalne, eliminując lub co najmniej 
ograniczając problem niespójności polityki pieniężnej w czasie (np. w omawianym 
przypadku zmniejsza się prawdopodobieństwo wykorzystania przez rząd niespodzianki 
inflacyjnej - gdy narasta dług publiczny - w następstwie redukującej wiarygodność 
polityki pieniężnej). 
 Afirmatywne wobec spójności policy mix są często modele utrzymane w konwencji 
teorii gier, które koncentrują się na skutkach konfliktu celów przyjętych przez rząd 
bądź bank centralny107. O ile pierwszy cel dotyczy wzrostu produkcji, to drugi jest 
związany ze stabilizacją poziomu cen (władze monetarne odznaczają się przy tym 
lekceważeniem kosztów związanych z pobieraniem podatków lub wydatkami). W 
omawianym modelu równanie Nasha opisujące brak koordynacji decyzji, daje wyższy 
poziom inflacji i niższy poziom produkcji w porównaniu z optymalną alokacją. Ten 
stan rzeczy jest tłumaczony przez naturę rozważanego konfliktu. Otóż władze 
pieniężne dążą do zmniejszenia inflacji i, w konsekwencji, produkcji poniżej wartości 
planowanej przez władze fiskalne, rząd natomiast stawia sobie za cel zwiększenie 
produkcji  i ,  w  następstwie ,   inflacji   powyżej   wielkości    przyjętej    przez    bank 
centralny. W rezultacie mamy do czynienia z proinflacyjną polityką fiskalną, która 

                                                      
106 J. S. Chadha, Ch. Nolan, Optimal Simple Rules  for the Conduct of Monetary and Fiscal 
Policy, “Journal of Macroeconomics” 2007, Vol. 29 (4); J.-P. Benassy, Fiscal Policy and 
Optimal Monetary Rules in a Non-Ricardian Economy, “Review of Economic Dynamics” 2004, 
Vol. 6 (3). 
107 A. Dixit, L. Lambertini, Fiscal Discretion Destroys Monetary Commitment, Princeton 
University Press, Princeton 2002; T. M. Andersen, F. Schneider, Coordination of Fiscal and 
Monetary Policy Under Different Institutional Arrangements, http://dx.doi.org/10.1016/0176-
2680(86)90002-9 (15.05.2012) 
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częściowo jest równoważona przez politykę pieniężną. Konkludując: mimo braku 
współdziałania między decydentami można wprawdzie zbliżyć się do optymalnej 
alokacji, lecz pod warunkiem, iż bank centralny charakteryzuje się konserwatyzmem w 
rozumieniu Rogoffa (cechuje go całkowita niezależność w zakresie zarówno celów, jak 
i instrumentów, a stopień tzw. demokratycznej kontroli jest bardzo niski). 
 Zjawiskiem, które niejako „przy okazji” wzmaga potrzebę koordynacji polityk 
monetarnej i fiskalnej, jest postępująca współcześnie globalizacja: wielostronna, 
narastająca współzależność krajów, wywołana przez krzyżujące się transakcje 
towarowe i usługowe, a także międzynarodowe przepływy czynników produkcji i 
dyfuzję technologii108. Globalizacja oddziałuje na wewnętrzne uzgadnianie policy mix 
dwoma kanałami. Po pierwsze, wiele zmian strukturalnych, które są związane z 
procesem globalizacji, powoduje wzrost niepewności w trakcie realizacji polityki 
pieniężnej. To zaś z kolei prowadzi do ciągle ponawianej reinterpretacji danych i 
wskaźników makroekonomicznych, a nawet do modyfikacji mechanizmu transmisji 
monetarnej. Po drugie, zjawisko globalizacji wzmaga międzynarodową konkurencję na 
poziomie firm, gospodarek i ugrupowań integracyjnych, co wymusza na uczestnikach 
rynku regionalnego/globalnego strukturalne dostosowania lub wręcz reformy, które 
zmieniają uwarunkowania polityk pieniężnej i fiskalnej. Następstwem tych zdarzeń są 
zaindukowane przemiany w dziedzinie strategii, celów i instrumentów tych polityk; 
można zatem stwierdzić, że modyfikacji ulegają instytucjonalne ramy interakcji, jakie 
zachodzą między polityką fiskalną a pieniężną. 
 Godne uwagi argumenty przemawiają również przeciwko koordynacji ex ante109. 
Przede wszystkim polityka fiskalna nie jest wystarczająco elastyczna, aby być 
efektywnym narzędziem stabilizacji, gdyż z natury rzeczy pozostaje ona pod wpływem 
czynników politycznych. Nawet w modelach neokeynesizmu analizowana polityka 
fiskalna  jest  istotna  dla  polityki  pieniężnej  o  tyle,  że stanowi szok popytowy, 
który powinien być równoważony przez władze monetarne. Również eksperci i 
oficjalni przedstawiciele Europejskiego Banku Centralnego (EBC) wypowiadają się 
krytycznie wobec potencjalnej koordynacji w ramach policy mix (oczywiście, jak 
dotychczas decydujące są tu dążenia członków Unii Gospodarczej i Walutowej do 
prowadzenia w miarę   niezależnej,  narodowej  polityki  fiskalnej  w  dziedzinie  

                                                      
108 H. Wagner, Implications of Globalization for Monetary Policy, IMF Working Paper 2003, 
No. WP/03/184; M. Obstfeld, Globalization and Macroeconomics, NBER Reporter 2001 (Fall). 
109 J. Gali, T. Monacelli, Optimal Monetary and Fiscal Policy in a Currency Union, “Journal of 
International Economics” 2008, Vol. 76 (1); C. Leith, S. Wren-Lewis, Compatibility Between 
Monetary and Fiscal Policy Under EMU, “European Economic Review” 2006, Vol. 50 (6). 
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wydatków).  Można odnieść wrażenie, że w tym przypadku koronnym argumentem 
jest troska o daleko posuniętą niezależność EBC, która mogłaby być ograniczona 
choćby przez średniookresowe reguły wzajemnego postępowania władz fiskalnych i 
monetarnych. Ponadto polityka pieniężna EBC pozostawałaby pod wpływem logiki 
politycznego cyklu ze szkodą dla wiarygodności władz monetarnych, co z kolei 
zaowocowałoby w postaci dotkliwego wzrostu stóp procentowych. 
 Podobnie niektórzy ekonomiści amerykańscy (jak się wydaje, bazując na krajowym 
doświadczeniu) przejawiają negatywny stosunek wobec wewnętrznego uzgadniania 
policy mix110. Na przykład wskazują na niedostateczną elastyczność zwłaszcza 
dyskrecjonalnej części polityki fiskalnej, która w dużej mierze pozostaje pod wpływem 
krajowych czynników politycznych, a także militarnych (w tym ostatnim przypadku 
chodzi zarówno o oddziaływania grupy reprezentującej interesy kompleksu 
zbrojeniowego, jak i zmienność sytuacji geopolitycznej). W sumie czynniki te 
nakładają na politykę fiskalną pewien gorset, który podważa dowolność kombinowania 
polityk pieniężnej i fiskalnej. W świetle bardziej dosadnego poglądu, w warunkach 
braku dominacji fiskalnej (co przez ostatnich 40 lat było charakterystyczne dla 
gospodarki amerykańskiej) trudno znaleźć przekonujące przykłady strat z  powodu 
niekoordynowania składowych policy mix. Konkludując: dobra  polityka  pieniężna 
może istnieć tylko wówczas, gdy relacje fiskalno-monetarne są tak mało ważne, jak w 
Stanach Zjednoczonych (sytuacja ta zmieniła się podczas ostatniego kryzysu 
finansowego, który zmusił rząd oraz Fed do uzgadniania interwencji mających na celu 
ratowanie sektora finansowego111).  
 
Podmiotowy aspekt policy mix 

 Oprócz omawianego dotychczas przedmiotowego aspektu polityki 
makroekonomicznej, również ważny jest aspekt podmiotowy, który dotyczy m.in. 
wzajemnej pozycji rządu i władz pieniężnych. Między tymi aspektami istnieje wyraźne 
sprzężenie zwrotne, zwłaszcza w długim okresie: pozycja wspomnianych organów 
oddziałuje na treść polityki fiskalnej bądź monetarnej, zaś owa treść może 
modyfikować pozycję rządu lub banku centralnego.  

                                                      
110 K. N. Kuttner, The Monetary-Fiscal Policy Mix: Perspectives from the U.S., “Bank i 
Kredyt” 2002, nr 11-12; T. Davig, E. M. Leeper, Monetary-Fiscal Policy Interactions and 
Fiscal Stimulus, “European Economic Review” 2011, Vol. 55 (2). 
111 Por. A. Szyszka, Behawioralne aspekty kryzysu finansowego, „Bank i Kredyt” 2009, Vol. 40 
(4). 
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 Zacznijmy jednak od wskazania na niechlubną rolę polityków, polegającą na 
deformowaniu polityki fiskalnej112. W istocie podstawowym argumentem 
przemawiającym za ograniczaniem dyskrecjonalności tej polityki jest fakt, iż 
demokratycznie sformowane rządy mają immanentną skłonność do kreacji 
nadmiernego deficytu i długu publicznego, a w efekcie – odraczania stabilizacji. 
Istnieją co najmniej dwa powody tego stanu rzeczy. Po pierwsze, zgodnie z modelem 
„wspólnej kasy” (common pool model), reprezentujący różne grupy interesu politycy 
nie mają bodźców do ograniczania swych potrzeb wydatkowych, skoro koszt ich 
finansowania ponosi całe społeczeństwo (ściślej rzecz biorąc, obecna lub przyszłe 
generacje). Po drugie, politycy są z reguły krótkowzroczni, zwłaszcza gdy kierują się 
motywem reelekcji, luzując politykę wydatków: wszak zależności między 
ograniczeniami budżetowymi na ścieżce czasu, są mało czytelne dla szerokiej 
publiczności stanowiącej elektorat . 
 Powracając do relacji, jakie mogą łączyć pozycje rządu i władz pieniężnych, należy 
tu wyróżnić następujące trzy przypadki:  
1. Bank centralny zajmuje pozycję dominującą względem władz fiskalnych; 
w rezultacie władze monetarne mogą określać wzrost bazy monetarnej niezależnie od 
finansowych potrzeb rządu. W tej sytuacji rozmiary możliwego deficytu budżetowego 
są zdeterminowane przez chłonność krajowego i zagranicznego rynku finansowego. 
Ostatecznie rząd  może  być  zmuszony do zredukowania deficytu, aby  znaleźć modus 
vivendi między dostępnym finansowaniem a groźbą rezygnacji z niektórych 
priorytetów w zakresie wydatków publicznych. Równocześnie władze fiskalne 
powinny wystrzegać się nadmiernego długu zewnętrznego i unikać zbyt dużej podaży 
dłużnych papierów skarbowych, prowadzącej do wzrostu realnych stóp procentowych. 
2. Władze fiskalne mają pozycję dominującą w stosunku do banku centralnego; mogą 
one wówczas planować rozmiary deficytu budżetowego bez uzgadniania z założeniami 
polityki pieniężnej. Przy istniejącej chłonności rynku obligacji, władze monetarne są tu 
zmuszone do monetyzacji deficytu w ramach limitu dotyczącego kredytu dla rządu 
(chyba, że prawo stanowi inaczej). Jeżeli przewyższy to ekspansję popytu na realną 
bazę monetarną przy wyznaczonym poziomie cen, to w rezultacie może pojawić się 
presja inflacyjna oraz nacisk na rezerwy walut obcych. Niejako „przy okazji” 
zwiększona przez inflację niestabilność może zdusić rozwój krajowych rynków 
finansowych. 

                                                      
112 A. Annett, Enforcement and the Stability and Growth Pact: How Fiscal Policy Did and Did 
Not Change Under Europe’s Fiscal Framework, IMF Working Paper 2006, No. WP/06/116. 



Koordynacja polityki pieniężnej i fiskalnej  83 

3. Władze monetarne i fiskalne cechuje wzajemna równorzędność, co nasuwa 
możliwość skoordynowania decyzji dotyczących podaży pieniądza oraz deficytu 
budżetowego. Nie zawsze wszakże jest to wykonalne. Rząd może sfinansować część 
deficytu, którą jest w stanie pokryć dochód z emisji papierów dłużnych na krajowym i 
zagranicznym rynku finansowym. Jeżeli jednak rynek wewnętrzny jest niedostatecznie 
rozwinięty, a granica dostępu do źródeł zewnętrznych została osiągnięta, to albo 
fiskalna, albo pieniężna polityka może przybrać „podporządkowaną” postać opisaną w 
poprzednich przypadkach. Wskutek niezgodności celów fiskalnych i monetarnych 
stopy procentowe na rynku obligacji mogą znacząco wzrosnąć lub pojawią się 
płatnicze zaległości budżetu. 
 Jak wynika z opisanych przypadków, pozycja rządu lub banku centralnego, 
polegająca na dominacji fiskalnej/monetarnej lub równorzędności obu podmiotów, nie 
powinna być analizowana w izolacji. Przeciwnie, jej ekonomiczne, a poniekąd również 
polityczne znaczenie jest rezultatem swoistych kontraktów, które pozostają pod 
wpływem środowiska instytucjonalnego wypełniającego całą gospodarkę. Na 
środowisko to składają się normy formalne, przybierające postać przepisów prawa, 
oraz normy nieformalne: obyczaje, konwencje czy zwyczajowe procedury 
postępowania. Instytucje (podlegające procesowi instytucjonalizacji w czasie) znajdują 
wsparcie ze strony określonych organizacji i mechanizmów społecznych. 
 
Koordynacja decyzji czy gra? 

 W pierwszym punkcie analizy zdefiniowano różne typy relacji między polityką 
fiskalną i monetarną. Gdy mają one charakter ex ante, to mówimy o zawczasu 
uzgadnianych założeniach, które dotyczą decyzji rządu i banku centralnego 
(koordynacja ex ante). Jeżeli natomiast istnieją wzajemne dostosowania rozstrzygnięć 
fiskalnych i monetarnych do tych decyzji, które już wcześniej zostały podjęte, to w 
tym przypadku mamy do czynienia z grą o charakterze ex post. Tego dychotomicznego 
rozróżnienia relacji łączących władze fiskalne i pieniężne nie podważa fakt, iż nawet 
w warunkach gry może pojawić się współdziałanie. W odróżnieniu jednak od 
koordynacji ex ante, nie znajduje ono umocowania w formalnych lub zwyczajowych 
normach (instytucjach). Współpraca jest tu stanem szczególnym i przejściowym, a jej 
brak nie pociąga za sobą żadnych sankcji, ponieważ nie podważa norm działania 
(gracze spontanicznie podejmują współpracę, by zminimalizować funkcję straty 
w dążeniu do równowagi Nasha). Tego rodzaju (jak się wydaje, dobrze ilustrujące 
możliwe zachowania) rozumienie współdziałania nie stoi w sprzeczności z teorią gier, 
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która zakłada brak współpracy w procesie gry. W tym ostatnim przypadku bowiem 
chodzi o nieobecność koordynacji decyzji, umocowanej w normach postępowania. 
 Interakcje, jakie mogą występować między rządem a bankiem centralnym, są 
w znacznym stopniu zdeterminowane przez pozycję reprezentowaną przez te 
podmioty. W rozumieniu analizy oznacza ona zdolność do forsowania własnych celów 
i/lub instrumentów ich realizacji; owa zdolność wynika z aktualnie istniejących ram 
instytucjonalnych, do których m.in. należą: zapisy konstytucyjne i ustawowe, statut 
banku centralnego; historyczne, zwyczajowe normy w dziedzinie wzajemnych 
kontaktów;  system partyjny w kraju, model formowania rządu (prezydencki-partyjny), 
charakterystyka rządu (większościowy-mniejszościowy-koalicyjny); globalizacja: 
rozprzestrzenianie się i przenikanie (lub nie) do kraju najnowszych rozwiązań 
instytucjonalnych. W odniesieniu do celów natomiast pomija się w analizie społeczne 
podejście znamienne dla ekonomii dobrobytu, jak również określanie celów przez 
grupy interesów, przyjmując konwencjonalnie, iż rząd jest zorientowany na wzrost 
produkcji i zatrudnienia, zaś celem banku centralnego jest przede wszystkim 
stabilizacja cen. 
 Kluczowym problemem jest zależność między pozycją władz fiskalnych i 
monetarnych a potencjalnymi efektami koordynacji ex ante (rys. 1). Zależność ta może 
być zilustrowana za pomocą continuum o dwóch wymiarach przy realistycznym 
założeniu, że zmiany pozycji mają charakter w miarę ciągły, a korzyści koordynacji 
stopniowo przekształcają się w niekorzyści. Gdy istnieje równorzędność pozycji rządu 
i banku centralnego, którą można określić jako równowagę instytucjonalną, każdy 
podmiot najlepiej realizuje swe cele za pomocą uzgadniania decyzji, co pozwala 
zredukować niepewność (zwłaszcza w warunkach postępującej globalizacji). Można 
zatem przyjąć, że w obustronnym interesie leży stabilizacja koordynacji ex ante. Jeżeli 
jednak zmieniają się ramy instytucjonalne, a w ślad za tym pojawia się słaba 
dominacja (nierównowaga instytucjonalna), to wówczas korzyści koordynacji 
zmniejszają się, gdyż jeden z podmiotów nie może w pełni zrealizować swych celów, 
co oddala gospodarkę od makroekonomicznego optimum (np. występują przejawy 
asymetrii informacji i kłopoty komunikacyjne, skutkujące suboptymalnym poziomem 
stóp procentowych). Mimo to zajmujący słabszą pozycję podmiot stara się 
kontynuować koordynację, równocześnie adaptując ją do nowych warunków 
(przykładem jest pozyskiwanie przez rząd sojuszników wśród parlamentarnych grup 
interesów). Istnieją co najmniej dwie przyczyny tego stanu rzeczy:  rezygnacja z próby 
uzgadniania decyzji może być trudna lub wręcz niemożliwa ze względu na 
obowiązujące regulacje prawne;  jeśli nawet prawo zezwala na tę rezygnację, to w 



Koordynacja polityki pieniężnej i fiskalnej  85 

warunkach słabej dominacji wciąż istniejące korzyści koordynacji mogą przewyższać 
koszty podjęcia gry. 
 Możliwa jest również sytuacja, w której nierównowaga instytucjonalna ulega 
pogłębieniu, nasilając dominację jednego z podmiotów, a dotychczas istniejące 
korzyści koordynacji przekształcają się w swe przeciwieństwo (ilustracją jest tu 
utworzenie rządu większościowego zorientowanego na ekspansję wydatków i długu 
publicznego). Nowe ramy instytucjonalne powodują, że tak naprawdę żaden 
z podmiotów nie jest zainteresowany podtrzymywaniem koordynacji ex ante, choć 
przyczyny tego mogą być różne. 
 

 
Rysunek 1. Pozycja rządu i banku centralnego a efekty koordynacji ex ante 
Źródło: Opracowanie własne. 
 
 Zajmujący słabszą pozycję podmiot nie jest w stanie zrealizować przyjętych celów i 
dlatego jako pierwszy (leader) podejmuje dostosowania ex post, tj. grę, w trakcie 
której przez zaskoczenie zmusza dominujący podmiot (follower) do określonych 
zachowań (np. bank centralny znacząco podnosi stopy procentowe, by powstrzymać 
ekspansję fiskalną dominującego rządu). W warunkach głębokiej nierównowagi 
instytucjonalnej, wspomnianą grę należy uznać za rozwiązanie najlepsze z możliwych, 
gdyż jako jedyne do pewnego stopnia zapewnia ono realizację celów słabszego 
podmiotu, łagodząc skutki tej nierównowagi. Warto jednak zaznaczyć, że im silniejsza 
dominacja, tym gorsze rokowania co do zmniejszania następstw nierównowagi 
instytucjonalnej. 
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Tabela 1. Pozycje oraz interakcje rządu i banku centralnego 
Pozycje 

Instytucjonalne ramy Interakcje 
Rządu Banku 

centralnego 

Równorzędność 

• równorzędność pozycji gwarantowana przez konstytucję,  
ustawy i/lub przez zwyczajowe normy 

• model rządu prezydenckiego odseparowanego od wyborów 
parlamentarnych 

• optymalna kombinacja między niezależnością 
a demokratyczną odpowiedzialnością banku centralnego 

• efekt dyfuzji i naśladownictwa w warunkach globalizacji 

stabilizacja 
koordynacji ex ante 

Słaba 
dominacja 

 • regulacje uprawniają rząd do ustalania celu polityki banku 
centralnego 

• model rządu partyjnego uwikłanego w parlamentarny cykl 
polityczny 

• przewaga odpowiedzialności nad niezależnością banku 
centralnego w zakresie instrumentów 

• w średnim okresie pozycja banku osłabiona przez globalną 
niepewność monetarną adaptacja  

koordynacji ex ante 

 
Słaba 
dominacja 

• pozycja banku oparta na nieformalnych normach 
historycznych: wieloletnia wiarygodność i reputacja 

• model rządu partyjnego-koalicyjnego o zmiennej strukturze 
• kombinacja bezpośredniego celu inflacyjnego z 

niezależnością banku w dziedzinie celu i narzędzi 
• ukierunkowanie banku centralnego na międzynarodowe 

przepływy kapitału 

Silna 
dominacja 

 

• niedobór formalnych gwarancji niezależności banku 
centralnego 

• model rządu partyjnego-większościowego, który jest 
zorientowany na interwencję fiskalną 

• dualizm celów banku centralnego: stabilizacja poziomu 
cen, wielkości produkcji i zatrudnienia 

• brak efektu dyfuzji i naśladownictwa w warunkach 
globalizacji: „autarkia instytucjonalna” podjęcie  

dostosowań ex post 
(gry) 

 
Silna 
dominacja 

• konstytucyjne i ustawowe gwarancje niezależności banku 
centralnego 

• model rządu partyjnego-mniejszościowego (w skrajnym 
przypadku tzw. rząd techniczny) 

• autonomia banku centralnego w dziedzinie bezpośredniego 
celu inflacyjnego i narzędzi, niedobór demokratycznej 
odpowiedzialności 

• pozycja banku centralnego oparta m.in. na dobrych 
kontaktach ze światowymi centrami finansowymi 

Źródło: Opracowanie własne. 
 

 Może się zdarzyć, iż to właśnie dominujący podmiot nie jest zainteresowany 
kontynuacją koordynacji, starając się wykorzystać swą pozycję do łatwej realizacji 
celów. Jako leader inicjuje więc grę, sprawiając, że słabszy podmiot (follower) jest 
zmuszony do podjęcia działań, które jeszcze bardziej oddalają go od osiągnięcia 
własnych celów (np. uwikłany w cykl wyborczy rząd generuje szok popytowy, zaś 
neutralizujący ten szok bank centralny podważa spójność swej polityki w czasie). Tego 
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rodzaju gra jedynie pogłębia niepożądane skutki nierównowagi instytucjonalnej 
(hipotetyczne pozycje oraz interakcje rządu i banku centralnego bardziej szczegółowo 
przedstawia tabela 1). 
 

* * * 
 

 Dotychczasowa analiza wydaje się potwierdzać tezę o konieczności 
pragmatycznego podejścia do efektywności interakcji między rządem a bankiem 
centralnym, zaś koordynacja decyzji nie w każdych warunkach instytucjonalnych jest 
rozwiązaniem najlepszym z możliwych. Okazuje się zatem, że dominujący w 
literaturze pogląd o wyższości współdziałania ma charakter normatywny, zawierając 
pewne uproszczenia odnośnie do instytucjonalnych ram interakcji między rządem a 
bankiem centralnym, co zmniejsza jego przydatność operacyjną (nawiasem mówiąc, 
uproszczenia w ekonomii nie są niczym szczególnym, a przykładów w tej dziedzinie 
dostarcza choćby walrasowska teoria równowagi ogólnej). 
 W tekście próbowano wykazać, że kluczowym problemem jest pozycja rządu i 
banku centralnego, kształtowana przez istniejące ramy instytucjonalne, gdyż pozycja ta 
decyduje o interakcjach, które są najlepsze z możliwych: pozwalają realizować cele 
obu podmiotów, przybliżając sytuację do optimum makroekonomicznego. 
Dostrzegając niewątpliwe walory koordynacji decyzji, nie można pomijać faktu, iż 
w przypadku nasilającej się dominacji najlepszym rozwiązaniem jest podjęcie gry 
przez podmiot o słabszej pozycji. Jest to bowiem jedyna droga do zadowalającej 
realizacji jego celów, w warunkach nierównowagi instytucjonalnej. Innymi słowy, 
podtrzymywanie koordynacji ex ante prowadziłoby nie tyle do tak chętnie 
eksponowanego w literaturze konfliktu celów, ile do braku możliwości osiągania przez 
słabszy podmiot własnych celów.  
 Chociaż podjęcie gry jest substytutem równowagi instytucjonalnej jedynie w 
ograniczonym zakresie i na krótką metę, to jednak nie można wykluczyć, iż podczas 
gry dojdzie do kapitulacji dominującego podmiotu. Przykładem jest sytuacja, w której 
dominujący rząd jest zaskakiwany restrykcjami monetarnymi destabilizującymi 
zarządzanie długiem publicznym, a jego potencjalna kapitulacja może przyjąć formę 
nawet inicjatyw legislacyjnych, wzmacniających niezależność banku centralnego. 
Następuje wówczas modyfikacja ram instytucjonalnych, zmierzająca w kierunku 
równowagi instytucjonalnej, co ma już wymiar długookresowy. 
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5. Teoria „kreatywnej destrukcji” a współczesne pro cesy 
rozwojowe 
 
Streszczenie 

 Przedmiotem opracowania jest analiza roli małych przedsiębiorstw wchodzących na 
rynek w procesie wzrostu gospodarczego i wprowadzania innowacji. Przegląd 
literatury rozpoczyna się od kolejnych tez Schumpetera, poczynając od tej na temat 
kreatywnej destrukcji, następnie zmodyfikowanej, z uwzględnieniem roli istniejących 
już w danej dziedzinie przedsiębiorstw, które bronią się przed konkurencją nowo 
wchodzących. Na tym tle analizowane są nowsze prace na temat zróżnicowania 
charakteru  przedsiębiorstw wchodzących na rynek i ich roli we wprowadzaniu 
innowacji, a także relacja między współczesną konkurencją, wchodzeniem na rynek a 
innowacjami. Dane statystyczne potwierdzają, że duża część MSP w krajach post-
socjalistycznych ma charakter raczej „turbulencji” (wchodzenie i szybkie opuszczenie 
rynku) aniżeli firm innowacyjnych. Tym niemniej, istnieją potencjalne czynniki 
innowacyjności tych firm i w sprzyjających warunkach (dostęp do zewnętrznego 
finansowania, przyjazna przedsiębiorczości regulacja i presja na innowacje ze strony 
działalności eksportowej) poziom innowacyjności może się podnieść.  
 
Słowa kluczowe: innowacje; małe i średnie przedsiębiorstwa; transformacja do 
gospodarki rynkowej 
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Theory of “Creative Destruction” vs. Contemporary D evelopment 
Process 

Abstract 

 The paper presents the analysis of the role of small- and medium-sized enterprises 
entering the market within the process of economic growth and innovation launch. The 
review of literature commences with the successive theses of Schumpeter, starting with 
the one on creative destruction, through the modified one, considering the role of the 
already existing enterprises in the set branch that protect themselves against new 
entrants. Against this background the analysis of the recent literature is conducted. The 
literature focuses mainly on diversified types of the market-entering companies and 
their role in innovation launch as well as on the relationship between the contemporary 
competition entering the market and innovation. Statistical data confirm that a large 
number of SME is post-socialist countries is rather of “turbulence” nature (fast market 
entry and exit) than the innovative one. Nonetheless, there exist potential innovation 
factors in such companies and under the right circumstances (access to external sources 
of financing, entrepreneurship-friendly regulations and export-oriented innovation 
pressure) the level of innovation maybe enhanced. 

 
Kew words: innovation, small- and medium-sized enterprises, transformation to 
market economy 
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 We wczesnej pracy Schumpetera (Teoria rozwoju gospodarczego, której setną 
rocznicę publikacji obchodzimy  w tym roku) poczesne miejsce zajmowała teoria 
kreatywnej destrukcji jako element procesu ewolucji gospodarczej. Źródłem 
innowacyjności gospodarki było głównie wchodzenie na rynek nowych 
przedsiębiorstw, z natury rzeczy innowacyjnych, których efektywność powodowała, 
poprzez konkurencję, niszczenie przedsiębiorstw istniejących, reprezentujących starsze 
i gorsze rozwiązania. Wchodzące na rynek przedsiębiorstwa z założenia miały być 
małe.  Ta teoria została zresztą zmodyfikowana przez samego Schumpetera w jego 
późniejszych pracach, w których  przyznano ważną rolę istniejącym 
przedsiębiorstwom które, nie chcąc utracić dominacji na rynku, odpowiadały na 
zagrożenie stwarzane przez wchodzących konkurentów tworzeniem i wdrażaniem 
innowacji. 
 Współczesne badania  w jeszcze silniejszym stopniu kwestionują rolę „kreatywnej 
destrukcji”, a zwłaszcza rolę wchodzenia na rynek małych przedsiębiorstw, w procesie 
rozwoju i wprowadzania innowacji. Po pierwsze, okazało się, że w gospodarce 
współistnieją firmy o bardzo zróżnicowanym statusie, efektywności i strategii, co 
przeczy tezie o efektywnym niszczeniu mniej efektywnych firm przez konkurencję113. 
Po drugie, stwierdzono, że powstawanie nowych firm może być  źródłem 
nieproduktywnej „turbulencji”, grupy firm które powstają i bardzo szybko znikają, bez 
jakiegokolwiek wpływu na innowacje114. W końcu, praca Aghiona i innych z 2005 r. 
pokazała, że  relacja między konkurencją a innowacjami jest dużo bardziej 
skomplikowana, niż mogłoby się wydawać. 
 Wszystkie te elementy powodują, że warto zastanowić się nad rzeczywistym 
miejscem małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, a zwłaszcza 
nad ich rolą  w tworzeniu i wdrażaniu innowacji. 
 Na początku transformacji silnie podkreślano rolę małych i średnich 
przedsiębiorstw. Nadzieja i ideologia wiązały tworzenie nowych prywatnych 
przedsiębiorstw, z duchem przedsiębiorczości, oraz nacisk konkurencji, ze wzrostem i 
innowacyjnością.  Spodziewano się też, że nowe prywatne firmy wchodzące na rynek 
przejmą zbędnych pracowników z prywatyzowanych firm państwowych. Choć nowe 

                                                      
113E. Bartelsman, S. Scarpetta, F. Schivardi., Comparative analysis of firm demographics and 
survival: micro-level evidence for the OECD countries, “Economics Department Working 
Papers”, OECD Paris 2003, 
 N. Brand., Business Dynamics, Regulation and Performance, “OECD STI Working Paper 
Series” 2004. 
114E. Santorelli, M. Vivarelli, Entrepreneurship and the Process of Firms’ Entry, Survival and 
Growth, IZA DP, Institute for the Study of  Labour, 2006, No. 2475. 
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firmy masowo powstawały, nie spełniły jednak wielu pokładnych w nich oczekiwań. 
W praktyce, aczkolwiek, do czasu kryzysu, gospodarki krajów post-socjalistycznych 
rozwijały się szybko, to nie można powiedzieć, by rozwój ten był oparty na 
innowacjach. 
 
Schumpeterowska “kreatywna destrukcja” a współczesn e badania 
ewolucji rynków 

 Rozwój gospodarczy i jego źródła były jednym z podstawowych tematów 
twórczości   Schumpetera. Jednak w ciągu 30 lat swego pisarstwa, które miało miejsce 
w zasadniczo zmieniających się warunkach, poglądy jego ewoluowały. Według 
początkowej hipotezy sformułowanej w Teorii rozwoju gospodarczego, która była po 
raz pierwszy opublikowana w 1912 r., podstawowym motorem rozwoju 
gospodarczego nie były warunki zewnętrzne (rozwój demograficzny, pozyskiwanie 
nowych rynków, rozwój techniczny), ale endogeniczny proces pojawiania się nowych 
kombinacji zasobów w postaci różnych innowacji (wprowadzanie nowych produktów, 
metod produkcyjnych, tworzenie nowych rynków, używanie nowych materiałów, 
nowa organizacja przemysłu)115.   W swojej książce Schumpeter wyraźnie rozgranicza 
adaptację do warunków zewnętrznych i innowację jako nowy sposób działania. 
Według Schumpetera źródłem innowacji jest przedsiębiorca. Przedsiębiorcy są 
rozumiani jako twórcze osoby, które są w stanie wyobrazić sobie wprowadzenie 
innowacji (choć nie muszą być  ich twórcami). Są oni wystarczająco niezależni, by 
przełamać opór tych, którzy na różne sposoby zarabiają na dotychczasowych 
sposobach prowadzenia działalności biznesowej. Ich motywacją jest głównie 
odniesienie sukcesu, osiągnięcie zysku może być jednakkonieczne aby wykazać 
przewagę nowych kombinacji zasobów nad starymi.     
 Przedsiębiorca tworzy nowe kombinacje zasobów i wprowadza je po raz pierwszy 
w danej dziedzinie przemysłu. Na tym etapie Schumpeter zakładał, że przedsiębiorca 
musi wejść do danej dziedziny działalności. Ponieważ zaczyna „od zera”, nie mając 
wcześniej wypracowanego dochodu, musi korzystać z kredytu. Schumpeter zakładał 
też, że wielkość zasobów dostępnych dla danej dziedziny przemysłu jest ograniczona. 
Stąd skuteczne tworzenie nowych kombinacji wymaga niszczenia innych, starszych. 
Gorsze (starsze) kombinacje zasobów produkcyjnych są eliminowane przez 
konkurencję. 

                                                      
115 J.Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 
Warszawa 1960. 
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 Jak stąd wynika, proces kreatywnej destrukcji opisany w Teorii rozwoju 
gospodarczego jest oparty na wchodzeniu indywidualnych przedsiębiorców do danej 
dziedziny przemysłu i na konkurencji. Tworzenie jest niezależne od destrukcji. 
Destrukcja może być twórcza w tym sensie, że daje miejsce dla innowacji, które 
jednak zostały wprowadzone niezależnie. Również, w sensie historycznym, etapy 
tworzenia i destrukcji (niszczenia) przeplatają się w rozwoju gospodarczym. 
Możliwość tworzenia nowych kombinacji zasobów przez już działających 
przedsiębiorców jest tylko wzmiankowana116, brakuje też opisu szczegółów selekcji 
przez konkurencję.   
 Najczęściej tylko ten wczesny pogląd (określany jako Mark I117) i zbliżony do tez 
darwinowskich jest identyfikowany z poglądami Schumpetera. Do tego poglądu pasuje 
slogan „małe jest piękne” i często zniekształcony obraz procesów gospodarczych w 
pracach współczesnych kontynuatorów szkoły austriackiej118. Już sam Schumpeter  w 
swych późniejszych pracach opracował zmodyfikowaną koncepcję kreatywnej 
destrukcji, określaną przez interpretatorów jako Mark II.   W książce Kapitalizm, 

socjalizm i demokracja, opublikowanej 30 lat później (1943), Schumpeter przyjmuje 
istnienie niedoskonałych rynków, na których stosowane są praktyki monopolistyczne. 
Zwraca uwagę na rzadkość prawdziwego ducha przedsiębiorczości. Istniejąca struktura 
przemysłu wpływa na możliwość wejścia do dziedziny dla nowych przedsiębiorców – 
konieczność operowania na wielką skalę jest sama z siebie barierą wejścia, a 
dodatkowo przedsiębiorcy już działający w danej dziedzinie aktywnie utrudniają 
innym wejście do niej. Przyjmuje też, że nowe kombinacje zasobów mogą pojawiać się 
w już istniejącym przemyśle, a nawet ich pojawianie się lub imitowanie może być 
reakcją na zagrożenie zniszczeniem. W rzeczywistości duże firmy funkcjonujące w 
przemyśle same tworzą innowacje, ale niekoniecznie decydują się na ich 
natychmiastowe wprowadzenie. Musi występować zagrożenie konkurencyjne by, po 
pierwsze, inwestowały w innowacje, a następnie, by je wprowadzały w  życie. 
 Przy tym nowym podejściu tworzenie nie jest już niezależne od niszczenia. Wprost 
przeciwnie, zagrożenie zniszczeniem może pobudzać endogeniczne tworzenie  nowych 
kombinacji i powodować pojawianie się innowacji. Drugą konsekwencją tej nowej 
hipotezy jest modyfikacja roli wejścia i roli małych firm w ogólności. Postrzega się ich 
                                                      
116 J.Schumpeter, Teoria rozwoju, op.cit., s.218. 
117 Por. E. S. Andersen , M.S. Dahl , B-A. Lundvall , T. Reichstein , Schumpeter’s process of 
creative destruction and the Scandinavian system: a tale of two effects, paper for the DRUID 
Conference, 2006. (http://www.business.aau.dk/evolution/esapapers/esa06/druid06.pdf)    
118 Schumpeter formalnie nie jest zaliczany do tej szkoły, choć niewątpliwie istnieją liczne 
podobieństwa. 
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rolę w innowacyjności jako mniej istotną, ale wskazuje się, że mogą one reagować, 
przez innowację lub imitację, na zagrożenie zniszczeniem. W tej późniejszej hipotezie 
Schumpeter podkreśla raczej kluczową rolę dużych firm, które  mogą odpowiadać  na 
zagrożenie zniszczeniem inwestowaniem w innowacje.  
 Współczesne badania nad dynamiką struktur rynkowych i nad demografią firm (ich 
wejściem, wyjściem, przeżyciem) pozornie wydają się potwierdzać tezę Schumpetera o 
znaczeniu kreatywnej destrukcji  dla innowacji119. Badania te pokazują, że częstość 
wyjścia  z rynku na ogół odpowiada częstości wejścia do niego, co oznacza, że 
niszczenie faktycznie jest w równowadze z tworzeniem. Także fakt wyższej częstości 
wejścia w przemysłach wysokiej technologii wydaje się wskazywać, że szybki rozwój 
technologii jest powiązany z innowacyjnym wkładem firm wchodzących do danej 
dziedziny. Tym niemniej, utrzymujące się zróżnicowanie firm o różnym poziomie 
produktywności, przekraczające sytuację przejściową przed zwycięstwem najlepszych 
i zmuszeniem słabszych do wyjścia, dowodzi, że równoległe procesy tworzenie i 
niszczenia firm tylko częściowo wyrównują poziom innowacyjności w danej 
dziedzinie. Wynika  z tego, że obie hipotezy Schumpetera są niepełne i powinny być 
uzupełnione. 
 Inny kierunek współczesnych badań nad dynamiką struktur przemysłowych  
potwierdza istnienie równoległych procesów tworzenie i niszczenia firm, ale nie 
zgadza się z nazywaniem tego zawsze „kreatywną destrukcją” jak chciał Schumpeter. 
Santarelli i Vivarelli twierdzą, że fakt, iż powstawanie i znikanie firm na ogół się 
równoważy nie oznacza, że wejście wprowadza innowację do danej dziedziny 
przemysłu, zmuszając mniej produktywne firmy  do wyjścia ale, przeciwnie, w 
większości są to te same firmy, które powstają i które bardzo szybko znikają, bez 
jakiegokolwiek pozytywnego wpływu na daną dziedzinę.  Dowodzi tego bardzo niski 
stopień przeżycia nowo tworzonych firm. Na podstawie badań empirycznych rynku 
włoskiego, o szczególnie dużej ilości małych i średnich przedsiębiorstw, Santarelli i 
Vivarelli wyróżnili  małą część firm wchodzących do sektora, które mają rzeczywistą 
przedsiębiorczą motywację innowacyjną, od innych, których motywacja jest 
defensywna (by uciec przed bezrobociem, zobaczyć, co się da zrobić) i które tworzą 
strefę turbulencji i przepływu na rynku120.  

                                                      
119 E. Bartelsman, S. Scarpetta, F. Schivardi, Comparative analysis of firm demographics and 
survival: micro-level evidence for the OECD countries, “Economics Department Working 
Papers”, OECD, Paris 2003. 
120 E. Santorelli, M. Vivarelli, Entrepreneurship and the Process of Firms’ Entry, Survival and 
Growth, op.cit. 
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 Europejski Raport o Konkurencyjności z 2008 r.  podkreśla zasadnicze znaczenie 
przedsiębiorczości dla wzrostu opartego na innowacjach121. Podkreśla on jednak, że nie 
tylko intensywność wejścia na rynek nowych firm ma znaczenie dla innowacyjności, 
ale także proces ich wzrostu i selekcji. W związku z tym zaproponowano w tym 
opracowaniu  klasyfikację firm wchodzących na rynek pod względem ich rodzaju 
przedsiębiorczości: 

• „schumpeterowscy innowatorzy”, wchodzący na rynek z celem wprowadzenie 
nowych sposobów prowadzenia biznesu, procesów produkcyjnych i produktów, 

• konwencjonalne firmy początkujące, mające na celu mniej lub bardziej stabilne 
przeżycie, imitację firm już działających na rynku, bez szczególnych aspiracji 
przedsiębiorczych, 

• „turbulencja” – początkujące firmy o małych umiejętnościach przedsię-
biorczych, próbujące przeżyć choć przez krótki czas.  

 Fakt, że firmy wchodzące na rynek mogą mieć zróżnicowane postawy wpływa też 
na ich zdolność uczenia się i adaptacji do warunków rynkowych. Wynika to z 
obserwacji różnych dróg przeżycia małych firm – jedne z nich szybko się rozwijają, 
inne w krótkim czasie upadają. Przyczyną tego może być wymienione  w powyższej 
klasyfikacji zróżnicowanie stopnia aktywności postawy strategicznej. Polega ono na 
wyższej lub niższej innowacyjności w sensie Schumpetera, ale również na wyższej lub 
niższej skłonności do badania środowiska i interpretacji niekompletnej informacji na 
jego temat122. Strategia adaptacyjna może zatem polegać na pasywnym uczeniu się, ale 
znacznie większe szanse przeżycia mają firmy uczące się aktywnie. Duże znaczenie 
ma również skłonność firmy do inwestowania w odpowiednie strategie przeżycia i, w 
związku z tym, dostępności środków finansowych na takie inwestycje123. 
 Występuje też skomplikowana zależność pomiędzy wchodzeniem na rynek nowych 
firm, a zwłaszcza firm o różnej wielkości,  a konkurencją. To prawda, że wchodzenie 
na rynek nowych firm liczbowo poprawia stan konkurencji. Współczesne badania 
podkreślają jednak, że wchodzenie nowych firm na rynek może mieć dwa różne skutki 

                                                      
121 European Competitveness Report, European Commisison, Brussels, 2008.  
122B. Jovanovic , Selection and the Evolution of Industry, “Econometrica”,1982, Vol. 50, No. 3, 
s. 649-670,  R. Ericson, A. Pakes , Markov perfect industry dynamics: a framework for 
empirical work, “Review of Economic Studies” 1995, Vol. 62, No. 1, s. 53-82. 
123 M. Cincera, O.Galgau, Impact of Market Entry and Exit on EU Productivity and Growth 
Performance, “European Economy”, Economic Paper  No. 222, European Commission, 
Brussels 2005.  
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zależnie od tego, jaka jest relacja między poziomami technologii tych firm124. 
Silniejsza konkurencja może powodować efekt „ucieczki do przodu” w innowacje, ale 
może też ograniczać innowacje jeśli nacisk konkurencji powoduje zmniejszanie się 
renty innowacyjnej. Ucieczka w innowacje dominuje, jeśli różnice pomiędzy firmami 
wchodzącymi a już działającymi w sektorze są niewielkie (konkurencja „łeb w łeb”). Z 
kolei blokowanie innowacji przez zbyt silną konkurencję ma miejsce wtedy, gdy 
różnica pomiędzy liderem a jego konkurentami jest za duża. Wynik ten może być 
również interpretowany w odniesieniu do firm wchodzących i już będących  w 
sektorze. Wejście do sektora firm o podobnym poziomie technologicznym stymuluje 
innowacyjność obu grup firm, ale jeśli różnica pomiędzy nimi jest zbyt duża, 
skłonność do innowacji obu grup firm zmniejsza się125.  
 Hipotezy opisywanej pracy zostały pozytywnie zweryfikowane na danych dla 
brytyjskich przedsiębiorstw notowanych na giełdzie126. Nie badano relacji między 
innowacjami a konkurencją między wchodzącymi a istniejącymi firmami o różnych 
rozmiarach. W szczególności nie zajmowano się małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami, choć stanowią one bardzo dużą część firm wchodzących na dany 
rynek. Jednak opisana relacja między stopniem podobieństwa konkurujących firm a ich 
skłonnością do innowacji ma duże znaczenie dla rozważań nad rolą małych firm dla 
innowacji. Po pierwsze, mogą one mieć bodźce do innowacji (nie tylko w sensie 
innowacji technologicznych, ale również w dziedzinie organizacji i strategii) wtedy, 
gdy wchodzą na rynek, gdzie znajdują się już małe przedsiębiorstwa konkurujące 
między sobą poprzez innowacje i kiedy konkurencja ta jest wystarczająco silna, ale 
umożliwiająca uzyskanie pozycji lidera. Wejście do dziedziny przemysłu 
zdominowanej przez wielkie firmy, w której nie ma możliwości uzyskania przewagi 
konkurencyjnej, nie będzie stymulować do innowacji127. Małe przedsiębiorstwa mogą 
przeżyć wykorzystując inne korzyści, takie jak niskie koszty pracy lub elastyczność w 
dostosowaniu do potrzeb rynku lokalnego. Nie będzie również bodźców do innowacji, 
jeśli konkurencja między małymi firmami jest słaba (np. kiedy ich działanie jest 
ograniczone do małego lokalnego rynku). 

                                                      
124 P. Aghion, N. Bloom, R. Blundell, R. Griffith, P. Howitt, Competition and Innovation: An 
Inverted U Relationship, ”The Quarterly Journal of Economics”  2005,  No. 120(2), s. 701-728.  
125 M. Cincera, O. Galgau, Impact of Market Entry and Exit on EU Productivity and Growth 
Performance, “European Economy”, op.cit. 
126 P. Aghion i in. op.cit. 
127 Może jednak występować potrzeba adaptacji do poziomu technologicznego dużej firmy, jeśli 
współpracuje ona z małą. 
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 Możliwość wejścia na rynek, a następnie przeżycia, zależy od wielu czynników, 
których skutkiem może być  hamowanie zarówno wejścia, jak i konkurencji. Do takich 
czynników należą:  strategie firm działających w sektorze mające na celu utrudnienie 
wejścia, bariera w postaci minimalnej technicznej skali działalności, konieczność 
wykorzystywania patentów, reputacja już działających firm128. Badania empiryczne 
wskazują także na znaczenie dostępu do zewnętrznego finansowania dla szansy 
przeżycia129  
 Deregulacja rynków produktów, pracy i kapitału pomaga w wejściu większej ilości 
firm i przeciwdziała dominacji na rynku. Z badań empirycznych prowadzonych przez 
OECD wynika, że  deregulacja ma szczególnie duży wpływ na wchodzenie na rynek 
przez małe firmy130. Pośrednio bardziej intensywne wchodzenie nowych firm obniża 
stopę zysku i, poprzez wzmocnienie konkurencji i zmniejszenie kosztów dostosowania, 
może prowadzić do spadku kosztów i zwiększenia inwestycji131.Tym niemniej, różne 
założenia reform deregulacyjnych mogą mieć różne skutki jeśli chodzi o 
efektywność132. W szczególności, spadek stóp zysku może utrudniać inwestowanie w 
badania i rozwój. Podobnie negatywny może być wpływ prywatyzacji, jeśli to 
poprzednio firmy państwowe prowadziły badania i rozwój. Według Branda w różnych 
dziedzinach mogą występować różne czynniki wzrostu produktywności: w dziedzinach 
młodych (zwłaszcza związanych z technologiami komunikacyjnymi) jest on bardziej 
związany z wchodzeniem nowych firm, podczas gdy w dziedzinach bardziej 
dojrzałych większe znaczenie mają wydatki na B+R firm już działających w 
dziedzinie133. 
 Czynnikiem mającym wpływ i na wejście, i na rozwój firm, związanym z 
deregulacją, jest stosunek administracji publicznej do firm i obciążenie działalności 
                                                      
128 M. Cincera, O. Galgau, Impact of Market Entry and Exit on EU Productivity and Growth 
Performance, op.cit. 
129 E. Santorelli, M. Vivarelli, Entrepreneurship and the Process of Firms’ Entry, Survival and 
Growth, op.cit. 
130 S.Scarpetta, P. Hemmings, T. Tressel,  J. Woo, The Role of Policy and Institutions for 
Productivity and Firm Dynamics: Evidence from Micro and Industry Data, ”OECD Working 
Paper”, Paris 2002,  No. 329. 
131A. Alesina, S. Ardagna., G.Nicoletti, F. Schiantarelli, Regulation and investment, “OECD 
Working Paper”, Paris 2003,  No. 352. 
132R. Griffith, R. Harrison, The link between product market reform and macroeconomic 
performance, “European Economy”, Economic Paper, No. 209, European Commission, 
Brussels, 2004,  G. Nicoletti, S. Scarpetta, Regulation, productivity and growth. OECD 
evidence, “OECD Working Paper” 2003, No 347. 
133 N. Brand,  Business Dynamics, Regulation and Performance, “OECD STI Working Paper 
Series” 2004. 
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biznesowej obowiązkami administracyjnymi. Według ankiet Komisji Europejskiej, jest 
to najważniejsza z barier deklarowanych przez przedsiębiorstwa134. 
 Trzeba też wziąć pod uwagę postawy przedsiębiorców i społeczeństwa jako całości. 
Czynnikiem, który wpływa na chęć eksperymentowania z nowymi sposobami 
prowadzenia biznesu jest obawa przed ryzykiem lub jej brak. Ta postawa stanowi o 
różnicy pomiędzy amerykańskimi (mniej wrażliwymi na ryzyko) a europejskimi 
(bardziej wrażliwymi) małymi przedsiębiorstwami. 
 Jeśli chodzi o zasadniczy proces selekcji (wypadania z biznesu), trzeba wziąć pod 
uwagę różnego rodzaju koszty kończenia działalności. Tutaj również ma znaczenie 
większa tolerancja na niepowodzenie w USA i niższa w Europie. Niechęć do 
zamknięcia nieefektywnego przedsiębiorstwa może być również związana z bardziej 
ostrożnymi praktykami kredytowania banków europejskich. Przedsiębiorca myślący o 
zamknięciu przedsiębiorstwa musi poważnie liczyć się z perspektywą odmowy kredytu 
na nowe przedsięwzięcie.   
 To bardzo krótkie omówienie niektórych wyników badań pokazuje, że jest wiele 
czynników wpływających na relację między przedsiębiorczością a procesem wejścia, 
wzrostu i selekcji, z innowacją jako jego ewentualnym ostatecznym wynikiem.  
Powszechność kreatywnej destrukcji w żadnej mierze nie jest zagwarantowana, nawet 
przy intensywnym wchodzeniu firm do sektora i wychodzeniu z niego.  
 Słabość innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach i ich powolny wzrost 
odróżniają firmy europejskie od amerykańskich. Z badań nad demografią firm 
wiadomo, że firmy amerykańskie wchodzące na rynek są mniejsze od europejskich, ale 
przeżywające firmy rosną znacznie szybciej135. Szybkie upadanie amerykańskich 
nieefektywnych start-upów i selekcja na rzecz firm o szybszym wzroście i wyższej 
produktywności świadczą o wyższej efektywności alokacyjnej procesu tworzenia i 
niszczenia tych firm niż w Europie.136 
 Jeśli chodzi o kraje post-socjalistyczne, należy wziąć pod uwagę uwarunkowania 
historyczne motywacji i warunków działania małych przedsiębiorstw. W krajach tych 
małe firmy istniały przed transformacją, ale zasadniczy wzrost tego sektora zaczął się 
dopiero 20 lat temu. Konsekwencją tego jest brak doświadczenia przedsiębiorczego i 
obawa przed ryzykiem w społeczeństwie jako całości, choć z drugiej strony  może też 
istnieć silna chęć posiadania niezależnego przedsiębiorstwa. Konsekwencją przeszłości 

                                                      
134 European Competitiveness Report 2008, op.cit. 
135 E. Bartelsman, S. Scarpetta, F. Schivardi., Comparative analysis of firm demographics and 
survival: micro-level evidence for the OECD countries, op.cit. 
136 European Competitiveness Report 2008, op.cit. 
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socjalistycznej i wówczas obowiązującej zasady równości jest też niedostatek 
zakumulowanych środków finansowych. Innym czynnikiem było bezrobocie, silnie 
rosnące w erze recesji post-transformacyjnej, co wpłynęło na skłonność do zakładania 
małych przedsiębiorstw pod wpływem konieczności. Niedorozwój sektora usług i 
możliwość wykorzystania innych niż innowacje czynników sukcesu (niskie koszty 
pracy, znajomość rynku lokalnego) mogły też wpłynąć na niższą skłonność do 
innowacji (przynajmniej w odniesieniu do najczęściej stosowanej definicji innowacji w 
oparciu o kryterium technologiczne). 
 Ogólnym warunkiem niesprzyjającym innowacjom może być brak zaufania 
administracji publicznej dla małych przedsiębiorstw, postrzeganych jako podmioty na 
wpół czarnorynkowe. Innymi ważnymi czynnikami utrudniającymi działalność 
innowacyjną może być upadek ośrodków badawczych, które przed transformacją były 
finansowane przez wielkie przedsiębiorstwa publiczne, a także opóźnienia w tworzeniu 
organizacji ułatwiających wprowadzanie innowacji (jak parki innowacyjne). 
 Specyfika krajów post-socjalistycznych może wpływać na czynniki odróżniające 
dynamizm małych firm od innych: charakterystyka otoczenia instytucjonalnego, 
pomoc państwa, stopień stabilności gospodarczej,  stopień zintegrowania małych 
przedsiębiorstw z sieciami istniejącymi w gospodarce137. Czynniki te mogą wzmacniać 
albo osłabiać postawy przedsiębiorcze i pogarszać lub polepszać wyniki wszystkich 
małych przedsiębiorstw lub niektórych ich grup.  
 Wcześniejsze badania wykazały dualność małych i średnich przedsiębiorstwa w 
krajach post-socjalistycznych jeśli chodzi o motywacje ich wejścia i dynamikę138. 
Okazało się, że niektóre przedsiębiorstwa będące własnością osób fizycznych mogą 
być zorientowane na wzrost, podczas gdy inne tylko na przeżycie. Było jednak trudno 
stwierdzić, jaka jest skala tych zjawisk. Została również sformułowana hipoteza, że 
małym firmom jest szczególnie ciężko „wspinać się po drabinie” w kierunku wyższej 
skali działalności. 
 
  

                                                      
137 C. Vincensini, P. Koleva, Dynamism and dualism of small and medium-sized enterprises in 
transition economies: An institutionalist approach to performance? EAEPE Annual 
Conference, Rethymno, 2004, S. Johnson, D. Kaufman, A. Schleifer, Politics and 
Entrepreneurship in Transition Economies, “William Davidson Institute Working Paper” 1997,  
No. 57.  
138 C. Vincenisni, P. Koleva, Dynamism and dualism of small and medium-sized enterprises in 
transition economies, op.cit. 
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Cechy małych i średnich przedsi ębiorstw w krajach post-
socjalistycznych  

 Analiza stanu małych i średnich przedsiębiorstw zostanie przeprowadzona na 
podstawie porównywalnych danych pochodzących z 2009 SBA Facts Sheet 
opublikowanego na stronie Komisji Europejskiej139. Wszystkie porównywane kraje 
należą do Unii Europejskiej, a więc otoczenie instytucjonalne funkcjonowania małych 
przedsiębiorstw jest podobne. Na podstawie tych danych (zawartych w Aneksie) 
można sformułować pewne „stylizowane fakty” dla wszystkich krajów post-
socjalistycznych lub dla pewnych ich grup.  Stan małych i średnich przedsiębiorstw w 
krajach post-socjalistycznych zostanie porównany z ich stanem w Unii Europejskiej 
jako całości. 
 W całej Unii Europejskiej małe i średnie przedsiębiorstwa są podstawowym 
pracodawcą, zapewniając ponad 67% miejsc pracy. Udział ten jest znacznie wyższy od 
udziału małych i średnich przedsiębiorstw w wartości dodanej (54%). Wynika stąd, że 
małe i średnie przedsiębiorstwa cechują się wyższą pracochłonnością niż 
przedsiębiorstwa większe. Cechy te występują w jeszcze większym natężeniu w 
krajach post-socjalistycznych (wysoki, często wyższy niż średnio w krajach 
europejskich, udział w zatrudnieniu, niższy, na ogół niższy niż przeciętnie w krajach 
europejskich, udział w wartości dodanej).  Tak więc w krajach post-socjalistycznych w 
jeszcze silniejszym stopniu rysuje się rola małych i średnich przedsiębiorstw jako 
głównie pracodawcy, o niewysokiej wydajności. Może to wynikać z faktu częstej 
przynależności tych firm do sektora usług, mało rozwiniętego przed transformacją, w 
którym pracochłonność jest wyjątkowo wysoka. Inną przyczyną silniejszej roli małych 
i średnich przedsiębiorstw w  tworzeniu miejsc pracy może być nacisk bezrobocia. 
Wyjątkiem są wszystkie trzy kraje bałtyckie (Litwa, Łotwa i Estonia), gdzie udział 
małych i średnich przedsiębiorstw w zatrudnieniu jest bardzo wysoki, ale dorównuje 
mu udział w wartości dodanej. Wysoka efektywność małych i średnich przedsiębiorstw 
w krajach bałtyckich nie jest jedyną specyficzną cechą tych krajów.    
 Podstawowym faktem, który rzuca się w oczy we wszystkich krajach Grupy 
Wyszehradzkiej (poza Słowacją) i w Słowenii jest widoczna nadreprezentacja 
mikroprzedsiębiorstw. Zwierciadlanym odbiciem tego jest niższy udział 
przedsiębiorstw małych i średnich, co sugeruje występowanie „szklanego sufitu” w 
rozwoju mikroprzedsiębiorstw. Taka struktura jednak nie występuje w innych krajach 
                                                      
139 Dostępne na stronie: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis 
/performance-review/index_en.htm#h2-2.  Mikroprzedsiębiorstwa – do 9 zatrudnionych,  małe  
od 10 do 49, średnie od 50 do 249 zatrudnionych. 
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post-socjalistycznych o krótszej historii transformacji, gdzie, przeciwnie, najmniejsze 
firmy mają niższy udział. W krajach tych nadal ma miejsce budowanie sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw, z wysoką stopą ich wchodzenia na rynek. 
 Jest rzeczą zastanawiającą, że choć  udział mikroprzedsiębiorstw na Węgrzech, w 
Polsce, w Republice Czeskiej i w Słowenii jest wyjątkowo wysoki, jednocześnie stopa 
powstawania przedsiębiorstw jest niższa niż w Unii Europejskiej. Może to oznaczać, 
że nadreprezentację mikroprzedsiębiorstw spowodowała kumulacja tworzenia małych 
firm w ciągu całego okresu transformacji, przy niskiej tendencji i do wzrostu i do 
likwidacji tych firm. Stopa tworzenia firm jest natomiast dużo wyższa niż w Unii 
Europejskiej w Estonii i w najmniej zaawansowanych w procesie transformacji 
Bułgarii i Rumunii. Dane na temat tworzenia firm nie są dostępne dla wszystkich 
krajów, ale dla krajów, gdzie są one dostępne, są bardzo silnie negatywnie 
skorelowane z kosztami tworzenia biznesu (im wyższe, tym niższa stopa tworzenia) 
i pozytywnie ze stopniem przyjazności administracji publicznej. Warto zauważyć, ze w 
krajach grupy wyszehradzkiej ocena administracji publicznej jest dużo gorsza niż w 
innych krajach post-transformacyjnych. 
 Interesujące są również charakterystyki mówiące o poziomie i cechach postaw 
przedsiębiorczych w krajach post-socjalistycznych. Otóż przedsiębiorczość jest na ogół 
w mniejszym stopniu postrzegana jako szansa niż w Unii Europejskiej jako całości 
(z wyjątkiem Polski, Słowacji i Słowenii). Jednocześnie stopa przedsiębiorczości 
(częstość bycia przedsiębiorcą)  jest wyższa niż w Unii (z wyjątkiem Słowenii). Aby 
dopełnić obrazu, trzeba  zwrócić uwagę, że w tych krajach, gdzie możliwe było 
uzyskanie tego wskaźnika, stosunek przedsiębiorczości postrzeganej jako szansa do 
przedsiębiorczości postrzeganej jako konieczność jest niższy niż w Europie (poza 
Słowenią).Wynika stąd, że  w krajach post-socjalistycznych jest wyjątkowo wysoki 
odsetek firm tworzonych pod naciskiem motywów nieprzedsiębiorczych (głównie 
bezrobocia). Trudno się spodziewać, aby firmy te były aktywnymi 
Schumpeterowskimi „innowatorami”, raczej należy się spodziewać ich przynależności 
do grupy „turbulencji”.  
 Tym niemniej wydaje się, że wśród małych i średnich firm z krajów post-
socjalistycznych występuje wyższa polaryzacja niż przeciętnie wśród firm 
europejskich. Z jednej strony wyższy jest udział firm szybko rosnących, a z drugiej w 
wielu krajach (poza Rumunią i Słowenią) stopa przeżycia firm jest niższa niż w 
krajach Unii Europejskiej. Czynnikiem, który zdaje się mieć silny wpływ na niską 
przeżywalność małych firm jest trudny dostęp do kapitału i ogólnie mały udział 
venture capital. Jedynym krajem, w którym małe i średnie przedsiębiorstwa 
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sygnalizują mniej problemów niż przeciętnie  w Unii Europejskiej w dostępie do 
źródeł finansowania jest Estonia. 
 W zbiorze danych opublikowanych przez Komisję Europejską nie ma danych na 
temat zamykania firm (nie ma tego również w zbiorze danych Eurostatu). Przyczyną 
tego może być problem definicyjny – np. związany z okresowym zawieszaniem 
działalności przez firmy. Można jednak zauważyć, że koszt zamykania firm w krajach 
Grupy Wyszehradzkiej jest wyższy niż przeciętnie w Europie i może to prowadzić do 
sztucznego utrzymywania firm w działaniu, mimo ich niskiej efektywności. 
Aczkolwiek społeczne poparcie dla „drugiej szansy” jest wyższe  w krajach post-
socjalistycznych niż przeciętnie  w Europie, barierą dla zamykania nieefektywnego 
przedsiębiorstwa i podejmowania nowej działalności mogą być obawy samego 
przedsiębiorcy. Może on np. obawiać się, że mając w życiorysie upadłość 
prowadzonego przedsiębiorstwa będzie miał w przyszłości trudności z uzyskaniem 
kredytu. Czynniki te mogą przyczyniać się do odraczania upadłości i do 
nadreprezentacji najmniejszych firm. 
 Jeśli chodzi o działalność innowacyjną małych i średnich przedsiębiorstw w krajach 
post-socjalistycznych, zarówno odsetek MSP prowadzących działalność innowacyjną 
i takich, które same tworzą innowacje, jest niższy niż w Unii Europejskiej. Znaczącym 
wyjątkiem jest jednak Estonia, gdzie duża część małych przedsiębiorstw prowadzi 
działalność innowacyjną. Jak się wydaje, jest to w dużej mierze związane z 
korzystnym otoczeniem instytucjonalnym i warunkami finansowymi. Estonia 
i Słowenia są też  jedynymi krajami z dużym odsetkiem przedsiębiorstw prowadzących 
innowacje i współpracujących z innymi. W innych krajach post-socjalistycznych 
poziom kooperacji jest znacząco niższy niż we wszystkich krajach europejskich. 
 Jednak  w niektórych dziedzinach małe i średnie przedsiębiorstwa z krajów post-
socjalistycznych wykazują zróżnicowany poziom innowacyjności, czasem nawet 
wyższy niż przeciętnie w krajach europejskich. Taka jest sytuacja  w niektórych 
krajach w odniesieniu do innowacji w organizacji i marketingu, a także w stopniu 
zarabiania na  nowych produktach. Ta ostatnia cecha jest widocznie pozytywnie 
skorelowana z częstością działalności eksportowej małych i średnich przedsiębiorstw. 
Sugeruje to, że popyt zagraniczny wywiera presję na innowacje produktowe. 
 Ujawnia się więc silne zróżnicowanie dynamiczności małych i średnich 
przedsiębiorstw w krajach post-socjalistycznych, silniejsze niż w innych krajach 
europejskich. 
 Z jednej strony, dane pokazują wyższy niż w całości Europy odsetek 
przedsiębiorczości podejmowanej z konieczności. Ta cecha ujawnia się we wszystkich 
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krajach post-socjalistycznych. Wykazuje to niska relacja przedsiębiorczości 
postrzeganej jako szansa do przedsiębiorczości podejmowanej z konieczności lub, gdy 
nie podano takiej relacji, niski odsetek osób postrzegających przedsiębiorczość jako 
szansę (co zastanawiające, tak jest w Estonii). To, jak się wydaje, wraz z barierami 
wzrostu, takimi jak utrudnienia administracyjne i trudny dostęp do finansowania, 
wpływa na duży zakres „turbulencji”, lub też stagnacji poniżej efektywnej skali 
działalności. Postawy psychologiczne i bariery kompetencyjne (awersja do ryzyka, 
niechęć do kooperacji, obawa przed zamknięciem przedsiębiorstwa) mogą pogłębiać te 
zjawiska. 
 Ale drugą stroną tego obrazu jest obecność silnej tendencji przedsiębiorczej w 
części małych i średnich przedsiębiorstw. Wskazuje na to duży odsetek szybko 
rosnących firm, przekraczający średnią europejską. Należy podkreślić, że taka 
dynamiczność (jednak często nie oparta na innowacji, lecz na innych czynnikach) ma 
miejsce pomimo często niekorzystnych warunków wzrostu. Estonia jest przykładem, 
jak może rozwinąć się ta przedsiębiorczość i innowacyjność w sprzyjających 
warunkach. Należy jednak zwrócić uwagę, że podobnie sprzyjające warunki 
administracyjne, ale już bez odpowiedniego dostępu do finansowania, nie pozwoliły 
uzyskać podobnie pozytywnych wyników na Litwie i na Łotwie. 
 Lepsze wyniki w zakresie innowacyjności w Republice Czeskiej i w Słowenii 
sugerują też, że wymagania rynków eksportowych mogą stymulować przyjmowanie 
nowości (w zakresie marketingu i zmiany oferty produktowej) bez głębszych 
innowacji technologicznych. 
 Biorąc pod uwagę silny wzrost części małych i średnich przedsiębiorstw w krajach 
post-socjalistycznych wydaje się, że ich słaba innowacyjność jest „utraconą 
możliwością” z powodu niekorzystnego otoczenia. Przy bardziej sprzyjających 
warunkach możliwy byłby model przedsiębiorczości w większym stopniu 
wykorzystujący innowacje.   
 
Małe przedsi ębiorstwa w Polsce 

 Biorąc pod uwagę dane tablicy w Aneksie obraz polskich małych i średnich  
przedsiębiorstw jest niejednoznaczny. Zwraca uwagę ich relatywnie niższy udział w 
wartości dodanej niż w zatrudnieniu, a także wybitna nadreprezentacja firm mikro (do 
9 zatrudnionych).  Natomiast udział małych i średnich przedsiębiorstw (z wyłączeniem 
mikro) w ilości polskich przedsiębiorstw to tylko 3,8%, podczas gdy w krajach 
europejskich jest to 8%. Struktura polskich przedsiębiorstw sugeruje układ 
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dwubiegunowy (dużo najmniejszych, duże firmy dostarczające niewiele zatrudnienia, 
ale dużo wartości dodanej, i bardzo słaby „środek”).  
 Pewne cechy świadczą o pozytywnym klimacie społecznym dla przedsiębiorczości: 
udział osób potwierdzających, że przedsiębiorczość jest szansą jest wyższy niż w  
innych krajach post-socjalistycznych, podobnie wyższy jest udział osób będących 
przedsiębiorcami. Wysokie jest też społeczne poparcie dla dawania przedsiębiorcy 
„drugiej szansy”. Tym niemniej polskie małe i średnie przedsiębiorstwa w większym 
stopniu niż w innych krajach odczuwają problemy w kontaktach z administracją 
publiczną, koszt otwierania i zamykania przedsiębiorstwa jest bardzo wysoki, a dostęp 
do finansowania trudny (pomimo wysokiego udziału pomocy publicznej dla MSP, na 
co niewątpliwie ma wpływ skala środków z funduszy strukturalnych). Polskie małe i 
średnie przedsiębiorstwa rzadko są innowacyjne, a już szczególnie rzadko 
współpracują z innymi przedsiębiorstwami w tym procesie. Tym niemniej, stosunkowo 
często wprowadzają nowe produkty i mają relatywnie duży odsetek dochodów z 
eksportu (co może powodować presję na zmiany gamy produktowej). 
 W danych Komisji Europejskiej brakuje informacji na temat dynamiki 
demograficznej polskich małych i średnich przedsiębiorstw (częstości ich tworzenia, 
upadania, przeżywalności). Natomiast dane na temat demografii firm mikro i małych 
(do 50 zatrudnionych) podaje publikacja GUS przedstawiająca rezultaty ankiety 
obejmującej do 5 lat rozwoju tych przedsiębiorstw140. Publikacja ta przedstawia wyniki 
dwóch badań: 

• ankiety na próbie przedsiębiorstw założonych w 2009 r i  obejmujących ich 
przeżywalność do 2010 r. (próba 1,1% zarejestrowanych przedsiębiorstw) 

• ankiety na próbie przedsiębiorstw utworzonych w 2005 r. i które przeżyły do 
2010 r. (3000 jednostek). 

 Pierwsza ankieta pozwala określić wczesne rezultaty nowo utworzonych firm. 
Widoczny jest duży zakres „turbulencji”, w sensie równoległego natężenia tworzenia 
i znikania firm. Co jest bardzo istotne, prawie wszystkie firmy (97,1%) zostały 
utworzone jako nowe, co świadczy o tym, że proces łączenia się przedsiębiorstw, 
będący jedną z możliwości szybkiego wzrostu i rekombinacji zasobów, był bardzo 
słaby. Firmy wolały upadać niż się łączyć. Stąd nie wykorzystywano jednej z 
możliwości „kreatywnej destrukcji”. 

                                                      
140 Warunki powstania i dzialania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw 
powstałych w latach 2005-2009 ,  „Informacje i Opracowania Statystyczne”, GUS Warszawa 
2011.  
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 Istotną cechą mającą wpływ na przeżycie firmy była jej forma prawna (osoba 
fizyczna, w tym zatrudniająca inne osoby poza samym przedsiębiorcą i rodziną lub nie, 
lub osoba prawna). Jeśli chodzi o osoby fizyczne, które zarejestrowały działalność w 
2009 r. i nadal działały w 2010 r., 50,2% z nich uprzednio nie pracowało (tj. było to 
ich pierwsze zatrudnienie) lub poprzednio było bezrobotne. Ta cecha wskazuje, że 
ucieczka przed bezrobociem była bardzo istotnym motywem otwierania 
przedsiębiorstw141. Nie można stwierdzić na podstawie tego badania GUS jaki odsetek 
osób rejestrujących przedsiębiorstwo faktycznie pracowało dla jednego zleceniodawcy, 
a więc taka forma była ukrytym zatrudnieniem. Co więcej, wśród firm osób 
fizycznych, i zwłaszcza takich, które nie zatrudniały zewnętrznych pracowników, był 
stosunkowo wysokich odsetek takich, które opierały się na subwencjach publicznych i 
środkach funduszy strukturalnych. Świadczy to, z jednej strony, o słabości własnych 
środków tych przedsiębiorców (i potencjalnie wyższej ich niestabilności – narażeniu 
na „turbulencję”), a także, pośrednio, o raczej pro-socialnym niż pro-innowacyjnym 
kierowaniu środków publicznych.    
 Jeśli chodzi o wszystkie nowotworzone firmy, niezależnie od formy prawnej 
i zatrudniania osób zewnętrznych, korzystały one w bardzo słabym stopniu z kredytu 
(tylko 3,2% deklarowało to źródło jako podstawowe finansowanie, podczas gdy 76,5% 
przedsiębiorstw polegało głównie na środkach własnych). Taka struktura finansowania 
wynikała zapewne przede wszystkim z nieufności banków wobec nowo powstających 
przedsiębiorstw142. Nie sprzyjało to podejmowaniu bardziej aktywnych strategii 
rozwojowych. 
 Rysuje się różnica pomiędzy firmami będącymi własnością osób fizycznych i osób 
prawnych jeśli chodzi o podejmowanie bardziej aktywnych strategii. Jednym z takich 
elementów jest skala rynku, na którym przedsiębiorstwo operuje. O ile przeważająca 
część (53%) firm osób fizycznych ograniczała się do rynku lokalnego, prawie połowa 
(47,5%) firm osób prawnych operowała na rynku krajowym, co stwarzało lepsze 
szanse rozwojowe.  

                                                      
141 Mogło to dotyczyć również osób młodych, zakładających swoje przedsiębiorstwo jako 
pierwsze miejsce pracy, z  powodu znacznego bezrobocia w młodych rocznikach. 
142 Wynika to jasno z wcześniej prowadzonych badań na temat stosunku banków do 
finansowania przedsiębiorstw o różnej skali (por.  M. Akiba,  M.Lissowska, The Behavior of 
Credit Granting and Institutionalization of Commercial Banks in Poland, “Japanese Journal of 
Comparative Economics”, 2006, No. 43(2), s. 43-50, M. Akiba,. M. Lissowska,  Polskie 
przedsiębiorstwa jako kredytobiorcy – spojrzenie na strategie banków z drugiej strony lustra,  
„Gospodarka Narodowa” 2006, No.  4, s. 57-68). 
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 Warto zauważyć wyższy dynamizm strategiczny młodszych przedsiębiorców. 
Najmłodsi z nich (do 30 lat) chętnie zakładali firmy w sektorze technologii 
komunikacyjnych i informatycznych, a trochę starsi (do 40 lat) w sektorze usług 
profesjonalnych i technicznych. Starsze osoby zakładające przedsiębiorstwa wybierały 
takie dziedziny, jak budownictwo i transport. Wybór dziedziny działalności oczywiście 
zależy od kompetencji przedsiębiorcy, jeśli jest on jedynym pracownikiem. Z drugiej 
strony wybór sektora bardzo silnie wpływał na szansę przeżycia przedsiębiorstwa. W 
całej próbie 77% przedsiębiorstw przeżyło pierwszy rok działalności. Ta stopa 
przeżycia była jednak znacznie wyższa w usługach zdrowotnych (87,5%), w dziedzinie 
informacji i komunikacji (84,7%) i w usługach profesjonalnych (83,7%). Tak więc 
grupą przedsiębiorstw o większych szansach rozwojowych są firmy zakładane przez 
młodych przedsiębiorców w dziedzinach wymagających wyższych kwalifikacji i 
opartych na wyższej technologii143. Zwraca też uwagę fakt, że wyższe szanse przeżycia 
miały firmy, których odbiorcami były inne firmy,  a nie wyłącznie gospodarstwa 
domowe, co potwierdza tezę o wyższej przeżywalności firm lepiej zintegrowanych z 
całością gospodarki144  
 Inną cechą świadczącą o zróżnicowanym zakresie aktywnych strategii 
rozwojowych firm będących własnością osób fizycznych i osób prawnych była 
częstość inwestowania. Ogólnie dotyczyło to tylko 31,6% nowo powstających firm, w 
tym częściej firm osób prawnych. Jeśli inwestycje miały miejsce, to były finansowane 
głównie ze środków własnych (71,6% przypadków), a rzadko  (18%) z kredytu. Można 
więc sądzić, że niedostatek kredytu mógł być istotną barierą podejmowania bardziej 
aktywnych strategii rozwojowych. 
 Dane o firmach, które przeżyły okres 2005-2010 potwierdzają hipotezę o znacznie 
większej niestabilności i narażeniu na „turbulencję” firm należących do osób 
fizycznych.  Ogólnie 5 lat przeżyło tylko 33,1% firm, ale w tym dużo więcej firm 
należących do osób prawnych (58,1%) niż do osób fizycznych (31,6%). Przeżywające 
firmy co prawda rosły (z 2,5 osób przeciętnie po 1 roku działalności do 4,5 osób po 5 
latach) ale, przy wspomnianym wyżej braku połączeń firm, były dalekie nawet od 
osiągnięcia statusu firm małych (od 10 osób). 

                                                      
143 Niestety, zmiany w statystycznej  klasyfikacji  działalności  nie pozwoliły  na  
zweryfikowanie  tego  wniosku w odniesieniu do przeżywalności firm po 5 latach. 
144E. Hanley,  Self-employment  in  Post-Communist Eastern Europe.  A Refuge from Poverty or 
Road to Riches, “Communist and Post-Communist Studies”2000,  No. 33, za   C. Vincensini, P. 
Koleva,  Dynamism and dualism of small and medium-sized enterprises in transition 
economies, op.cit.  
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 Przeżycie było zależne od sektora działalności (handel, hotelarstwo i usługi 
gastronomiczne miały najniższe wskaźniki) i od podejmowania aktywnej strategii. 
Spośród firm, które zainwestowały w pierwszym roku działalności przeżyło 60,3%, w 
porównaniu z przeżyciem 43,4% firm, które nie zainwestowały. Znowu, jak w 
przypadku poprzednio analizowanej ankiety wśród nowo założonych firm, inwestycje 
były finansowane przeważająco ze środków własnych. 
 Interesujące jest stwierdzenie, jakie bariery rozwoju  napotykały małe firmy. 
Ankieta nie obejmowała barier związanych z kontaktami z administracja publiczną 
które, według poprzednio wspomnianych ankiet prowadzonych przez Komisję 
Europejska, były ważnym źródłem trudności polskich MSP. Biorąc pod uwagę ten 
brak, najważniejszą barierą rozwoju małych przedsiębiorstw w Polsce, deklarowaną 
przez  86,9% przedsiębiorstw, które jakąkolwiek barierę napotkały, była bariera 
konkurencji. Konfrontacja z konkurentami była szczególnie silną przeszkodą w 
rozwoju firm osób fizycznych. 79% firm, które napotkały bariery skarżyło się też na 
trudność w dostępie do źródeł finansowania.  Natomiast tylko 17,6% firm stwierdziło, 
że barierą ich wzrostu była niedostateczna technologia. 
 Deklarowanie konkurencji jako bariery rozwoju świadczy o tym, że istotnie na 
większości rynków (łącznie z lokalnymi) był wysoki stopień konkurencji. Jednak 
powszechność takiej deklaracji może świadczyć, że konkurencja nie prowadziła ani do 
silniejszej selekcji, ani do połączeń. Interesująca jest też rzadkość deklaracji 
niewystarczającej technologii jako bariery rozwoju, co może świadczyć o 
powszechnym opieraniu się na innych czynnikach sukcesu (a zwłaszcza na niskich 
kosztach pracy). 
 Jest rzeczą interesującą, że 53% firm nie zadeklarowało żadnej bariery rozwoju. 
Może to świadczyć tym, że firmy te należały do grupy mającej na celu stabilną 
egzystencję, ale nie rozwój. Mogły być to firmy operujące na lokalnym rynku o 
słabszym stopniu konkurencji. Skoro nie doświadczały barier rozwoju ( w tym bariery 
finansowej), to oznacza, że nie miały projektów rozwojowych.  Wynik ten potwierdza 
istnienie w Polsce zidentyfikowanej przez wcześniej cytowane badanie Komisji 
Europejskiej grupy „stabilnych przeżywających”145 i zdaje się potwierdzać hipotezę 
sformułowana przez Berkovitza i Coopera o możliwości istnienia równowagi na 
niskim poziomie dotyczącej MSP wchodzących od początku do sektorów niskiej 
technologii, które blokują się w rozwoju nie przechodząc nigdy do wyższej skali 

                                                      
145 European Competitiveness Report 2008, op.cit. 
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działalności146. W krajach post-socjalistycznych występują różne czynniki, które mogą 
zwiększać prawdopodobieństwo takiej sytuacji: początkowy niedostatek usług dla 
gospodarstw domowych, niechęć do wykraczania poza rynek lokalnych, ogólna obawa 
przed ryzykiem, obawa przed utratą kontroli właściciela nad firmą  w przypadku jej 
wzrostu. 
 Jak wynika z obu ankiet, o przeżyciu polskich małych przedsiębiorstw decydują 
dwa główne czynniki: warunki początkowe i podejmowana strategia. Jeśli chodzi o 
czynniki początkowe, większe firmy i o statusie osób prawnych  (lub, przynajmniej, 
zatrudniające osoby zewnętrzne) mają wyższe szanse przeżycia i wzrostu. W tym 
wniosku zawiera się też nieujawniony przez obie ankiety fakt, że wśród osób 
fizycznych zakładających firmy jest prawdopodobnie duży odsetek takich, które  
pracują jak zatrudnieni, tylko pracodawca skłonił ich do zarejestrowania własnej 
działalności. Nie jest zaskakujące, że takie firmy nie mają żadnych bodźców ani 
możliwości rozwoju, a ich perspektywy przetrwania są wyjątkowo niestabilne. 
 Wyniki ankiet wyraźnie wskazują na dualizm małych firm. Najmniejsze z nich 
stosują pasywne strategie przeżycia, wykorzystują czynnik niskich kosztów pracy, 
często zmieniają sektor działalności lub ją zawieszają. Ich podstawową funkcją jest 
dawanie jakiegokolwiek zatrudnienia właścicielowi zagrożonemu lub dotkniętemu 
bezrobociem (i często członkom jego rodziny). Podejmowanie aktywnych strategii 
rozwojowych (związanych z inwestowaniem i innowacyjnością) dotyczy tylko 
niektórych większych firm osób prawnych, i wówczas daje im większe szanse 
przeżycia. Ograniczeniem aktywnych strategii, w percepcji firm,  są w większej mierze 
ograniczenia finansowe niż niedostatek innowacyjności, która nie jest obecnie 
postrzegana jako niezbędny warunek rozwoju. 
 Trzeba podkreślić jeszcze, że polskie małe przedsiębiorstwa były bardzo słabo 
zaangażowane w innowacje. W latach 2006-2009 dotyczyło to 10,6% małych polskich 
przedsiębiorstw przemysłowych (i 11,% działających w sferze usług), podczas gdy w 
innowacje było zaangażowanych 30,1% średnich przedsiębiorstw przemysłowych (i 
20% usługowych) oraz 59% dużych przedsiębiorstw przemysłowych (i 45% 
usługowych). Innowacje w małych przedsiębiorstwach polegały głównie na zakupie 
nowych urządzeń147. 
Poniższa tablica pokazuje, jak finansowały innowacje polskie firmy o różnej wielkości. 

                                                      
146 D. Berkovitz, D.Cooper, Start-ups and Transition, “William Davidson Institute Working 
Paper” 1997, No. 84. 
147Dzialalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009,” Informacje i Opracowania 
Statystyczne”, GUS Warszawa 2010. 
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Tabela 1. Źródła finansowania innowacji, 2008  (%) 

Wielkość firmy 
Środki 
własne 

Kredyty 
bankowe 

Środki 
budżetowe 

Venture 
capital 

Ogółem 76,5 16,7 1,1 0,1 
Małe przedsiębiorstwa 
 (10-49) 

56,3 27,0 1,7 0,0 

Średnie przedsiębiorstwa  
(50-249) 

66,3 22,4 2,1 0,1 

Duże przedsiębiorstwa  
(ponad 249) 

81,0 14,4 0,8 0,1 

Źródło: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009, Informacje i 
Opracowania Statystyczne, GUS Warszawa 2010, tablica 4.7, 4.8 
 
 Tablica pokazuje, że o ile źródła własne były przeważającym sposobem 
finansowania innowacji we wszystkich polskich przedsiębiorstwach, kredyty były 
ważniejsze dla małych firm niż dla większych.  Wiedząc z wcześniejszych badań148, że 
banki niechętnie finansują małe przedsiębiorstwa, można taki wynik interpretować w 
ten sposób, że niedostatek środków własnych małe firmy powoduje większą zależność 
od kredytu i jefo istotną rolę jako bariery innowacji.  
 
Wnioski dla polityki gospodarczej  

 Rzeczywisty obraz grupy małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce jest taki, że 
podstawową ich grupą są mikroprzedsiębiorstwa,  w tym bardzo wiele takich, których 
motywacją jest zapewnienie jakichkolwiek dochodów osobie poprzednio bezrobotnej 
lub przymusowo samozatrudnionej. Trudno się dziwić, że grupa ta ma dużo więcej 
wspólnego z turbulencją niż kreatywnością. Jej istnienie jest związane ze zmianą 
strukturalno-instytucjonalną polskiego rynku pracy. W dużej części tego rynku 
(zarówno w odniesieniu do typów pracodawców, jak i do grup pracowników) 
osiągnięto wysoki stopień uelastycznienia, który jednak skutkuje znacznym 
pogorszeniem sytuacji pracowników: zatrudnienie na okres określony bez perspektywy 
stabilności zatrudnienia, wymuszane przez pracodawców przechodzenie ze statusu 
pracownika na samozatrudnienie149. Taka sytuacja może być w krótkim okresie 
korzystna dla pracodawców, jednak wiąże się z pogorszeniem jakości siły roboczej 

                                                      
148 M. Akiba, M. Lissowska, The Behavior of Credit Granting and Institutionalization of 
Commercial Banks in Poland, op.cit. 
149M. Lissowska, Evolution of the institutions governing the Labour Market. The Case of 
Poland,  “Rivista Dell’Associatione Rossi-Doria” 2010, No. 4, s. 33-61. 
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(ograniczenie podnoszenia kwalifikacji, ograniczona możliwość wzrostu wydajności, 
trudność w dostosowaniu do nowych technologii). Stanowi to też duże zagrożenie 
społeczne na przyszłoścć, ponieważ samozatrudnieni starają sie ograniczać składki 
emerytalne, a więc ich dochody w okresie emerytalnym będą bardzo małe.   
 Istnieją dwie podstawowe drogi ograniczenia zakresu tej mało produktywnej grupy 
mikroprzedsiębiorstw, bez bardziej długookresowych perspektyw, przy jednoczesnym 
niepogarszaniu sytuacji zatrudnieniowej: 

• poprawa relacji na rynku pracy, z ograniczeniem tendencji do elastyczności 
kosztem jakości zatrudnienia, 

• promowanie podejmowania wspólnej działalności przez najmniejsze firmy i 
powiększania ich skali, co powinno podnosić stabilność. 

 Jeśli chodzi o proporcje pozostałych dwóch grup firm, a mianowicie „stabilnych” i 
„innowatorów”, to zwraca uwagę duża skala pierwszych względem drugich. Wśród 
małych przedsiębiorstw są to te, które nie zagłaszały barier rozwoju, a więc około 
50%. Wśród pozostałych faktycznych innowatorów jest mniej niż 50%, jak wynika z 
danych było to około 10%. Pozostaje to w sprzeczności z wyraźną skłonnością do 
przedsiębiorczości, wyższą niż średnio w krajach europejskich, a także w krajach post-
socjalistycznych. Dlaczego zatem przedsiębiorczość nie popycha małych polskich 
przedsiębiorstw do innowacji? 
 Ewidentne są warunki, utrudniające podejmowanie innowacji w Polsce – słabe 
zaplecze ośrodków badawczych, trudności finansowe. Jednak  trudno oprzeć się 
wrażeniu pewnej krótkowzroczności firm nie dostrzegających potrzeby innowacji i 
usatysfakcjonowanych osiągniętą pozycją. Może to wynikać z tego, że dotychczas 
korzyści odnoszone dzięki niskim kosztom (głównie pracy) wystarczały do 
przetrwania. O ile jednak może to być wystarczające w usługach, które z natury nie są 
narażone na konkurencję zagraniczną, o tyle długookresowy rozwój w produkcji, 
nawet nie przeznaczonej na rynek zagraniczny, ale podlegającej konkurencji importu, 
wymaga innowacji. 
 Ta świadomość zarysuje się pewnie wraz  z zaostrzeniem konkurencji zagranicznej 
i wyczerpywaniem przewag niskich kosztów i prostej imitacji. Powinny jednak być 
stworzone warunki, które pozwolą małym i średnim przedsiębiorstwom podjąć, w 
ramach bardziej długookresowej strategii, innowacje, które pozwolą im zbudować 
przewagę konkurencyjną opartą na tym czynniku.  Niektóre z takich warunków, jak 
niedobór źródeł finansowania, są sygnalizowane przez same przedsiębiorstwa. Inne, 
takie jak przyjazna i profesjonalna administracja publiczna, która mogłaby ułatwić 
nawiązywanie współpracy między przedsiębiorstwami, oferować szkolenia, wspierać 
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rozwój ośrodków badawczo-rozwojowych, są formułowane w opracowaniach 
eksperckich.150    
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% mikro w ilości przedsiębiorstw 91,8 94,4 96 95,1 76,1 89,3 83,1 83,1 88,4 88,1 92,8 

% MSP  w ilości przedsiębiorstw 99,8 99,8 99,8 99,8 99,1 99,7 99,6 99,7 99,7 99,6 99,7 

% mikro w zatrudnieniu 29,7 35,4 38,6 29,1 14,8 27,9 24,4 21,7 22,8 21,2 28,2 

% MSP w zatrudnieniu 67,4 71,1 68,9 67,6 55,4 74,1 78,6 76,3 74,6 63,6 67 

% mikro w wartości dodanej 21 17,5 18,3 18,8 13,3 13,9 21 18,6 11,6 12,1 19,9 

% MSP  w wartości dodanej 57,9 51,9 51,7 54,8 46,5 54,1 76,3 74,2 64 42,2 59,8 

% postrzegania 
przedsiębiorczości jako szansy 57,48 44 60 58 61 n/a 38 48 46 n/a 70 

Częstość przedsiębiorczości 23,72 30 28 25 24 n/a 31 31 25 n/a 13 

Relacja przedsiębiorczości jako 
szansa  do przedsiębiorczości 
jako konieczność 6,24 2,37 n/a 2,29 n/a n/a n/a 3,65 n/a 1,55 7,31 

Wskaźnik częstości tworzenia 
przedsiębiorstw 10,37 8,72 n/a 9,26 n/a 11,92 15,85 9,89 n/a 14,56 9,72 

Procent przeżywalności 
przedsiębiorstw 70,94 63,09 n/a 64,11 n/a 47,33 64,58 63,09 n/a 77,61 84,21 

Udział przedsiębiorstw szybko 
rosnących 4,3 4,99 n/a 5,37 n/a 8,83 n/a n/a n/a 1,2 n/a 

% poparcia dla „drugiej szansy” 79,8 61 87 72 81 n/a 82 81 83 n/a 61 

Koszt zamknięcia firmy (w % 
wartości) 10,72 15 20 15 18 9 9 13 7 9 8 

Problemy z regulacja 
administracyjną 32,68 55,1 42 54,4 52,4 40,9 24 12,6 25,2 26,7 46,5 

Koszt otwarcia firmy (w % 
dochodu na głowę ludności) 5,21 8,4 18,8 9,6 3,3 2 1,7 2,3 2,7 3,6 0,1 

Koszt dochodzenia roszczeń (w 
% roszczenia) 19,8 13 12 33 25,7 23,8 18,9 16 23,6 19,9 18,6 

% pomocy państwa 
przeznaczonej dla MSP 10,6 3 14 22 5 n/a 8 16 5 n/a 2 

Venture capital dla stadium 
wzrostu, w % PKB 0,08 0,01 0,02 0,01 n/a n/a n/a n/a n/a 0,06 n/a 

% MSP mających problem w 
dostępie do finansowania 21,06 28,9 26,9 22,5 26,9 20,9 11,5 20,4 27,9 22,2 21,9 

MSP prowadzące własne 
innowacje w % MSP 30,33 13,2 17,2 28 17,9 15,1 37,1 n/a 17,7 19,9 n/a 

MSP wprowadzające innowacje 
innowacyjne i marketingowe, w 
% MSP 27,28 35,26 14,7 22,66 n/a 8,46 32,97 10,7 14,94 14,23 24,6 

MSP innowacyjne i kooperujące 
z innymi, w % MSP 11,62 9,6 9,3 11,7 7,2 3,8 18,1 5,6 10,3 2,9 15,1 

MSP o działalności 
innowacyjnej, w % MSP 35,59 18,5 20,9 33,2 22,6 18,9 47,1 15,2 21 19,5 32,7 

% MSP wytwarzających  nowe 
produkty lub mające dochód z 
nowych produktów 63,77 44,1 73,8 70,9 65 37 67,7 36,3 77 77,5 77,7 

% obrotu MSP z nowych 
produktów 12,3 13 17 12 13 6 19 7 16 21 24 

% pracowników MSP mających 
wykształcenie wyższe 30,44 36 41 16 21 34 36 52 55 45 37 
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% obrotu pochodzącego z 
eksportu 5,58 3,3 6,2 4,8 6,9 n/a 11,9 2,5 8,4 4,9 11 

Ilość dni niezbędnych do 
zrealizowania transakcji 
eksportowej 11,25 18 17 17 25 1,63 5 13 10 12 20 

% MSP które bezpośrednio 
eksportowały w latach 2006-2008 27,13 17,21 29,71 34,79 27,71 20,3 54,02 23,72 30,43 18,5 34,53 

 
 
 
 
 



 

Danuta Makulska 
 

6. Koncepcje i czynniki rozwoju regionalnego  
 
Streszczenie 

 Autorka omawia nowoczesne czynniki rozwoju regionów spełniające zasadniczą 
rolę w kształtowaniu sytuacji gospodarczej, czyli czynniki powiązane z nowym 
paradygmatem rozwoju regionalnego, który koncentruje się wokół wykorzystania 
potencjału i wzmocnienia konkurencyjności. Ponowny wzrost znaczenia regionów był 
impulsem do tworzenia modeli rozwoju regionalnego, a region stał się kluczową 
płaszczyzną rozwoju występującą w roli inkubatora wiedzy i innowacji. Działalność w 
ramach polityki regionalnej ma stworzyć dodatkowy impuls rozwojowy. Jednocześnie 
nastąpiło podkreślenie roli zasobów wewnętrznych cechujących się niepowtarzalnym 
charakterem. Na znaczeniu zyskały czynniki niematerialne np. zasoby ludzkie. Wśród 
czynników rozwoju istotną rolę przypisuje się kapitałowi społecznemu. Został on 
uznany za kluczowy, specyficzny zasób w rozwoju regionów. Jego skuteczność 
połączona jest z umiejętnościami i skłonnością do współpracy w ramach grupy. 
Przyczynia się to do podniesienia poziomu zaufania pozwalającego na obniżenie 
kosztów transakcyjnych decydujących o poziomie konkurencyjności. Wśród zasobów 
niematerialnych powiązanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw istotne znaczenie 
przypisuje się uczeniu się organizacji tzn. dostosowywaniu się organizacji do nowych 
warunków otoczenia, zmian technologicznych i wzrastającej konkurencji. Organizacja 
ucząca się jest punktem wyjścia dla organizacji wiedzy oraz stopniem pośrednim do 
osiągnięcia organizacji wysokiej inteligencji, która posiada zdolność adoptowania się 
do zmian zachodzących w otoczeniu, a nawet wyprzedzania tych zmian i aktywnego 
kształtowania otoczenia. Budowanie inteligentnej organizacji związane jest z 
inteligencją emocjonalną, która zwiększa się wraz z wiekiem i przystosowaniem do 
różnych środowisk. 

 
Słowa kluczowe: rozwój regionalny, rola terytorium, zasoby niematerialne 
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Concepts and Factors of Regional Development. 

Abstract 

 The paper discusses modern factors of regional development that are of significance 
in shaping economic situation, i.e. those linked to a new paradigm of regional 
development that focuses on using potential and enhancing competitiveness. Growing 
importance of regions has triggered the work on regional development models, and a 
region itself has become a key development platform playing a role of the incubator of 
knowledge and innovation. It is the activity within regional policy that is now to bring 
about an additional development impulse. Meanwhile, the importance of internal 
resources of unique nature has been emphasized. Such intangible factors as e.g. human 
resources have become increasingly significant. 
Furthermore, social capital considered to be the key resource and specific one in 
regional development, is now perceived as a valuable development factor. The 
effectiveness of social capital is combined with abilities and skills to co-operate in a 
team, and this contributes to enhancing the level of confidence which – in turn – results 
in the reduction of transaction costs determining the level of competitiveness. The 
ability of learning presented by an organization, i.e. its willingness to adjust to 
intangible new environment, technological changes and growing competition, is 
perceived as a key intangible factor in corporate activity. An organization that is 
capable of learning is a gateway to the knowledge-based organization and a transition 
to a high-intelligence organization with its ability to adapt to changes in environment. 
Moreover, such an organization may anticipate such changes and – thus – actively 
shape the environment. Building an intelligent organization in connected with 
emotional intelligence that expands with the time passing and adjusts to various 
environments. 
 
Kew words: regional development, role of territory, intangible resources 
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 Przedmiotem badania są czynniki rozwoju powiązane z nowym paradygmatem 

polityki rozwoju regionalnego.151 Paradygmat jest to zbiór pojęć i teorii tworzących 
podstawy danej nauki. Zasadniczo paradygmatu się nie kwestionuje, zwłaszcza do 
chwili gdy jest twórczy poznawczo. Nowy paradygmat rozwoju regionalnego został 
zdefiniowany na konferencji krajów OECD w Paryżu w 2009 roku. Zasadniczą uwagę 
skupiono na wykorzystaniu potencjału i wzmocnieniu konkurencyjności, 
zintegrowaniu projektów rozwojowych, połączeniu twardego i miękkiego kapitału oraz 
na wieloszczeblowym zarządzaniu publicznym i nowej roli terytorium. Działalność 
OECD dotyczy badań między innymi w zakresie polityki regionalnej. Efektem prac są 

studia i raporty charakteryzujące się wysokim poziomem naukowym. 152 
 
Koncepcje rozwoju regionalnego 

 W koncepcjach rozwoju powstałych po II wojnie światowej kluczową rolę 
przypisywano dużym przedsiębiorstwom, małe i średnie firmy uznawane były za 
jednostki podwykonawcze dysponujące małymi możliwościami wprowadzania 
innowacji oraz nowych technologii. Ten typ rozwoju połączony był z podziałem na 
centrum i peryferia. Działalność ruchów społecznych  i krytyka zachodniego 
społeczeństwa konsumpcyjnego doprowadziła do poszukiwania alternatywnej drogi 
rozwoju regionalnego i zmniejszenia podporządkowania obszarów peryferyjnych 
stolicy.  
 Nastąpił powrót do koncepcji regionów i otworzył drogę do tworzenia modeli 
rozwoju regionalnego. Dodatkowym czynnikiem stał się kryzys fordyzmu 
i keynesizmu, łączony z masową produkcją i konsumpcją oraz międzynarodowymi 
przedsiębiorstwami zintegrowanymi pionowo, polaryzacją gospodarczą i terytorialną 
oraz nie uwzględnianiem środowiska naturalnego. Kłopoty pojawiły się w dużych 
przedsiębiorstwach, gdzie z powodu wielkości i zbyt zbiurokratyzowanych struktur 
nastąpiło opóźnienie potrzebnych zmian między innymi związanych z projektami 
innowacyjnymi. Podjęto działania w kierunku zwiększenia elastyczności, zmiany 
stosunku do otoczenia, wzrostu znaczenia technologii oraz wprowadzenia zmian 
organizacyjnych. Przedsiębiorstwa zaczęły zmieniać się w kierunku struktury opartej 
na decentralizacji działalności operacyjnej, ale w centrum była nadal jednostka 

                                                      
151 Regional Policy Challenges. New Issues and Good Practices, OECD, Paris 2009. 
152 J. Szlachta, Doktryna OECD w sferze polityki rozwoju regionalnego, w: Polska wobec 
wyzwań cywilizacji XXI wieku, red. A. Kukliński, K. Pawłowski, J. Woźniak, Urząd 
Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2009, s. 143. 
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decydująca o funkcjonowaniu. Nastąpił wzrost roli małych i średnich przedsiębiorstw 
w restrukturyzacji przemysłu i całych regionów. Gospodarka zaczęła zmieniać się w 
kierunku produkcji podzielonej na mniejsze jednostki współpracujące ze sobą. Małe 
firmy powstawały również z inicjatywy władz regionalnych i odnosiły znaczące 
sukcesy. Przedsiębiorstwa lokalizowały się w dużych i średnich ośrodkach miejskich 
oraz na terenach wiejskich, gdzie nie było dotychczas produkcji przemysłowej. 
Polityka regionalna zaczęła cechować się zintegrowaniem. Celem jej było 
zróżnicowanie i adaptacja regionalnych struktur produkcyjnych do nowych 
technologii. W teoretycznych rozważaniach dotyczących rozwoju regionalnego 
zaczęło dominować podejście opierające się na zasobach wewnętrznych, 
niepowtarzalnych i wyjątkowych dla danego regionu. Nastąpiły zmiany w roli 
czynników wytwórczych na korzyść czynników niematerialnych takich jak: zasoby 
ludzkie, poziom wykształcenia i wiedzy nad czynnikami materialnymi np. dostępem 
do surowców czy energii. Dodatkowo nastąpiło zróżnicowanie sieci przedsiębiorstw 
przemysłowych, co wpłynęło na zanik korzyści wynikających z silnej specjalizacji 
przemysłowej regionów, ale jednocześnie nastąpił wzrost współzależności usług 
produkcyjnych i produkcji przemysłowej. Jednak wykorzystanie endogenicznego 
potencjału regionu wymaga spełnienia specyficznych warunków w sferze społecznej i 
gospodarczej. Region może osiągnąć przewagę konkurencyjną gdy wyeksponowane 
zostaną jego indywidualne cechy.  
 Zmiany w gospodarce związane z postfordyzmem wymuszają nowe podejście do 
polityki rozwoju, w tym do polityki rozwoju regionalnego. W związku z pogłębiającą 
się globalizacją gospodarki odnotowywane jest zjawisko umiędzynarodowienia 
produkcji, ale jednocześnie wzrasta znaczenie poziomu regionalnego w rozwoju 
gospodarczym. Globalizacja prowadzi do integracji krajów, grup społecznych, ale 
powoduje także powstanie nowych podziałów, które modyfikują dotychczasowe 
powiązania i wprowadzają nowe zależności. Pojawia się wielowymiarowa sieć 
powiązań o twórczym charakterze. Splot tych procesów przyczynia się do nowego 
podejścia w odniesieniu do terytorium i powstaje nowy paradygmat rozwoju 
regionalnego podkreślający znaczenie terytorium. Badanie zagadnień połączonych 
z terytorium mieści się w nurcie badań rozwoju regionalnego. Pojęcie rozwoju 
regionalnego dotyczy nie tylko samego obszaru, ale i sposobów działania oraz metod 
postępowania.  
 Obecnie uczestniczymy w kolejnej zmianie sposobu produkcji wywołanej 
globalizacją gospodarki, nowym podziałem pracy, rozwojem nauki i badań oraz dużym 
udziałem informatyki i usług informatycznych. Nastąpiło ponowne podkreślenie 



Koncepcje i czynniki rozwoju regionalnego  121 

znaczenia czynników niematerialnych oraz rozwoju wewnątrz regionów. Według 
współczesnego ujęcia uwzględnienie nowoczesnych czynników rozwoju regionalnego 
stało się kluczowe. Obecnie region posiada swoją specyficzną trajektorię rozwoju, 
powiązany jest ze społecznością lokalną, która może kształtować założenia rozwoju 
integrujące czynniki gospodarcze, społeczne i kulturowe. Region stał się kluczową 
płaszczyzną rozwoju, występuje jako inkubator wiedzy i innowacji, jest niezbędny dla 
tworzenia, absorpcji i dyfuzji innowacji. Wewnątrz niego tworzą się zdolności 
innowacyjne i technologiczne pojedynczych podmiotów.  
 Rozwój regionalny jest połączony z gospodarką kraju. Wspieranie działań 
prorozwojowych może odbywać się na różnych szczeblach od regionalnego, poprzez 
krajowy do unijnej perspektywy. Kluczowa rola przypada jednak władzom publicznym 
w tworzeniu różnego rodzaju instytucji publicznych wspomagających rozwój. Państwo 
spełnia rolę komplementarną uruchamiając mechanizmy niezbędne do zmobilizowania 
społeczności regionalnych oraz ich uaktywnienia. Biorą w nim również udział inne 
podmioty takie jak stowarzyszenie czy duże przedsiębiorstwa. Ph. Aydalot podkreślił, 
że “rozwój endogeniczny jest fundamentalny dla osiągnięcia sukcesu przez 

społeczeństwo innowacyjne”153. Rozwój składa się z kombinacji indywidualnych 
przedsięwzięć, ale powinny one być zgodne z wcześniej opracowanym celem.  
 
Czynniki kształtuj ące rozwój regionalny 

Terytorialno ść rozwoju 

 Zasadniczą cechą rozwoju regionalnego jest jego terytorialność. Wymiar 
terytorialny dotyczy warunków organizacyjnych, które mają za zadanie ułatwiać 
prowadzenie działalności gospodarczej. W tym ujęciu terytorium staje się formą 
organizacji gospodarczej, miejscem zbiorowych, zlokalizowanych procesów 
ekonomicznych. A. Jewtuchowicz określa terytorium jako zbiór ludzi oraz 
przestrzennie skoncentrowanych i historycznie ukształtowanych działalności: 

technicznych, produkcyjnych oraz społecznych.154 Istotne znaczenie ma tu bliskość 
przedsięwzięć i koordynacja działań. Rozwój regionalny dokonuje się na określonym 
terytorium, związany jest z konkretną przestrzenią geograficzną, ekonomiczną, 

                                                      
153 Ph. Aydalot , L’aptitude des milieu locaux à promouvoir l’innovation, w: Technologie 
nouvelle et ruptures régionales, “Economica”, Paris 1986.  
154 A. Jewtuchowicz, Rozwój, środowisko, sieci innowacyjne i lokalne systemy produkcyjne, w: 
Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych firm, Katedra Ekonomii, Uniwersytet Łódzki, 
ARSGRAF, Łódź 2001, s. 71. 
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społeczną oraz kulturową. Rozwój regionalny jest rozwojem terytorialnym, wynika z 
relacji między różnymi typami działalności zlokalizowanej na danym terytorium. 
Zasadniczą rolę odgrywa przestrzeń i jej zagospodarowanie. Zmiana spojrzenia na 
przestrzeń nastąpiła wraz z pojawieniem się nowych przestrzeni produkcyjnych oraz 
zastąpieniem modelu konkurencyjnego dotyczącego zachowań podmiotów 
gospodarczych przez współpracę i kooperację. Terytorium powinno rozwijać się od 
wewnątrz, opierając rozwój na własnych zasobach. Kluczowe znaczenie przypisuje się 
rozwojowi “od dołu”. Podkreślenie roli sił wewnętrznych i sieci regionalnych aktorów 
wpływa na poczucie przynależności do danej społeczności i do danego miejsca. Z tego 
z kolei wynika, że kluczową rolę należy przypisać tworzeniu otoczenia dla rozwoju 
obejmującego materialne i niematerialne czynniki takie jak: kultura, zwyczaje i 
tradycje oraz przedsiębiorczość. Niezbędnym elementem jest zdolność danej 
społeczności do zmian, co z kolei warunkuje kreatywność i rozwój przedsiębiorczości.  
 W ramach polityki regionalnej rozróżniamy przestrzeń i terytorium. Przestrzeni 
przypisana jest rola neutralna, a terytorium przyczynia się do integracji podmiotów 
ekonomicznych. To terytorium decyduje o warunkach organizacyjnych, ułatwia 

prowadzenie twórczej działalności, jest miejscem tworzenia technologii.155 Ujęcie 
reprezentowane przez socjologię zwraca uwagę na stosunki społeczne, relacje między 
zbiorowością ludzi, a obszarem przez nich zamieszkałym. Rozwój w tym kontekście 
ujęty jest jako proces społeczny. Terytorium łączy się z pojęciem tożsamości grupy, jej 
więziami społecznymi, historią i kulturą, relacjami prywatnymi i zawodowymi. 
Terytorium jest miejscem gdzie kształtuje się tożsamość terytorialna. W polityce Unii 
Europejskiej zwraca się baczną uwagę na zagadnienia tożsamości. Wyróżnia się 
tożsamość kulturową utożsamianą z narodową oraz tożsamość społeczną. Na 
tożsamość człowieka składają się dwa podstawowe elementy: identyfikacja z krajem, 
regionem oraz identyfikacja z grupą społeczną, do której należymy, taką jak rodzina, 

klan, naród.156 Podstawą tożsamości narodowej jest jednocząca grupę kultura. Pojęcie 
tożsamości narodowej i tożsamości kulturowej bywają stosowane zamiennie. 
Tożsamość kulturowa przejawia się w kulturowo zdefiniowanym sposobie działania, 
w materialnych i niematerialnych wytworach powstających w obrębie danego obszaru. 

                                                      
155 A. Jewtuchowicz, Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, s. 64. 
156 J. Zadencki, Tożsamość partykularna, tożsamość globalna, polityka, w: Globalizacja i my. 
Tożsamość lokalna wobec trendów globalnych, red. R. Piekarski, M. Graban, Towarzystwo 
Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2003, s. 110. 
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Podmiotem tożsamości kulturowej są zbiorowości lokalne czy regionalne, związane 

z określoną przestrzenią.157 
 Właśnie terytorium zostało wyposażone we własny potencjał techniczny oraz 
ludzki. G. Garofoli zdefiniował je jako “obszar, w którym dochodzi do spotkania 
wymiany rynkowej i społecznych form regulacji; obszar który determinuje różne 
formy organizacji produkcji i zdolności innowacyjne (zarówno w odniesieniu do 
produktów, jak i procesów), prowadzące do dywersyfikacji produkcji oferowanej na 

rynku nie tylko w oparciu o relatywne koszty czynników”158. Wewnątrz terytorium 
następuje koordynacja oczekiwań, występuje bliskość problemów oraz mają miejsce 
działania indywidualne. Jeśli wewnątrz danego terytorium występuje siła robocza o 
niskich kwalifikacjach i niskiej jakości środowiska ekonomicznego to mamy słabe 
relacje wewnątrz terytorium, wówczas jego dynamika rozwoju może być niska. 
Środowisko lokalne i jego dynamika są podstawowymi czynnikami w procesie 
innowacji i rozwoju. Terytorium jest określane jako pewna forma organizacji i 
integracji społecznych. Interakcja między organizacją przemysłową i organizacją 
przestrzenną tworzy terytorium. 
 Rozwój regionalny opiera się na założeniu bliskości, powiązanej z terytorium. 
Właśnie od bliskości zależy dynamika i poziom rozwoju. Paradygmat bliskości 

opisywany został w 1993 r. przez A. Rallet i A. Torre.159 Bliskość jest używana w 
odniesieniu do wymiany wiedzy i innowacji np. w dystryktach przemysłowych.  

Ujmowana jest w różnych wymiarach: 160 

• bliskość poznawcza ujmowana jest jako podobieństwo i zdolność porozumienia 
podobnym językiem charakterystycznym dla danego środowiska, jest niezbędna dla 
rozwoju zdolności adaptacji określonego rodzaju wiedzy i innowacji, wymiany oraz 
współpracy dla dalszego rozwoju, 

• bliskość geograficzna definiowana jest jako dystans przestrzenny między 
podmiotami ekonomicznymi generującymi pozytywne efekty zewnętrzne, 
powstające na skutek bliskiej lokalizacji w danym systemie produkcyjnym o 
podobnym charakterze wytwórczym, bliskość przestrzenna jest źródłem 
bezpośrednich kontaktów będących fundamentem tworzenia wiedzy oraz 

                                                      
157 M. Castells , Siła tożsamości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 58. 
158 G. Garofoli, Economic Devepolpent, Organization of Production and Territory, Revue 
d’Economie Industrielle, Vol. 64, 1993, s. 24. 
159 A. Rallet,  A. Torre,   Proxmity and Localization, “Regional Studies” 2005, Vol. 39.1, s. 49. 
160 A. Nowakowska, Regionalny kontekst procesów innowacji, w: Budowanie zdolności 
innowacyjnych regionów, red. A. Nowakowska, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2009, s. 31. 
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informacji, bliskość ta stymuluje lokalną dynamikę przemysłową, która ujmowana 
jest w sensie podobieństwa (podobnych możliwości technologicznych),  

• bliskość organizacyjna opisuje interakcje między różnymi aktorami 
indywidualnymi, zbiorowymi oraz formalnymi instytucjami, łączy się z 
wykształceniem, sposobem koordynacji wewnątrz firm oraz między firmami, 
prowadzi do ożywienia bezpośrednich kontaktów i powstania sieci lokalnych 
podmiotów gospodarczych i społecznych, ułatwia wybory, zwiększa spójność 
terytorialną i sprzyja wspólnemu podejmowaniu decyzji co pozwala na uniknięcie 
marnotrawstwa z powodu wyniszczającej konkurencji. Bliskość organizacyjna 
stymuluje proces bezpośredniego uczenia się i łączy aktorów regionalnych, łączona 
jest z podobieństwem i przynależnością, które warunkują trwałe relacje oraz 
współpracę z innymi podmiotami,  

• bliskość społeczna podkreśla społeczny kontekst relacji i zachowań 
ekonomicznych, opartych na zaufaniu i wzajemności, bliskości społecznej jest 
widoczna w wymianie informacji i transferze tzw. wiedzy milczącej, której 
przepływ na zasadach wolnorynkowych jest niemożliwy lub bardzo trudny, 
podkreśla społeczny kontekst relacji i zachowań ekonomicznych opartych na 
zaufaniu i wzajemności,  

• bliskość instytucjonalna definiowana jest jako przynależność podmiotów do 
przestrzeni wyznaczonej przez określoną wspólnotę oraz zbiór reguł działania 
skierowanych na działanie zbiorowe, reguły gry powstają przez wspólne zwyczaje i 
zasady oraz system prawny tworzący ramy funkcjonowania gospodarki, bliskość 
instytucjonalna tworzy bazę dla koordynacji działań gospodarczych oraz sprzyja 
lub powstrzymuje procesy koordynacji, wymiany informacji, procesy 
interaktywnego i kolektywnego uczenia się. 

 W tym ujęciu rozwój rozumiany jest jako wynik złożonego zbioru relacji między 
podmiotami zlokalizowanymi na danej przestrzeni geograficznej mającej swoją kulturę 
i historię. Specyfika terytorium staje się jego przewagą konkurencyjną.  
 

Przestrzenne formy organizacji produkcji 

 Badanie specyficznych relacji między przedsiębiorstwami funkcjonującymi na tym 
samym obszarze stało się przedmiotem zainteresowania badań teoretycznych i 
praktycznych. Przy definiowaniu wzorca terytorialnego zorganizowania produkcji 
spotykamy wiele pojęć i trudno jest znaleźć cechy uniwersalne. Punktem wyjścia były 
prace oparte o marshallowski dystrykt przemysłowy. Przyjęto, że taka forma 
organizacji przemysłu nie ogranicza się do małych przedsiębiorstw, ale funkcjonują 
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tam filie dużych przedsiębiorstw czy systemy małych i średnich firm zgromadzonych 
wokół lidera tworzącego wokół sieć lokalnych podwykonawców. Rozwój danej gałęzi 
powoduje powstanie gałęzi pomocniczych dla danej działalności. Skupienie produkcji 
na danym terytorium powoduje powstanie i dyfuzję innowacji. A. Marshal wprowadził 
pojęcie atmosfery przemysłowej, która ułatwia osiągnięcie specyficznych umiejętności 
drogą rozpowszechnienia innowacji. Badania były kontynuowane przez 
przedstawicieli kalifornijskiej szkoły geografii ekonomicznej (A. Scotta, M. Storpera, 

R. Walkara)161. Zajmowali się oni wielkimi metropoliami, a przestrzenne formy 
produkcji nazwali technopolami. Zasadnicze znaczenie przypisali korzyściom 
zewnętrznym oraz kosztom transakcyjnym. W Ameryce cechą charakterystyczną była i 
jest duża akumulacja kapitału i pracy. Technopole zaliczane są do specyficznych 
dystryktów przemysłowych. Ich rozwój wynika z zastosowania nowoczesnych 
technologii. Sukces wynika z przeskoku technologicznego, a nie z kumulujących się 
umiejętności. Zlokalizowane są głównie w miastach, a powiązania wewnętrzne mają 
charakter zawodowy, a nie rodzinny. 
 Innym przykładem przestrzennego zorganizowania produkcji jest “Trzecia Italia” 
składająca się z małych i bardzo małych oraz średnich firm funkcjonujących w 
tradycyjnych przemysłach. We Włoszech dystrykty opierają się o wspólnotę i 
wzajemność, kluczowe miejsce zajmuje tradycyjny przemysł. Rozwój oparty został na 
endogenicznych zasobach. Kluczowe znaczenie miała produkcja dóbr rzemieślniczych 
oraz luksusowych. Działalność miała charakter elastyczny, ulegała częstym zmianom 
zgodnym ze zmieniającymi się potrzebami rynku. Zasadniczym elementem była 
wysoko wykwalifikowana kadra kierownicza oraz znakomite wzornictwo 
przemysłowe, sięgające renesansu. W ramach funkcjonowania przedsiębiorstw 
obserwowano bliską współpracę z administracją publiczną oraz współdziałanie z 
innymi przedsiębiorcami w ramach sieci. Działalność gospodarcza opierała się często 
na produkcji rodzinnej. Prowadziło to do obniżenia kosztów inwestycyjnych oraz 

przyczyniało się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania. 162 

J. Grzeszczak wymienia pięć cech charakterystycznych dla “Trzeciej Italii”: 163 

• duży zakres przepływu personelu między firmami dostawcami i odbiorcami, 

                                                      
161 G. Benko , Geografia technopoli, PWN, Warszawa 1993, s. 98. 
162 T. Grosse,  Polityka regionalna Unii Europejskiej I jej wpływ na rozwój gospodarczy. 
Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i wnioski dla Polski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 
2000, s. 68.  
163 J. Grzeszczak, Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej, PAN, „Prace 
Geograficzne”, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 1999, nr 173, s. 69. 
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• wysoki stopień współdziałania między konkurującymi firmami w celu podziału 
ryzyka, stabilizowania rynku i udziału w innowacjach, 

• istotny udział pracowników zajmujących się projektowaniem i innowacjami, 

• funkcjonowanie silnych stowarzyszeń zawodowych zapewniających dostęp do 
infrastruktury związanej z zarządzaniem, szkoleniem, marketingiem, pomocą 
finansową i techniczną, łatwy dostęp do instytucji wspierających 
i przyczyniających się do zmniejszenia ryzyka i wprowadzenia większego 
poziomu stabilizacji, 

• ważną rolę władz lokalnych w kierowaniu i promowaniu wiodących branż 
przemysłu. 

 We Francji powstało pojęcie terytorialnych systemów produkcyjnych. Klasyfikuje 
się je jako ogniwo pośrednie między włoskimi dystryktami opierającymi się na 
wspólnocie, a logiką ekonomiczną rządząca rozwojem metropolii amerykańskich. 
Zasadniczą nowością jest wprowadzenie nowych elementów teoretycznych – 
ewolucjonistycznego ujęcia postępu technologicznego, teorii regulacji i konwencji 
gdzie akcent położony jest na różne formy koordynacji między przedsiębiorstwami. 
Występują tam również nowe typy relacji kapitał-praca, nowa rola instytucji oraz 
polityka rozwoju regionalnego prowadzona przez elity. Niezbędna jest realna 
współpraca uznana przez wszystkich uczestników za atrakcyjną. W wyniku działania 
powstaje podział pracy i sieć współzależności między jednostkami produkcyjnymi. 
Współpraca może przybierać różne formy: 

• kooperacji dużych przedsiębiorstw z małymi i średnimi, na zasadzie partnerstwa 
lub podwykonawstwa,  

• kooperacji firm w zakresie działalności komplementarnych przy wytwarzaniu 
tych samych wyrobów lub wspólnego zdobywania rynków, 

• wielostronnej współpracy między różnymi firmami oraz ośrodkami badawczymi 
w zakresie stosowania technologii. 

 W przypadku terytorialnych systemów produkcyjnych nie chodzi o to aby razem 
produkować więcej niż gdy każdy pracował sam, ale istotne jest aby produkować coś 

nowego, aby szukać nowych rozwiązań i nowych klientów. 164 
 Kolejnym istotnym dla tematu pojęciem jest klaster. Jego teoria została 
zastosowana do wyjaśnienia sukcesu skupiska małych przedsiębiorstw 
przemysłowych, wytwarzających podobny asortyment produkcji. Wraz z tą teorią 
łączy się nadzieję na rozwój ekonomiczny oraz wzrost konkurencyjności. Z klastrem 

                                                      
164A. Jewtuchowicz, Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, op.cit., s. 91. 
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połączone jest pojęcie sieci. Pojęcie sieci pochodzi z prac socjologa M. Castellsa, który 
opisywał zmiany w społeczeństwie i organizacji życia, pracy, przestrzeni społecznej 

następujące w okresie globalizacji.165 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. Przy uwzględnieniu 
terytorium sieć składa się z wyselekcjonowanych związków z wybranymi partnerami, 
występującymi w relacjach rynkowych partnerów. W dużym uproszczeniu, za sieci w 
kontekście rozwoju regionalnego uznaje się formalne lub nieformalne organizacje i 
platformy, które ułatwiają wymianę informacji i technologii, a także wzmacniają 
koordynację i współpracę uczestników sieci. Uczestnikami sieci, w zależności od jej 

rodzaju mogą być regiony, firmy, ośrodki badawcze oraz osoby fizyczne.166 
Przedsiębiorstwo działające w klastrze intensywnie współpracując z organizacjami 
branżowymi, badawczo-rozwojowymi, samorządem, potencjalnymi konkurentami, 
dostawcami i klientami, musi jednocześnie konfrontować się z bezpośrednimi 
konkurentami. Działania te mogą ułatwić wzrost przewagi konkurencyjnej 

przedsiębiorstw, sprzyjając rozwojowi.167 Szczególne znaczenie ma wymiar 
przestrzenny, niezbędna jest bowiem bliskość kooperantów dająca możliwość 
efektywnego przepływu wiedzy i umiejętności. Wiedza tworzy się wewnątrz sieci 
najskuteczniej, gdy podział pracy pomiędzy przedsiębiorstwami jest zmienny. 
Wówczas powstają warunki dla możliwości twórczego i imitującego przepływu 
innowacji.  
 Głównym motywem powstawania sieci jest synergia i dążenie do zmniejszenia 
niepewności działania. Powiązania są elastyczne i wynikają ze strategii partnerów. 

                                                      
165 M. Castells, The Rise of The Network Society, Blackwell, Oxford 1996, s. 93. 
166 Final Report of the Expert Group Clusters and Networks, European Commission DG-

Enterprise, Brussels 2003, s. 13. 
167 K. Kłaź , A. Kowalski, Rozwój klastrów przemysłowych w Polsce, w: Polska. Raport o 

konkurencyjności 2010.  Klastry przemysłowe a przewagi konkurencyjne, Instytut Gospodarki 
Światowej, SGH, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010, s. 263. 
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 Sieci charakteryzują się następującymi cechami: 168 

• współzależnością podmiotów i partnerstwem związanym z przekonaniem, że 
wzajemne relacje są podstawą sukcesu, 

• wzajemnością świadczeń będącą warunkiem koniecznym efektywnej wymiany 
informacji i wiedzy, 

• zaufaniem rozumianym jako przekonanie o solidności innych podmiotów, 

• luźnymi powiązaniami umożliwiającymi otwartość i autonomię w wyborze 
partnerów, możliwością szybkiej reakcji na zmiany warunków zewnętrznych. 

 Warunkiem skuteczności sieci jest ich jawność. Sieci powinny być łatwe do 
zidentyfikowania, znane i otwarte bez względu na to czy są formalne czy nieformalne. 
Jest to jednak trudne do zrealizowania. Tworzenie się sieci innowacji jest dobrowolne i 
wynika z potrzeby samych przedsiębiorstw. Wynika to z aktywnej transformacji całego 
środowiska i zrozumienia korzyści jakie może przynieść wzajemna współpraca, 
zwłaszcza w dziedzinie nowych technologii. Istotna rola do odegrania przypada 
władzom lokalnym, instytucjom publicznym i prywatnym oraz dużym 
przedsiębiorstwom. Organizacja takiej sieci ma na celu stworzenie społeczności, w 
której działalność gospodarcza oparta jest na specyficznych umowach, mniej lub 
bardziej sformalizowanych w ramach których partnerzy zgadzają się ponieść ryzyko 

wspólnego projektu. Umowy takie noszą nazwę konwencji. 169 
 Sieci stały się sposobem organizacji produkcji w dobie postfordyzmu. Używane są 
najczęściej właśnie we współpracy i powiązaniach funkcjonalnych przedsiębiorstw. 
Sieć jest w tym przypadku zbiorem powiązań z wybranymi partnerami wynikających z 
relacji rynkowych. Wynikają z poszukiwania komplementarnych zasobów. Synergia i 
dążenie do zmniejszenia niepewności działania są motywami do poszukiwań. 
Wewnątrz sieci występują elastyczne powiązania i pozwalają na tworzenie różnych 
kombinacji. Ich powstawanie wynika ze strategii działania partnerów.  
 Najczęściej wymienia się następujące pozytywne efekty funkcjonowania wewnątrz 

sieci:170 

                                                      
168 A. Olechnicka, Regiony peryferyjne w gospodarce informacyjnej, Centrum Europejskich 

Studiów Regionalnych i Lokalnych UW, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004, 
s. 39. 

169 A. Jewtuchowicz., Rozwój, środowisko, sieci innowacyjne i lokalne systemy produkcyjne, w: 
K. B. Matusiak, E. Stawasz, A. Jewtuchowicz, Zewnętrzne determinanty rozwoju 
innowacyjnych firm, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, s. 86.  

170 M. E. Porter, Regions and the New Economics of Competition, w: Global City-Regions. 
Trends. Theory. Policy, red. A. J. Scott, Oxford 2001, s. 256. 
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• zwiększenie dostępności do wyspecjalizowanych pracowników i nakładów, 

• szerszą informacje rynkową i techniczną,  

• łatwiejszy dostęp do instytucji i dóbr publicznych,  

• efektywniejszą wymianę doświadczeń przez obserwację i tym samym szybszy 
przepływ wiedzy i innowacji,  

• łatwiejsze i mniej kosztowne podejmowanie nowych rozwiązań technicznych, 
łatwiejsze zakładanie firm i przyciąganie nowych podmiotów. 

 M. E. Porter oparł konkurencyjność na kilku elementach tworząc tzw. diament 
konkurencyjności do którego wprowadził pracowników wykwalifikowanych, 
niezbędną do istnienia przemysłu infrastrukturę, naturę lokalnego popytu na produkty 
lub usługi przemysłowe, istnienie zaopatrzeniowego przemysłu oraz strategię, 

strukturę konkurencji przedsiębiorstw.171 Wewnątrz wymienionych elementów 
zachodzą określone interakcje, które tworzą zasoby i kompetencje niezbędne do 
otrzymania korzyści konkurencyjnych.  
 
Zasoby niematerialne 

 W odniesieniu do konkurencyjności za najbardziej istotne uważa się oferowane 
lokalne zasoby wpływające na wybory lokalizacyjne. Obecnie kluczowe znaczenie 
poza zasobami rzeczowymi mają zasoby niematerialne, które tworzone są i 
akumulowane w przedsiębiorstwie. Należą do nich umiejętności i kompetencje 
pracowników, wiedza, kreatywność i elastyczność, intuicja i szeroko rozumiana 
kultura wewnętrzna firmy. Na kompetencje składa się wiedza teoretyczna i 
umiejętności praktyczne. Kluczowe kompetencje są podstawą generowania 
konkurencyjności przedsiębiorstwa. Działania osoby kompetentnej, w danej 
dziedzinie, winny spełniać obowiązujące w danej społeczności czy organizacji normy 
i zasady. Taki pracownik odznacza się łatwością nawiązywania kontaktów, 
sprawnością oraz skutecznością w realizacji danego zadania. Główne kompetencje 
decydujące o konkurencyjności pojawiają się, gdy firma lepiej od konkurentów potrafi 
wykorzystać swoje zasoby mające charakter wyjątkowy, specyficzny dla konkretnej 
organizacji. 
 Do istotnych zasobów możemy zaliczyć kapitał społeczny. Badania nad tym 
zasobem podjęli przedstawiciele ekonomii instytucjonalnej. Do istoty kapitału 
społecznego zaliczyli instytucje nieformalne oraz normy obowiązujące w danym 
społeczeństwie i sieci obywatelskiego zaangażowania. O jakości kapitału społecznego 

                                                      
171 M. E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 248. 
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decydują pozycja i rola organizacji pożytku społecznego, skala wolontariatu, 
aktywność obywatelska mierzona m.in. udziałem w wyborach i działaniach na rzecz 
dobra wspólnego, udziałem w stowarzyszeniach sąsiedzkich, chórach amatorskich, 
stopniu uzewnętrznienia norm moralnych. Istotną cechą wspólną jest zaangażowanie 
na rzecz dobra wspólnego, wyzwolenie aktywności społecznej, skłonności do 
współpracy i budowania wzajemnego zaufania. Tworzą się w ten sposób sieci 
obywatelskiego zaangażowania umożliwiające 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 przezwyciężenie braku 
zaufania do osób spoza rodziny. Uczestniczenie w zorganizowanych formach 
działalności zbiorowej prowadzi do przekonania, że inni również kierują się normami 
moralnymi. Kapitał ten został uznany za kluczowy, specyficzny zasób w rozwoju 
regionów. W tym wypadku zasadnicze znaczenie przypisano zaufaniu, normom i 
powiązaniom ułatwiającym skoordynowanie działania. Niezbędna jest też umiejętność 
i skłonność do współpracy w ramach grup i organizacji co umożliwia realizację 
wspólnych interesów. Za najważniejszą cechę uznaje się zaufanie pozwalające na 
obniżenie kosztów transakcyjnych (np. zawarcie umowy) decydujące o poziomie 
konkurencyjności. Przyczynia się to do zmniejszenia niepewności i obaw związanych 
z inwestowaniem środków w działalność rozwojową Następuje wówczas usprawnienie 
funkcjonowania rynku i instytucji, ograniczenie niepewności i podniesienie skłonności 
do ryzyka, co może sprzyjać wzrostowi inicjatywy i przedsiębiorczości oraz rozwojowi 

kooperacji.172 W ogólnym ujęciu osiągamy podniesienie sprawności gospodarowania. 
Z kolei grupy interesu są źródłem nowych idei, innowacji i usprawnień życia 

gospodarczego.173 O jakości kapitału społecznego decyduje też struktura społeczna: 
poziom zróżnicowania dochodów, struktura narodowościowa i etniczna. 
 Istotnym czynnikiem decydującym o jakości kapitału społecznego jest poziom 
wiedzy i wykształcenia pracowników, które może być zdobyte w różny sposób. 
Wyróżnia się cztery typy uczenia się: interaktywne, organizacyjne, instytucjonalne 
oraz uczenie się przez uczenie. Uczenie interaktywne polega na docieraniu wiedzy do 
systemu produkcyjnego i jej zatrzymywaniu. Później następuje integracja w systemie 
poprzez tworzenie sieci wiedzy i wykorzystywanie jej do wszystkich projektów. 

                                                      
172 T. Grosse, Innowacyjna  gospodarka  na  peryferiach,  Instytut  Spraw  Publicznych, 
Warszawa 2007, s. 112. 
173 J. Hryniewicz, Endo- i egzogenne czynniki rozwoju gospodarczego gmin i regionów, “Studia 
Regionalne i Lokalne” 2000, nr 2(2), s. 55. 
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Istnieją dwa typy wiedzy: skodyfikowana i milcząca (ukryta). Wiedza skodyfikowana 
jest wiedzą zapisaną i dającą się łatwo przekazywać oraz kopiować. Wiedza milcząca 
(cicha, niejawna) związana jest z umiejętnościami konkretnej jednostki. Powstaje 
dzięki częstym kontaktom międzyludzkim. Jest trudna do przekazania, odtwarzania i 
zarejestrowania oraz kopiowania, nie podlega wymianie handlowej. Jej przekazywanie 
następuje w czasie uczenia się oraz w wyniku interakcji mających miejsce między 
uczestnikami procesu produkcyjnego. Uczenie instytucjonalne związane jest ze 
zdolnością przystosowania swoich struktur i celów do zmieniających się potrzeb i 
warunków zewnętrznych. Instytucje formalne i nieformalne są niezwykle istotne dla 
funkcjonowania regionu uczącego się. Wiedza cicha jest jednym z głównych 
czynników będących źródłem przewagi konkurencyjnej firm.  
 W zasobach niematerialnych istotne miejsce zajmuje uczenie się organizacji, które 
ma charakter procesu kolektywnego odnoszącego się do całej organizacji. Koncepcja 
organizacji uczącej się powstała pod koniec XX wieku, ale intensywne prace nad jej 
rozwojem prowadzono głównie w ostatniej dekadzie XX wieku. Model ten jest 
wynikiem poszukiwania nowego oblicza organizacji zdolnej do dostosowywania się do 
nowych warunków otoczenia, zmian technologii, charakteru i nasilenia konkurencji. 
Model organizacji uczącej się pozwala pokazać nowy wzorzec wewnętrznego 
zorganizowania przedsiębiorstwa, zasadnicze procesy, które są konieczne dla 
osiągnięcia celów oraz wartości i modele myślenia jakie są pożądane. Termin 
organizacja ucząca się został wprowadzony przez P. Sange w pracy The Fifth 

Discipline. The Art and Practice of The Learning Organization. Jest to kluczowa 
pozycja na którą powołują się autorzy rozwijający tą tematykę. Zdaniem P. Sange 
umiejętność uczenia się może okazać się kluczowym elementem decydującym o 
przewadze nad konkurencją. Przewagę zdobędą te organizacje, które nauczą się 
wykorzystywać zaangażowanie swoich pracowników oraz możliwość uczenia się na 
wszystkich szczeblach.  
 Według poglądów niektórych badaczy organizacja ucząca się jest punktem wyjścia 
dla modelu organizacji wiedzy i środkiem do osiągnięcia organizacji wysokiej 

inteligencji, czyli organizacji inteligentnej.174 Organizacja inteligentna posiada 
zdolność adoptowania się do zmian zachodzących w otoczeniu, a nawet wyprzedzania 

tych zmian i aktywnego kształtowania otoczenia.175.  
                                                      
174 B. Mikuła, Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w 

Krakowie, Kraków 2006, s. 41. 
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Winter. 
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 Tworzenie organizacji inteligentnej związane jest z inteligencją emocjonalną. 
Zwiększa się z wiekiem i przystosowaniem do różnych środowisk. Kompetencje 
przydatne w miejscu pracy nadbudowują się na empatii. Empatia jest kluczowa dla 

kompetencji istotnych w miejscu pracy, ułatwia bowiem:176 

• rozumienie innych – wyczuwanie uczuć i punktów widzenia innych osób oraz 
aktywne zainteresowanie ich troskami, niepokojami i zmartwieniami, 

• nastawienie usługowe – uprzedzanie, rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb 
klientów, 

• kształtowanie innych – wyczuwanie u innych potrzeb rozwoju i rozwijanie ich 
zdolności,  

• wspieranie różnorodności – tworzenie i podtrzymywanie szans na osiągnięcia 
dzięki wykorzystywaniu różnych typów ludzi,  

• osiągnięcie świadomości politycznej – rozpoznawanie politycznych i 
społecznych prądów. 

 

Rysunek 1. Przejście od organizacji uczącej się do organizacji inteligentnej 
Źródło: opracowanie własne 
 

                                                      
176D. Goleman, Inteligencja  emocjonalna  w  praktyce, Media Rodzina, Poznań 1999, s. 196. 
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 Dobry projekt czy nowa technologia są szansą na sukces. Jednak aby przerodziły 
się w dobrze prosperującą firmę trzeba jeszcze współpracy. Decydujące znaczenie dla 
kierowania zespołem ma połączenie wiedzy i inteligencji z inteligencją emocjonalną. 
Między tymi składnikami musi istnieć równowaga, nie wystarczy samo doświadczenie 
i znakomita wiedza fachowa, ani sam zapał, energia i dążenie do realizacji zamierzeń. 
Jest to kluczowy czynnik decydujący o sukcesie.  
 Kapitał społeczny jest połączony z governance – aspektem uczestnictwa obywateli 
w procesie podejmowania decyzji. Pojęcie to zostało wprowadzone przez 
przedstawicieli kalifornijskiej szkoły geografii ekonomicznej. Powstał paradygmat 
Coasa-Williamson-Scott według którego decydujący jest stosunek między kosztami 

organizacji wewnątrz firmy, a kosztami transakcji między firmami.177 J. Gilly definiuje 

regulację terytorialną (governance) jako dynamiczny proces instytucjonalno-
organizacyjny powstawania i współdziałania różnych sposobów koordynacji między 
aktorami geograficzne bliskimi, w wyniku którego dochodzi do ewentualnego 
rozwiązania nowego problemu produkcyjnego. Rozszerzone ujęcie governance 
wprowadza do analizy człowieka, co R. Warren definiuje jako demokratyczny, 
zorganizowany system przewodnictwa i kierowania, poprzez który obywatele 
zbiorowo działają na poziomie lokalnym w celu powiększenia swego dobrobytu, 

zaspokojenia wspólnych potrzeb i rozwijania sprawiedliwości społecznej.178 Pojęcie to 
zostało wprowadzone do nauk społecznych z całym systemem relacji ludzkich w 
odniesieniu do terytorium. W literaturze wyróżniono kilka rodzajów governance 
terytorialnej: regulację prywatną związaną z indywidualnymi zachowaniami i celami, 
regulację prywatną zbiorową gdzie kluczową rolę odgrywa formalna grupa inwestorów 
prywatnych oraz regulację publiczną związaną z tworzeniem dóbr czy usług 
tworzonych dla wszystkich uczestników. Jest ona domeną państwa i samorządów 
terytorialnych czy związków międzygminnych.  
 Od lat dziewięćdziesiątych rozwijana była koncepcja regionu uczącego się. Według 
R. Florydy, twórcy tego pojęcia, uczące się regiony funkcjonują jako magazyny 
wiedzy i pomysłów, zapewniając przyjazne środowisko oraz infrastrukturę 

wspomagającą przepływ wiedzy i informacji. 179 Koncepcja ta zakłada, że czynniki 
konkurencyjności przedsiębiorstw takie jak innowacja, elastyczność, strategie sieci 

                                                      
177 B. Jouve, Ch. Lefevre, J.-M., Offner, La Gouvernance urbaine (raport intermédiaire), 
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oraz przedsiębiorczość powstają w warunkach rozwoju regionalnego. Region 
posiadający elastycznie powiązane struktury zarządzania łącznie z podmiotami 
społecznymi, politycznymi i instytucjonalnymi oraz częstym przekazywaniem 
i wymianą informacji może być uznany za region uczący się. Relacje między 

poszczególnymi podmiotami są częste i tworzą gęsty system powiązań. 180 Jego istotną 
cechą jest zdolność do poprawiania swego funkcjonowania i rozwijania się w trwały 
sposób. Region uczący się to region kreatywny, umiejący przyciągać i przyjmować 
kreatywnych aktorów, poszukiwany przez inwestorów. 
 W przypadku regionu uczącego się firmy produkcyjne i usługowe, bez względu na 
strukturę i wielkość, są konkurencyjne ponieważ konkurencyjne jest całe terytorium 
w stosunku do otoczenia. Wynika to ze zdolności przedsiębiorstw i innych podmiotów 
zlokalizowanych w regionie do działań innowacyjnych. Warunkiem koniecznym jest 
istnienie infrastruktury wiedzy oraz infrastruktury instytucjonalnej zapewniającej 
dostęp do wiedzy formalnej oraz umożliwiającej kreowanie wiedzy niemodyfikowanej 
(milczącej). Niezwykle istotny jest drugi typ wiedzy, dotyczący zbiorowego uczenia 
się poprzez interakcje, czy uczenia się przez działanie. Zapewniają one zdolność 
regionu do dostosowania się do zmieniającego się otoczenia.  
 A. Klasik i F. Kuźnik podkreślają cztery perspektywy uczącego się regionu 

decydujące o budowaniu i wzmacnianiu czterech strategicznych zdolności regionu:181 

• perspektywa spójności określająca zdolność regionu do zachowania i wzmocnienia 
spójności ekonomicznej, społecznej i przestrzennej, to również wiedza, 
doświadczenie i kompetencje nabywane i wykorzystywane w procesie i polityce 
łagodzenia i eliminowania różnic pomiędzy subregionami, co łączy się 
bezpośrednio z rozwojem regionu spójnego ekonomicznie, społecznie 
i przestrzennie,  

• perspektywa kapitałowa determinująca zdolność regionu do tworzenia i rozwijania 
zasobów, zwłaszcza zasobów ludzkich, organizacyjnych i kulturowych wraz z 
mechanizmami zaangażowania ich w rozwój regionu, to również obszar wiedzy, 
doświadczenia i kompetencji, tworzonych, nabywanych i rozwijanych, 

• perspektywa adaptacyjna warunkująca zdolności adaptacji regionów przez 
ustawiczne uczenie się i innowacje wobec coraz szybciej zmieniającego się 

                                                      
180 A. Jewtuchowicz, Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, op.cit., s. 136.  
181 A. Klasik, F. Kuźniak, Region uczący się w teorii i praktyce polityki rozwoju regionalnego, 
w: J. Tarajkowski, L. Wojtasiewicz, Przestrzeń w polityce gospodarczej, Poznańskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2008, s. 97-98. 
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otoczenia, również globalnego, to również obszar wiedzy, doświadczenia 
i kompetencji pozyskiwanych i przyswajanych, 

• perspektywa przyszłości określona przez zdolność ewolucyjnej zmiany tożsamości 
regionu pod wpływem dokonujących się w nim zmian strategicznych, takich jak: 
specjalność regionu, typy zachowań podmiotów sceny regionalnej oraz ciągłości 
polityki strategicznej. 

 
 Region uczący się ma zdolność do pomnażania i wzbogacania wiedzy, kultury, 

kompetencji i infrastruktury, 182 stając się tym samym źródłem innowacji.  
 Dla inwestorów ważne są innowacje rozumiane jako rezultat zastosowania wiedzy 
lub wynalazku w wyniku którego powstaje nowy produkt lub proces. W szerszym 
ujęciu innowacje to wszelkie procesy twórczego myślenia, zmierzające do 
zastosowania i użytkowania lepszych rozwiązań w technice, technologii, organizacji 
czy życiu społecznym. Nowe ewolucjonistyczne podejście do postępu technicznego 
zawdzięczamy badaczom z Europejskiej Grupy Badawczej GREMI. Modele liniowe 
zostały zastąpione dynamicznymi modelami interakcyjnymi, które uwzględniały liczne 
sprzężenia zwrotne w procesie powstawania i dyfuzji innowacji. Innowacja nabrała 
charakteru kompleksowego mechanizmu społecznego związanego z procesem 
produkcyjnym i produkcją nowych wyrobów. Jej rola jest szczególnie istotna w dobie 
gospodarki opartej na wiedzy. Główne trudności wynikają bowiem z braku wiedzy, 
związanej z tworzeniem innowacji, jak też z braku umiejętności  dyfuzji oraz absorbcji 
wiedzy. W odniesieniu do regionu innowacje spełniają szczególną rolę, gdyż za 
konkurencyjne regiony uważa się regiony innowacyjne. Innowacyjność regionu 
określa się jako zdolność regionu do zmian, ulepszeń, wprowadzania reform i 
nowatorskich rozwiązań w regionie w celu poprawy efektywności funkcjonowania 

mechanizmów wspierających rozwój w regionie.183 
 

* * * 
 

 Zachodzące procesy globalizacji prowadzą w dwu kierunkach, z jednej strony do 
konieczności działania w skali globalnej oraz z drugiej do nadania większej rangi 

                                                      
182 A. Klasik, F. Kuźnik, Regiony uczące się w teorii i polityce rozwoju regionalnego, w: 
Region w gospodarce opartej na wiedzy, red. A. Jewtuchowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego, Łódź 2007, s. 10. 
183 Z. Przygodzki, Konkurencyjność regionów, w: Region i jego rozwój w warunkach 
globalizacji, red. J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, CeDeWu, Warszawa 2012, 
s. 144. 
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działaniom na poziomie regionalnym. Rozwój regionalny jest obecnie postrzegany 
przez pryzmat terytorium będącego jednym z elementów nowego paradygmatu polityki 
regionalnej. Wraz z nim większe znaczenie zostało nadane zasobom wewnętrznym, 
niepowtarzalnym i charakterystycznym dla danego regionu. Aby jednak ten 
endogeniczny potencjał mógł się ujawnić muszą zaistnieć specyficzne warunki 
zarówno społeczne, gospodarcze jak i polityczne. Sukces regionu jest możliwy gdy 
jego indywidualne cechy zostaną wykorzystane oraz zdoła dostosować się do 
warunków i wymogów globalnego otoczenia. Sukces regionu związany jest również z 
budowaniem pozycji konkurencyjnej. Podstawa budowania konkurencyjności 
związana jest z wiedzą i informacją. Istotne jest stworzenie środowiska 
przedsiębiorczości. Region jest zbiorem wiedzy zarówno upodmiotowionej jak i 
milczącej. Aby wiedza spełniła swą rolę wymaga sprawnej dyfuzji, gdyż w innym 
przypadku może stać się całkiem bezużyteczna. Z kolei skuteczność dyfuzji zależy od 
bliskości przestrzennej.  
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7. Mierzenie ubóstwa i wykluczenia społecznego  
 
Streszczenie 

 Jednym z głównych celów Strategii Europa 2020 jest zmniejszenie rozmiarów 
ubóstwa i wykluczenia społecznego w Unii Europejskiej. Stosowany dotychczas w 
badaniach porównawczych pomiędzy krajami członkowskimi UE podstawowy sposób 
mierzenia ubóstwa wskaźnikiem „stopy ryzyka zagrożenia ubóstwem” (at-risk poverty 
rate) był przedmiotem powszechnej krytyki.  W związku z tym w Strategii Europa  
2020 wprowadzono jako headline indicator nowy  wskaźnik sumaryczny „ludność 
zagrożona ubóstwem i wykluczeniem społecznym” (peole living at-risk of poverty and 

social exclusion). Celem niniejszego opracowania jest prezentacja tego wskaźnika oraz 
ocena czy zastosowany w Strategii Europa 2020 nowy sposób mierzenia tej kwestii 
społecznej pozwala na uzyskanie bardziej adekwatnego do rzeczywistości obrazu 
sytuacji. 

 
Słowa kluczowe: Europa 2020, ubóstwo i wykluczenie społeczne, wskaźnik „ludność 
zagrożona ubóstwem i wykluczeniem społecznym”  
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Measuring Poverty and Social Exclusion 

Abstract 

 One of the major objectives of the 2020 Europe Strategy is reducing the size of 
poverty and social exclusion in the European Union. The hitherto used – in 
comparative researches within the EU member countries – method of measuring 
poverty with at-risk poverty rate has been much criticized. Therefore, in the 2020 
Europe Strategy people living at-risk and social exclusion headline indicator has been 
implemented. The purpose of this paper is to present this indicator and assess whether 
the newly applied method of measuring this social issue within the 2020 Europe 
Strategy allows to gain such perception of the situation that might be more adequate to 
the currently existing one. 
 
Key words: Europe 2020, poverty and social exclusion, people living at-risk of 
poverty and social exclusion indicator 
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 W teorii ekonomii i polityce społeczno-gospodarczej dziesięciolecie realizacji 
Strategii Lizbońskiej było okresem dominacji neoliberalnego modelu rozwoju. W 
polityce społecznej oznaczało to m.in. wycofywanie się państwa z wielu tradycyjnie 
świadczonych usług społecznych, ich urynkowienie oraz dążenie do przejścia od 
państwa typu welfare do workfare, w czym kluczową rolę przypisano uelastycznieniu 
rynku pracy. Polityka ta nie spełniła oczekiwań dotyczących ograniczenia ubóstwa i 
wykluczenia społecznego w Unii Europejskiej. Sytuację pogorszył kryzys finansowy i 
gospodarczy. Dlatego potrzeba wzmocnienia wymiaru społecznego w nowej 
długofalowej strategii rozwoju Unii Europejskiej była często zgłaszanym postulatem w 
procesie konsultacji poprzedzającym jej uchwalenie. Było to zarówno wyrazem 
dążenia do realizacji bardziej zrównoważonego modelu rozwoju w wymiarach 
ekonomicznym, środowiskowym i społecznym, jak i silniejszej społecznej 
legitymizacji unijnego projektu integracyjnego. W efekcie spójność w wymiarze 
społecznym, gospodarczym i terytorialnym stała się jednym z trzech głównych 
priorytetów Strategii Europa 2020, zaś cel redukcji ubóstwa i wykluczenia 
społecznego znalazł się wśród pięciu głównych celów tej strategii, którym 
przypisano konkretny wymiar liczbowy.  
 Ze względu na fakt, że polityka społeczna w Unii Europejskiej  leży głównie w 
gestii państw członkowskich, działania UE w tym obszarze mają przede wszystkim 

charakter polityczno-koordynacyjny.184 Deklaracja wykorzystania w ramach Strategii 
Europa 2020 unijnych funduszy jako istotnych instrumentów zapobiegania i walki z 
ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym jest wyrazem  rosnącego bezpośredniego 

zaangażowania się Unii w ten obszar polityki185. Z punktu widzenia wyboru 
odpowiednich działań, zarówno zapobiegawczych jak i ukierunkowanych na istniejące 
problemy, a następnie monitorowania ich skuteczności bardzo ważna jest właściwa 
ocena rozmiarów ubóstwa i wykluczenia społecznego. W praktyce wybór właściwego 
sposobu pomiaru tych kwestii w ramach UE jest sprawą daleką od jednoznaczności. 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie i ocena nowego, mało jeszcze 
znanego, sposobu mierzenia ubóstwa i wykluczenia społecznego w Unii 
Europejskiej przyj ętego w Strategii Europa 2020.  

                                                      
184 Od uchwalenia w 2000 r. Strategii Lizbońskiej polityka w zakresie ubóstwa i wykluczenia 
społecznego  realizowana jest przede wszystkim w oparciu o tzw. Metodę Otwartej 
Koordynacji (Open Method of Coordination - OMC). 
185 Por. The European Platform against Poverty and Social Exclusion: A European framework 
for social and territorial cohesion, /* COM/2010/0758 final */, Communication from the 
Commision to the European Parliament, the Council, The European Economic and Social 
Committe and The Committe of the Regions. 
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Zmniejszenie ubóstwa i wykluczenia społecznego jako  cel strategii 
Europa 2020 

 Przedłożona pierwotnie przez Komisję Europejską propozycja celu redukcji 
ubóstwa i wykluczenia społecznego w Strategii Europa 2020 została uznana za 

kontrowersyjną.186 Była ona przedmiotem krytyki zarówno ze względu na 

zaproponowaną skalę redukcji jak i sposób pomiaru tej kwestii.187 Wysokość skali 
redukcji uznano za nierealistyczną wobec niepowodzenia na tym polu Strategii 

Lizbońskiej,188 której realizacja przebiegała w okresie generalnie znacznie bardziej 
sprzyjającym finansowaniu celów społecznych. Natomiast zaproponowany jako 
podstawowy miernik w tym obszarze wskaźnik ryzyka zagrożenia ubóstwem (at-risk 
poverty rate – ARPR) ma szereg słabości, na które zwracano uwagę już od dawna. W 
związku z tym postulowano wprowadzenie zmian w sposobie pomiaru, które 
pozwoliłyby na uzyskanie bardziej obiektywnego obrazu sytuacji. Ostatecznie w  
Konkluzjach  Rady Europejskiej z 17 czerwca 2010 r. zaproponowana pierwotnie 
przez KE skala redukcji ubóstwa i wykluczenia społecznego została utrzymana, 
zmieniono natomiast metodologię pomiaru.  
  Przyjęty finalnie cel strategii Europa 2020 w obszarze integracji społecznej to 
„wspieranie integracji społecznej, w szczególności poprzez ograniczenie ubóstwa i 
dążenie do wydobycia z ubóstwa i wykluczenia społecznego co najmniej 20 mln 

                                                      
186 Tj. w wersji Strategii z 3.03.2010 roku; Europe 2020 - A strategy for smart, sustainable and 
inclusive growth, European Commision, Brussels, 3.03.2010, Com (2010) 2020. 
187 Propozycja ta była ponownie przedmiotem dyskusji Rady Europejskiej w dn.25-26. 03.2010 
roku. 
188 Jednoznaczną ocenę trendów w obszarze ubóstwa w skali całej UE w ciągu dziesięciolecia, 
w którym realizowana była Strategia Lizbońska  utrudnia m.in. dwukrotne rozszerzenie Unii o 
nowe kraje członkowskie w roku 2004 oraz 2007.  Ze względu na konieczność dokonywania 
poakcesyjnych przeliczeń, publikowane dane są zwykle  fragmentaryczne, często różnią się 
między sobą. Poza tym przed rozszerzeniem nowe, biedniejsze kraje członkowskie formalnie 
znajdowały się poza wspólną polityką UE, trudno więc dokonujące się w tym okresie zmiany w 
UE 27 przypisywać Strategii Lizbońskiej. Generalnie jednak uważa się, że SL nie przyniosła w 
UE spodziewanych sukcesów na tym polu. Przykładowo z danych publikowanych przez 
Eurostat wynika, że  w grupie 17 krajów  strefy euro w latach 2000-2010 stopa ryzyka 
zagrożenia ubóstwem wzrosła z 15% do 16,1%. Wzrosły też rozpiętości dochodowe oraz liczba 
tzw. pracujących ubogich. 
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osób” - Promoting social inclusion, in particular trough the reduction of poverty, by 

aiming to lift out at least 20 million people out of poverty  and social exclusion .189 
 Zastosowanie Metody Otwartej Koordynacji w obszarze ubóstwa i integracji 
społecznej w Strategii Lizbońskiej zaowocowało rozwojem wskaźników stosowanych  

w UE do analizy tych kwestii.190 Zarazem doświadczenia monitorowania Strategii 
Lizbońskiej pokazały, że ze względów komunikacyjnych tego typu dokument 
strategiczny nie może zawierać kilkunastu wskaźników mierzących różne wymiary 
ubóstwa i wykluczenia społecznego. Powinien on zawierać jeden lub dwa wskaźniki 
syntetyczne, mierzące istotne aspekty tej kwestii społecznej, które w okresie objętym 
strategią da się znacząco zredukować w sposób i przy pomocy środków spójnych z 
innymi celami tej strategii. Oprócz gospodarki zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz 
spójność społeczną i terytorialną są nimi rozwój gospodarki opartej na wiedzy i 
innowacjach, oszczędzającej zasoby, wydajnej, proekologicznej i bardziej 
konkurencyjnej. Ostatecznie przyjęto, że w Strategii Europa 2020  wymogi te w 
odniesieniu do kwestii ubóstwa i integracji społecznej spełniać powinien nowy 
sumaryczny wskaźnik społeczny „Ludno ść zagrożona ryzykiem ubóstwa i 
wykluczeniem społecznym” - People  at-risk-of-poverty and  social  exclusion. Ma 
on pełnić ma rolę headline indicator w inicjatywie przewodniej strategii „Europejska 

                                                      
189 Istnieją trudności z tłumaczeniem na język polski  terminów social inclusion i social 
exclusion. Jak pisze M. Żukowski – „w języku angielskim social exclusion (wykluczenie 
społeczne) oznacza problem, natomiast social inclusion - to polityka zmierzająca do 
zapobiegania i ograniczania wykluczenia. W języku  polskim nie ma takiej symetrii 
terminologicznej.” O ile termin social exclusion - „wykluczenie społeczne” jest do przyjęcia z 
punktu widzenia jego zrozumiałości, to tłumaczenie social inclusion jako „inkluzja społeczna” 
a zwłaszcza   „włączenie społeczne” nie brzmią dobrze i często są nierozumiane. Dlatego 
terminy „integracja społeczna” lub „spójność społeczna” choć mają szersze znaczenie, są chyba 
w tym przypadku lepszymi polskimi odpowiednikami. M. Żukowski, Unijna strategia 
integracji społecznej, „Polityka Społeczna” 2010, nr 9, s. 2. 
190 Jak wspomniano, kwestia ubóstwa i wykluczenia jako obszar leżący poza bezpośrednimi 
kompetencjami UE, jest przedmiotem koordynacji metodami „miękkimi”, głównie OMC. 
Kluczowym elementem OMC było ustanowienie uzgodnionych wspólnie  przez KE i kraje 
członkowskie zestawu wskaźników do mierzenia postępu w osiąganiu wspólnie uzgodnionych 
celów w obszarze społecznej integracji. W 2001 r. RE  w Laeken przyjęła 18 wskaźników 
dotyczących różnych wymiarów wykluczenia społecznego (ubóstwo dochodowe, bezrobocie, 
problemy zdrowotne, niskie wykształcenie), które stały się podstawą monitorowania tych 
kwestii. Wskaźniki te były aktualizowane. W 2009 roku w odniesieniu do wykluczenia 
społecznego stosowano 16 wskaźników podstawowych oraz 14 wskaźników kontekstowych. 
Jednak podstawowym wskaźnikiem w tym obszarze pozostał oparty o miernik dochodu 
wskaźnik ubóstwa relatywnego  at-risk poverty rate –ARPR. 
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Platforma przeciwko ubóstwu i wykluczeniu społecznemu”191, której celem jest 
„ustanowienie ram działania na rzecz zapewnienia społecznej i terytorialnej spójności, 
tak aby korzyści ze wzrostu i zatrudnienia były dostępne dla wszystkich w Unii 

Europejskiej, a osoby  dotknięte  ubóstwem i społecznym  wykluczeniem mogły żyć  

godnie i aktywnie uczestniczyć  w życiu społecznym”.192 
 Na miernik ten, w którym dotychczasowy podstawowy unijny wskaźnik ubóstwa 
dochodowego stanowi obecnie jeden ze wskaźników cząstkowych, składają się 
następujące trzy wskaźniki:  

1. stopa ryzyka zagrożenia ubóstwem po transferach (at-risk poverty rate after 
social transfers - ARPR),  
2. wskaźnik deprywacji materialnej (severely materially deprived people),  
3.wskaźnik niskiego wykorzystania zasobów pracy (people living in households 
with very low work intensity). 
 Jeśli dana osoba spełnia więcej niż jedno z przyjętych kryteriów (tj. dochodowe, 
deprywacji materialnej lub niewykorzystania pracy), jest liczona tylko raz. Dlatego 
mierzona tym wskaźnikiem sumarycznym ogólna liczba ludności zagrożonej 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym nie jest prostą sumą tych trzech 
komponentów. 
 Dokonana w Strategii Europa 2020 zmiana headline indicator w obszarze ubóstwa 
jest odzwierciedleniem zmian uninej polityki społecznej, która ewoluuowała od 
kwestii ubóstwa do szerszej, trudniejszej do jednoznaczego zdefiniowania i 

kwantyfikacji kwestii wykluczenia społecznego.193 Konstrukcja nowego wskaźnika - 

                                                      
191 W celu przyspieszenia i ukierunkowania sposobów realizacji każdego z trzech głównych 
priorytetów strategii Europa 2020 uruchomiono 7 korespondujących z poszczególnymi 
priorytetami inicjatyw. Celom społecznym  Strategii oprócz Europejskiej platformy współpracy 
w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz celu zmniejszenia ubóstwa 
(European platform against poverty and social exclusion), towarzyszą: cel dotyczący 
zatrudnienia (osiągnięcie przynajmniej 75 % wskaźnika zatrudnienia kobiet i mężczyzn w 
wieku od 20 do 64 lat) oraz cel dotyczący edukacji (zredukowanie liczby osób przedwcześnie 
kończących naukę z poziomu 15 % do poziomu nieprzekraczającego 10 %). Inicjatywy 
przewodnie takie jak „Mobilna młodzież” i „Program na rzecz nowych umiejętności i 
zatrudnienia” mają przyczynić się do wypełnienia tych celów. 
192 Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym: 
europejskie ramy na rzecz spójności społecznej i terytorialnej, Komunikat Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-społecznego oraz 
Komitetu Regionów, Bruksela, 16.12.2010, KOM(2010) wersja ostateczna, s. 3. 
193 Pomijam kwestię dyskusji dotyczącej rozwiniętej intepretacji pojęć social inclusion i social 
exlusion przyjmując, że chodzi tu o możliwość szeroko rozumianego uczestnictwa w życiu 
społecznym w różnych jego wymiarach (inclusion) lub jej  brak (exlusion). 
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rozłączne zastosowanie przyjętych kryteriów (tj. na zasadzie: albo – albo) powoduje, 
że populacja ubogich i wykluczonych, potencjalnie wymagająca objęcia działaniami z 
obszaru polityki społecznej integracji, jest automatycznie liczniejsza aniżeli ta, którą 
dotychczas przyjmowano jako „biedną”, a więc wymagająca wsparcia według 
dochodowego kryterium zagrożenia ubóstwem. 
 

Rozmiary ubóstwa i wykluczenia społecznego mierzone nowym wskaźnikiem 
sumarycznym 

 Według nowego wskaźnika w 2010 roku ubóstwo i wykluczenie społeczne w UE 
27 obejmowało 115 479 tys. osób, co stanowi 23,5% jej populacji  (21,5% w krajach 
strefy euro). W porównaniu z ubóstwem liczonym wskaźnikiem ARPR, stopa ubóstwa 
i wykluczenia społecznego liczona nowym wskaźnikiem znacząco rośnie. W skali UE 
27 jest to wzrost o 35 461 tys. osób. Najwyższe wartości nowego wskaźnik mają: 
Bułgaria - 41,6%,  Rumunia – 41,4%, Łotwa - 38,1%, Litwa 33,4%, Węgry - 29,9%  a 
także  Polska - 27,8%, Portugalia 25,3%. Najniższy w UE poziom odnotowują Czechy 
- 14,4%, które wyprzedziły znacznie bogatsze a zarazem przodujące w UE 15 jeśli 
chodzi o niski poziom ubóstwa dochodowego kraje, takie jak Szwecja – 15,0%, 
Holandia -15,1%, Austria - 16,6% czy  Finlandia - 16.9%.  
 
Stopa ryzyka zagro żenia ubóstwem  

  W Europie w okresie po II wojnie światowej ubóstwo na poziomie zagrażającym 
przetrwaniu biologicznemu człowieka zostało właściwie wyeliminowane. W efekcie w 
zamożnej Europie Zachodniej od kilku dziesięcioleci ubóstwo rozumiane jest jako 
kategoria relatywna.194 W ujęciu względnym ubóstwo traktuje się jako formę 
nierówności, nadmiernego dystansu między poziomem życia poszczególnych grup 
ludności. Ubogie są te rodziny, których poziom życia jest znacznie niższy niż 
pozostałych członków danego społeczeństwa.195 Tym niemniej bieda w ujęciu 

                                                      
194 W miarę wzrostu zamożności społeczeństw europejskich koncepcja pojmowania ubóstwa 
ewoluowała od ubóstwa absolutnego odnoszącego się do zaspokojenia potrzeb niezbędnych dla 
przetrwania (braku możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb fizycznych) do ubóstwa 
relatywnego, w której punktem odniesienia jest standard życia danego społeczeństwa. Podział 
ten jest umowny, bo w praktyce wszystkie miary ubóstwa są mniej lub bardziej relatywne 
poprzez fakt, że odnoszą zawsze w pewnym stopniu do standardów życia w danym czasie i 
miejscu. 
195 Ubóstwo w Polsce w 2010 r. na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych, GUS  
2011. 
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relatywnym pozostaje zjawiskiem dotkliwym psychologicznie, łączy się z obniżeniem 
poczucia własnej wartości, a często też z marginalizacją i społecznym wykluczeniem. 
Wraz z akcesją w 2004 roku dziesięciu nowych państw w większości znacznie 
biedniejszych od krajów „starej Unii”, a zwłaszcza wraz z  kolejnym z rozszerzeniem o 
Bułgarię i Rumunię w  2007 roku, bieda w jej dotkliwym ekonomicznie wymiarze 
ponownie stała się poważnym problemem społecznym w UE-27. Tym niemniej 
podstawowym sposobem pojmowania i mierzenia ubóstwa w poszerzonej UE 
pozostało ujęcie względne. 
 Podstawowym miernikiem  tak rozumianego ubóstwa w UE jest miernik zaliczany 
do mierników relatywnych – stopa ryzyka zagrożenia ubóstwem (at-risk poverty 

rate ARPR).196  Stosowany przez Eurostat, przyjęty w Strategii Lizbońskiej i 

zaproponowany początkowo także dla Strategii Europa 2020, wskaźnik ryzyka 
zagrożenia ubóstwem jest od dawna przedmiotem krytyki. 
 Według metodologii Eurostatu za zagrożone ubóstwem uważa się osoby żyjące w 
gospodarstwach domowych, których dyspozycyjny dochód ekwiwalentny jest 
niższy od granicy zagrożenia ubóstwem ustalonej na poziomie 60% mediany 
dyspozycyjnego ekwiwalentnego dochodu w danym kraju. (At risk-of-poverty rate 
are persons with an equivalised disposable income below the risk-of-poverty threshold, 

which is set at 60 % of the national median equivalised disposable income (after social 
transfers).  
 Wskaźnik ten jest krytykowany głównie ze względu na fakt, że zastosowanie 
krajowych wartości dochodów jako granicy ubóstwa zasadniczo ogranicza jego 
porównywalność pomiędzy krajami. Chociaż  Eurostat liczy granice ubóstwa 
dochodowego w poszczególnych krajach członkowskich w  Standardach Siły 
Nabywczej (Purchasing Power Parity Standards-PPSs), nadal nie daje to 
obiektywnego obrazu sytuacji ponieważ 60% mediany średniego dochodu  w kraju 
biednym oznacza zupełnie inną sytuację materialną niż 60% mediany średniego 
dochodu w kraju bogatym. Skalę rozpiętości wartości granic ubóstwa - zarówno w 
euro jak i w PPS - w krajach członkowskich UE, ilustruje rys.1. 

                                                      
196 Wskaźnik ARPR jako podstawowy miernik ubóstwa stosowany jest powszechnie w UE od 
1975 roku. Obecnie jako swój podstawowy krajowy miernik ubóstwa stosuje go 20 państw 
członkowskich UE. Inne powszechnie stosowane w  praktyce UE wskaźniki ubóstwa 
dochodowego to także: stopa ryzyka ubóstwa mierzona w oparciu o różne granice 
(40%,50%,60% i 70%  mediany krajowych dyspozycyjnych dochodów ekwiwalentnych), luka 
ubóstwa, stopa ryzyka ubóstwa „zakotwiczona” w danym punkcie czasowym, stopa ubóstwa 
długotrwałego. 
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Rysunek 1. Granice ubóstwa dla gospodarstwa jednoosobowego w 2007 r (w euro 
i PPS) 

Źródło: Combating poverty and social exclusion in European Union, Eurostat 2010 
 
 W tej sytuacji znacząca populacja osób, które według kryterium dochodowego są 
uważane za biedne w bogatych krajach członkowskich nie jest klasyfikowana jako 
biedna w krajach uboższych i odwrotnie. Przykład Estonii i Wielkiej Brytanii ilustruje 
jak mylący w efekcie może być obraz skali ubóstwa w porównaniach 
międzynarodowych. Przy identycznej wynoszącej 19% stopie  zagrożenia ubóstwem  
w obu krajach, linia ubóstwa relatywnego dla pary z dwojgiem dzieci w Estonii w 
2008 r. wynosiła 9770 euro rocznie, podczas gdy w Wielkiej Brytanii - 24 380 euro 
rocznie. W ubogich krajach UE 60% mediany dochodów ekwiwalentnych 
bezwzględnie stanowi zwykle bardzo niski dochód, w gruncie rzeczy  na poziomie 
właściwym dla ubóstwa absolutnego, tak jak np. 1,71 euro dziennie w Rumunii lub 2,7 
euro w Polsce.  
 Inne najczęściej wskazywane wady wskaźnika ARPR to brak naukowego 
uzasadnienia przyjętych skal ekwiwalentności (w tym stosowanej obecnie w UE tzw. 
zmodyfikowanej skali OECD)197 oraz arbitralność progu dochodowego w wysokości 

                                                      
197 Dla uzyskania ekwiwalentności dochodów stosowana jest zmodyfikowana skala OECD, 
która przypisuje wagę 1.0  pierwszemu członkowi gospodarstwa domowego w wieku 14 lat i 
powyżej, 0.5 - pozostałym  osobom w wieku 14 lat i więcej i 0,3 - członkom gospodarstwa 
domowego  w wieku poniżej 14 roku życia. 
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60% mediany jako granicy zagrożenia ubóstwem.198 Słabością stosowania miernika 
dochodów lub wydatków w ocenie standardu życia jest to, że odzwierciedlają one 
jedynie udział dóbr i usług rynkowych a nie pokazują np. wartości spożycia 
zbiorowego uzyskiwanego nieodpłatnie. Nie odzwierciedlają  one istotnych aspektów 
standardu życiowego, na który składa się dostępność i jakość różnego rodzaju usług i 
świadczeń socjalnych. 199 
 Wskaźnik ARPR z natury charakteryzuje się niską dynamiką, co determinuje sama 
jego konstrukcja. Poza tym zarzuca mu się też, że ukierunkowuje  politykę społeczną i 
fiskalną państwa na działania redystrybucyjne. Wreszcie zwraca się uwagę, że 
określenie ludzi ubogich jako „posiadających dochody poniżej „60% mediany 
dyspozycyjnego dochodu ekwiwalentnego” jest trudne do zrozumienia dla  tzw. 
szerokiej opinii publicznej. 
 Powstaje pytanie, dlaczego wobec powyższych słabości i ułomności jednak używa 
się dochodu a nie np. miar deprywacji materialnej bezpośrednio odwołujących się do 
zaspokojenia potrzeb? Dochód jako miernik poziomu ubóstwa posiada wiele słabości, 
z których należy sobie zdawać sprawę badając ten problem. Jednak o jego 
użyteczności decyduję przede wszystkim fakt, że w warunkach gospodarki rynkowej 
zależność między stopniem deprywacji a dochodem będącym w dyspozycji jest bardzo 

wysoka.. Istotna jest też dostępność danych, które pochodzą z prowadzonych 

regularnie w krajach Unii zestandaryzowanych przeglądów dochodów i warunków 

                                                      
198 Odnosi się to także do wszystkich pozostałych stosowanych w UE progów ubóstwa 
relatywnego tj. 40%, 50% i 70%. Ponadto zwraca się uwagę, że dane dotyczące dochodów w 
przeglądach warunków życia gospodarstw domowych  (z wyjątkiem krajów nordyckich) są 
mniej lub bardziej niewiarygodne, źle rozumiane, ukrywane, zapomniane; występuje też 
problem ich oszacowania w przypadku osób samozatrudnionych, rolników, gospodarki 
nieformalnej. Uważa się, że dochód nie jest tak dobrym wskaźnikiem jak wydatki, ponieważ 
nie uwzględnia  zdolności do pożyczania, wydatków z oszczędności, darów i wartości własnej 
produkcji gospodarstw domowych. Stopa ryzyka ubóstwa liczona jest dla dochodów 
uzyskiwanych w konkretnym momencie czasowym. Nie musi to być jednoznaczne z trwałym 
popadnięciem w ubóstwo jeśli dana osoba posiada oszczędności, nieruchomości, dostęp do 
kredytu, pomoc finansową krewnych lub znajomych. Lepszym wskaźnikiem byłaby  więc w 
tym przypadku stopa  ubóstwa długookresowego. 
199 Jednak chociaż informacje na ten temat są bardzo użyteczne dla oceny problemu ubóstwa w 
danym kraju, to problemy z ich porównywalności, kwantyfikacją i agregacją powodują, że 
większość linii ubóstwa bazuje wyłącznie na danych dotyczących dochodów lub konsumpcji.  
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życia ludności (EU-SILC)200 Wreszcie, przez politykę społeczno-ekonomiczną 
generalnie trudniej jest ingerować na poziomie deprywacji materialnej aniżeli 
interweniować dostarczając dochodów. 
 Wydaje się natomiast, że krytyka stosowanego obecnie przez Eurostat wskaźnika  
ARPR nie bierze dostatecznie pod uwagę możliwych zmian sposobu liczenia tego 
wskaźnika. Jak była o tym mowa, główną jego słabością z punktu widzenia 
porównywalności jest przyjęty przez Eurostat sposób ustalenia granicy ubóstwa 
(poziomu dochodu stanowiącego granicę oddzielająca ubogich od nieubogich) w 
oparciu o krajowe linie ubóstwa. Istnieje szereg możliwych do zastosowania 
wariantów zmiany formuły liczenia granicy ubóstwa dochodowego, które mogłyby dać 
bardziej obiektywny rezultat w ramach UE w skali UE. Przykładowo, przy obecnym 
dużym zróżnicowaniu poziomu zamożności krajów członkowskich, bardziej 
obiektywną podstawą porównań niż stosowany obecnie arbitralny próg  ubóstwa w 
wysokości 60% mediany dochodów krajowych każdego kraju byłyby np.:  

• średnia krajowych linii ubóstwa ważona liczbą ludności poszczególnych państw; 

• przyjęcie jako podstawy krajowych granic ubóstwa wartości standardowego 
„europejskiego” koszyka dóbr i usług uznanych za niezbędne liczonego według cen 
krajowych;  

• kwota wolna od podatku w wysokości średniej wartości obowiązującej w trzech 
bogatych krajach UE liczona kursowo. Można założyć, że kwota wolna od podatku 
stanowi w swojej intencji właśnie swego rodzaju granicę ubóstwa w danym kraju. 
Nie byłoby w tym przypadku problemów z pozyskiwaniem danych krajowych, 
ponieważ ewidencja podatkowo jest starannie prowadzona w każdym państwie. O 
skali potencjalnych zmian w ocenie rozmiarów tak liczonego ubóstwa może 
świadczyć to, że w Polsce kwota wolna od podatku wynosi miesięcznie  ok.61 euro,  
podczas gdy np. Niemczech - 500 euro. W Unii Europejskiej będącej jednolitym 
obszarem gospodarczym, a więc gdzie ceny mają tendencję do ujednolicania, takie 
podejście wydaje się  uzasadnione. 

 

  

                                                      
200 Podstawą prowadzenia systematycznych analiz dotyczących zasięgu i społecznego 
zróżnicowania ubóstwa w Unii Europejskiej są wyniki prowadzonego przez wszystkie kraje 
członkowskie Europejskiego Badania Dochodów i Warunków Życia, zwanego w skrócie  EU-
SILC (EU Statistics on Income and Living Condition).  
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Rozmiary  zagrożenia ubóstwem dochodowym201 

 W 2010 roku w UE 27 liczba osób, których dochody były poniżej europejskiego 
progu ubóstwa wynosiła 80 018 tys. tj.16,4% obywateli. Rozpiętość w tym względzie 
wynosiła 12 pkt. proc. Najwyższe stopy ubóstwa relatywnego odnotowano na Łotwie 
i w Rumunii, tj. odpowiednio 21, 3% i 21,1%. Ponadto w granicach 20%  - w Bułgarii, 
Grecji, Hiszpanii, oraz na Litwie. Najniższą, jednocyfrową  stopę zagrożenia 
ubóstwem relatywnym miały w 2010r. tylko Czechy 9%, następna w kolejności była 
Holandia - 10,3% i Słowacja-12%. 
 W Polsce zagrożonych ryzykiem tak liczonego ubóstwa było 6 588 tys. osób, co 
stanowiło 17,6% ogółu ludności. Pozornie więc nasza  pozycja na tle UE wygląda 
nieźle. Jednak ocena ta przedstawia się inaczej, jeśli uwzględni się fakt, że  Polska ma 
jedną z najniższych w wartościach bezwzględnych granicę ubóstwa, także po korekcie 
o różnice w poziomie cen. Nawet po uwzględnieniu różnic w poziomie cen między 
krajami, próg ubóstwa dochodowego w Polsce jest 2,7 razy niższy niż  średnio w UE. 
Z szacunkowych obliczeń dokonywanych przy różnych ujednoliconych wartościach 
granic ubóstwa dochodowego w UE wynika, że ubóstwo w Polsce - w zależności od 
metody - rośnie od 58% do 88 %.202 Przykładowo stopa ubóstwa dochodowego dla UE 
27 obliczona w oparciu o ujednoliconą granicę ubóstwa bazującą na stosowanym w 
Holandii standardzie budżetowym opartym na wartości stosownego koszyka dóbr i 
usług wynosiła 23,8%, w tym dla Polski 66,3%.203  Natomiast według standardu 
brytyjskiego stopa ubóstwa w Polsce wynosi 88,1%, na Węgrzech – 93,7%, w 
Rumunii 98,1%.. 204 Wydaje się, że jest to jedna z głównych przyczyn, z powodu 
których bogatsze kraje UE nie dążą do pełnej integracji fiskalnej. Potencjalnie 
mogłoby to bowiem oznaczać perspektywę dużych transferów między krajami na wzór 
powszechnie stosowanych transferów wewnątrzkrajowych pomiędzy bogatszymi i 
biedniejszymi regionami.  
 
  
                                                      
201 O ile nie jest zaznaczone inaczej - przytoczone w opracowaniu dane statystyczne oraz 
definicje wskaźników dotyczące ubóstwa i wykluczenia społecznego w UE pochodzą ze stron 
internetowych  Eurostatu „Europe 2020 indicators”.  
202 Jak pisze  I. Topińska powołując się na badania Burkhausera (2009) „Zastosowanie 
jednolitej „unijnej” granicy ubóstwa przyniosłoby radykalne zmiany ocen, (...), odsetek ubogich 
w Polsce zamiast 16% zostałby oszacowany na 58%”,Topińska I., Zmiany koncepcji ubóstwa a 
praktyka pomiaru, „Polityka Społeczna” 2011, nr 10, s.18. 
203 The measurment of extreme poverty in the European Union, op.cit., s.56.  
204  ibidem, s.56. 



Mierzenie ubóstwa i wykluczenia społecznego  151 

Wskaźnik deprywacji materialnej  

 W badaniach ubóstwa podkreśla się zwykle, że jest ono zjawiskiem 
wielowymiarowym, które nie sprowadza się tylko do poziomu dochodów. Dlatego 
druga składowa nowego miernika - wskaźnik poważnej deprywacji materialnej 
(severely materially deprived people) odzwierciedla potrzebę przyjęcia miary lepiej 
oddającej wielowymiarowość ubóstwa. W badaniach warunków życia ludności 
deprywacja materialna rozumiana jest jako „wymuszony względami ekonomicznymi 
brak kombinacji pozycji z listy dóbr obrazujących materialne warunki życia, takie jak 
posiadanie konkretnych dóbr trwałego użytku oraz możliwości pozwolenia sobie na 

zaspokojenie określonych podstawowych potrzeb.”205 W takim ujęciu jest to więc 
właściwie nadal miara dochodowa, która ilustruje konkretne przejawy ubóstwa 
(dotkliwych braków) w obszarze materialnych warunków życia. W ramach Strategii 
Europa 2020 wskaźnik ten jest też w swojej intencji miernikiem społecznego 
wykluczenia.  
 W przypadku tego typu mierników istnieje szereg trudnych do jednoznacznego 
rozstrzygnięcia kwestii. Chodzi zwłaszcza o to, co konkretnie przyjąć do analizy (w 
praktyce wybór dyktowany jest często dostępnością informacji) oraz jaki poziom 

deprywacji uznać za granicę ubóstwa.206 

 W mierniku zastosowanym w Strategii Europa 2020 za „dotkni ęte poważną 
deprywacją  materialną” przyj ęto osoby, które nie mogą pozwolić sobie na  
zaspokojenie co najmniej 4 z 9 następujących potrzeb/dóbr/urządzeń uznanych 

we współczesnych warunkach europejskich za podstawowe207: 

                                                      
205 Combating poverty...,  op.cit., s.55. 
206 Wskaźniki deprywacji materialnej jako mierniki ubóstwa zastosował jako pierwszy Peter 
Townsend. Wyniki swoich badań opublikował w pracy  Poverty in the United Kongdom, 1979, 
London, Allen Line and Penguin Books. Townsend opracował  listę dóbr, bez których jego 
zdaniem nie można się obejść. Za ubogie przyjął osoby, które nie posiadały trzech lub więcej 
pozycji z listy. Metoda ta była krytykowana  głównie za arbitralność  wyboru pozycji, które 
znalazły się na liście oraz arbitralność wyboru poziomu granicy ubóstwa. Metodologia 
Towsenda  była  następnie rozwijana przez wprowadzanie technik jej obiektywizacji, co jednak 
powodowało utratę przejrzystości tej metody, co stanowi jej mocny atut. 
207 Severely materially deprived persons: Share of population with an enforced lack of at least 
four out of nine material deprivation items in the 'economic strain and durables' dimension. 
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1) terminowego uiszczania opłat związanych z mieszkaniem (czynsz i rachunki 

eksploatacyjne), 208 
2) odpowiedniego ogrzewania mieszkania,   
3) sfinansowania niespodziewanego wydatku (w wysokości odpowiadającej 

miesięcznej wartości przyjętej w danym kraju granicy ubóstwa relatywnego, w 
roku poprzedzającym badanie);  

4) jedzenia co drugi dzień mięsa, ryb (albo ich białkowego ekwiwalentu - 
wegetariańskiego odpowiednika);  

5) opłacenia tygodniowego wyjazdu na wypoczynek raz w roku,  
6) samochodu, 
7) pralki,   
8) kolorowego  telewizora,  
9) telefonu. 

 W różnych dokumentach i opracowaniach wykaz powyższych wymiarów 
deprywacji podawany jest w różnej kolejności. Wbrew pozorom nie jest to sprawa bez 
znaczenia - inne są skutki braku kolorowego telewizora a inne braku środków na 
opłacenie czynszu za mieszkanie czy spłatę kredytu. Przy metodzie liczenia przyjętej 
w Strategii Europa 2020 nie ma to wpływu na ogólny wynik liczbowy, jednak 
umieszczanie niekiedy tej ostatniej pozycji na dalekim miejscu sprawia wrażenie 
oderwania od istoty  problemu. Ilustruje to zarazem kolejny  dylemat badania 
ubóstwa/wykluczenia społecznego w oparciu o wskaźniki deprywacji  materialnej 
związany z koniecznością dokonania rozstrzygnięcia, czy każdy z wymiarów należy 
uznać za jednakowo ważny, czy też powinny być przypisane im jakieś wagi.  
 Główną zaletą wskaźnika deprywacji materialnej jest jego większa 
porównywalność pomiędzy krajami aniżeli stosowanego jako podstawowy w UE 
wskaźnik ARPR w jego obecnej postaci. Porównywalność tę w czasie ogranicza fakt, 
że indeks deprywacji materialnej przyjęty do mierzenia postępów w realizacji celów 

                                                                                                                                             

The nine items considered are: 1) arrears on mortgage or rent payments, utility bills, hire 
purchase instalments or other loan payments; 2) capacity to afford paying for one week's 
annual holiday away from home; 3) capacity to afford a meal with meat, chicken, fish (or 
vegetarian equivalent) every second day; 4) capacity to face unexpected financial expenses [set 
amount corresponding to the monthly national at-risk-of-poverty threshold of the previous 
year]; 5) household cannot afford a telephone (including mobile phone); 6) household cannot 
afford a colour TV; 7) household cannot afford a washing machine; 8) household cannot afford 
a car and 9) ability of the household to pay for keeping its home adequately warm. 
208 Ta pozycja bywa też ostatnio uzupełniana o trudności w spłatach zadłużenia, co potencjalnie 
zmienia zbiór osób zaliczanych do tej grupy. 
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Europy 2020 różni się od indeksu stosowanego wcześniej w UE, który obejmował brak 

trzech lub więcej pozycji z powyższych dziewięciu.209  
 Wskaźnikowi temu zarzuca się, że nieposiadanie pewnych dóbr może być kwestią 
indywidualnego wyboru a nie trudności ich sfinansowania. Zarzut ten nie musi być 

słuszny, jeśli aspekt ten uwzględni się w pytaniu ankietowym210. Choć niektóre 
gospodarstwa mogą udzielać odpowiedzi, że nie stać ich na pewne rzeczy, ale w 
rzeczywistości nie mają ich ponieważ  nie stanowią one priorytetu w ich budżetach. 
 Wadą tego wskaźnika, podobnie jak innych wskaźników ubóstwa liczonych w 
oparciu o dane z przeglądów warunków życia gospodarstw domowych, jest 
nieuwzględnianie (wbrew jego nazwie - severely materially deprived people), 
niepodlegającej oficjalnym badaniom warunków bytu gospodarstw domowych grupy 

skrajnie ubogich i zmarginalizowanych, w tym zwłaszcza  ludzi  bezdomnych.211  
 Najbardziej dyskusyjnym aspektem omawianego wskaźnika jest trafność doboru 
konkretnych aspektów deprywacji. O ile jednak sama idea wzbogacenia miernika 
oceny ubóstwa i wykluczenia społecznego w UE o wskaźnik deprywacji materialnej 
ma sens, to konkretny przyjęty w nim dobór aspektów deprywacji budzi wątpliwości. 
Zwłaszcza przyjęcie jako istotnego wymiaru poważnej deprywacji materialnej braku 
samochodu osobowego nie wydaje się odpowiednim miernikiem. Szczególnie przy 

dobrze rozwiniętej w UE komunikacji publicznej,212 której rozwój i dążenie do 
ograniczenia indywidualnego transportu samochodowego ze względów 
środowiskowych jest jednym z priorytetów zrównoważonego transportu w ramach 
strategii zrównoważonego rozwoju UE. Wybór ten wskazuje  na trudności koordynacji  
unijnych polityk. 
                                                      
209 The measurment of  extreme poverty in the European Union, European Commision, ..., s.8. Z 
opracowań GUS wynika, że w Polsce nadal za granicę tak mierzonej deprywacji materialnej 
przyjmuje się brak możliwości zaspokojenia co najmniej 3 z 9 uwzględnionych w badaniach 
SILC potrzeb Ubóstwo w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w świetle Europejskiego 
Badania Dochodów i Warunków Życia – EU-SILC 2008, GUS 2010.  
210 W ankietach GUS respondenci pytani są o brak w gospodarstwie domowym ze względów 
finansowych: telewizora kolorowego, samochodu, pralki oraz telefonu (stacjonarnego lub 
komórkowego). 
211Zarówno w UE jak i w Polsce rosnącemu zadłużeniu gospodarstw domowych towarzyszy 
narastanie liczby osób popadających w ubóstwo z powodu niemożności spłaty kredytów. 
Szczególnie niebezpieczne będą skutki niespłacania kredytów  mieszkaniowych i związanej  z 
tym utraty mieszkań i domów. Nasilający się problem nadmiernego w stosunku do możliwości 
spłaty poziomu zadłużenia, pogłębiony w wyniku ostatniego kryzysu, może prowadzić do 
trwałej marginalizacji i ubóstwa kolejnej znacznej grupy osób. 
212 W USA ma to uzasadnienie, bowiem wobec słabo rozwiniętej komunikacji publicznej 
prywatny samochód często stanowi jedyną możliwość dojazdu do pracy. 
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 W przypadku kolorowego telewizora rodzi się wątpliwość, czy w krajach UE są 
jeszcze w użyciu od dawna już nieprodukowane telewizory czarno-białe. Wydaje się 
też, że w kontekście badania wykluczenia społecznego – a taką funkcję ma chyba 
spełniać telewizor - współcześnie bardziej odpowiedni  byłby  brak komputera oraz  
dostępu do internetu. Trudno zrozumieć nieuwzględnienie w strategii rozwoju UE w 
perspektywie najbliższych 10 lat w zestawie dóbr przyjętych do oceny deprywacji 
materialnej braku możliwości posiadania ze względów finansowych komputera i 
dostępu do internetu jako podstawowego cywilizacyjnego standardu. Zwłaszcza gdy 
oficjalnym celem UE w obszarze zapobiegania ryzyku wykluczenia społecznego jest 
zmniejszenie ryzyka wykluczenia cyfrowego związanego z dostępem do nowych 
technologii informacyjnych.  
 W opracowanym dla Komisji Europejskiej raporcie poświęconym wynikom badań 
nad sposobami mierzenia ubóstwa na świecie, Autorzy doszli do wniosku, że w 
przypadku UE najbardziej adekwatny jest właśnie wskaźnik deprywacji materialnej.213 
Proponują oni jednak, aby po planowanym w 2015 roku przeglądzie Strategii 
poszerzyć obecną listę do 12 pozycji przez włączenie do ankiet pytań dotyczących 
stanu technicznego mieszkań, tj. „cieknących dachów/zawilgoconych ścian/podłóg, 
fundamentów lub zbutwiałych framug okiennych”, „braku wanny lub prysznica” oraz 
„braku spłukiwanej toalety”.214 Jest więc prawdopodobne, że wskaźnik ten będzie 
ewoluował. Przy rosnącym udziale w budżetach gospodarstw domowych kosztów 
związanych z mieszkaniami, poszerzenie wymiaru dotyczącego warunków 
mieszkaniowych jest uzasadnione. Jednak zmiana wskaźnika w połowie okresu 
realizacji Strategii  utrudni ocenę zmian w ciągu całego okresu jej realizacji. 
 
Rozmiary deprywacji materialnej  

 Według danych Eurostatu przy przyjęciu kryterium deprywacji materialnej w 2005 
roku do grupy  tej zaliczało się 51 729 tys. (tj. 10,7%) obywateli UE – 27, zaś w 2010 
roku - 40 096 tys. (tj. 8,1%), a więc o 39 922 tys. mniej aniżeli osób znajdujących się 
poniżej dochodowej granicy zagrożenia ubóstwem. W strefie euro było to 
odpowiednio: 17 740 tys.  i 18 071 tys. osób, co w obu przypadkach stanowiło 5,6%.  
W Polsce  było to 12 752 tys. osób (tj. 33,8%) w 2005 roku  oraz 5 331 tys. (tj. 14,2%) 

                                                      
213 The measurement of extreme poverty in the European Union,  European Commission, 
Directorate-General for Employment, Social Affairas and Inclusion, European Commisssion, 
January 2011. 
214 j.w. Summary, s. 9. 
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w 2010 roku. Choć zarówno bezwzględny jak i procentowy spadek tak mierzonego 
ubóstwa jest w Polsce w tym przypadku bardzo znaczący, to jednak w porównaniu z 
innymi krajami wskaźnik ten  nadal należy do bardzo wysokich. Jest on bowiem w 
punktach procentowych trzykrotnie wyższy aniżeli w strefie euro. Wskazuje to, że od 
realnej konwergencji ze strefą euro dzieli nas ciągle duży dystans, co jest jednym z 
argumentów w dyskusji na temat braku zasadności koncepcji szybkiej akcesji Polski 
do UGW. W Polsce  ubóstwo w kategoriach deprywacji materialnej  jest o 4,5pp 
wyższe aniżeli średnio w UE i ponad dwudziestoośmiorokrotnie wyższe niż np. 
Luksemburgu, gdzie wynosi ono 0,5%, jedenastokrotnie wyższe niż w Szwecji (1,3%) 
siedmiokrotnie wyższe niż np. w Danii (2,7%),  w Holandii (2,2%) czy Finlandii – 
(2,8%). Wyższe od Polski wskaźniki ubóstwa materialnego spośród państw 
członkowskich mają:  Bułgaria – 35%, Rumunia – 31%, Łotwa - 27,45%, Węgry - 
21,6%  oraz Litwa - 19,5%.   
 Spośród pozycji obrazujących deprywację materialną jej najwyższy poziom 
dotyczył  tych związanych bezpośrednio z uzyskiwanymi dochodami. Siłą rzeczy 
odnosi się to zwłaszcza do osób należących do grupy zagrożonych ubóstwem 
dochodowym. Prawie dwie trzecie osób  z tej grupy nie było w stanie sprostać 
nieoczekiwanym wydatkom  lub pozwolić sobie na tygodniowy wyjazd wakacyjny. 
Ponadto jedna piąta nie była w stanie odpowiednio ogrzać mieszkania lub pozwolić 
sobie na posiłek zawierający mięso lub ryby. W UE - 27 22% osób z grupy 
zagrożonych ubóstwem dochodowym nie posiadało samochodu, 7% pralki, 6% - 
telefonu i 2% telewizora. Wyraźnie wyższy niż średnio brak powyższych dóbr 
trwałego użytku był w UE w krajach bałtyckich UE oraz w Bułgarii i Rumunii.  
 W Polsce 89% ankietowanych z grupy ARPR deklarowało niemożność 
sfinansowania tygodniowego wyjazdu na urlop (UE 27 – 65%), 81% - sfinansowania 

nieoczekiwanego dodatkowego wydatku (w UE 27-62%),215 45% - zapewnienia co 
drugi dzień posiłku zawierającego mięso (UE 27 - 22%).   
 Za szczególnie niepokojące należy uznać, że już obecnie w Polsce 39% osób nie 
może pozwolić sobie na sfinansowanie odpowiedniego ogrzewania (UE 27 - 21%). 
Pokazuje to narastający nowy problem – tzw. ubóstwo energetyczne. Rosnące koszty 
energii coraz częściej powodują już nie tylko niemożność zapewnienia ogrzewania na 
właściwym poziomie, ale ogrzewania w ogóle. Ubóstwo energetyczne, które może 

pozbawić gospodarstwa domowe nie tylko ogrzewania lub chłodzenia, lecz również 

                                                      
215 Źródło: Combating poverty and social exclusion a statistical portrait of the European 
Union, 2010, Eurostat, Lack of durables and economic strain among those at risk of poverty, 
2007, % of population, s. 56. 
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ciepłej wody, elektryczności jest obok bezdomności przejawem najdotkliwszej 
deprywacji i może oznaczać regres w cywilizacyjnym rozwoju części 

społeczeństwa.216 
 W skali całej UE wskaźnik derywacji materialnej jest o 7 pkt procentowych niższy 
od ubóstwa mierzonego według kryterium dochodowego, jednak sytuacja kształtuje się 
różnie w poszczególnych krajach. Ubóstwo mierzone w oparciu o wskaźnik 
deprywacji materialnej w połączeniu z ubóstwem dochodowym  nie zmienia się lub 
spada w krajach bogatych. Natomiast gwałtownie rośnie w krajach biedniejszych, w 
tym zwłaszcza w Polsce, na Litwie, Łotwie, Węgrzech, Bułgarii i Rumunii. W krajach 
bogatych często ma miejsce sytuacja, kiedy osoby z grupy zagrożonych ryzykiem 
ubóstwa ekonomicznego nie zgłaszają żadnego deficytu w obszarze deprywacji 
materialnej ani też nie zgłaszają problemu trudności „związania końca z końcem” – co 

stanowi podstawowy wskaźnik ubóstwa subiektywnego.217. Wyniki te wskazują, że dla 
uzyskania bardziej obiektywnego obrazu sytuacji w porównaniach międzynarodowych 
wewnątrz UE należałoby podejście rozłączne przy obliczaniu nowego wskaźnika 
sumarycznego  (tj. albo APR albo deprywacja materialna) zastąpić wymogiem 
spełnienia obu kryteriów równocześnie (ARPR i deprywacja materialna). Za takim 
rozwiązaniem przemawiają też wspomniane wcześniej ułomności dochodu jako 
miernika standardu życia.  
 
Wskaźnik niskiego wykorzystania zasobów pracy (osoby żyjące 
w gospodarstwach domowych o bardzo małej intensywno ści pracy)  

 Ponieważ najczęściej główną przyczyną ubóstwa jest brak pracy - trzeci 
zaproponowany wskaźnik – „osoby żyjące w gospodarstwach domowych o bardzo 
małej intensywności pracy” (people living in households with very low work 
intensity) bierze pod uwagę ten właśnie aspekt. Wskaźnik ten ilustruje też pośrednio 
kwestię wykluczenia społecznego. Obejmuje on osoby w wieku 0-59 lat żyjące w 
gospodarstwach domowych o bardzo niskiej intensywności wykorzystania pracy, 
                                                      
216 Generalnie koszty związane z mieszkaniem przy dominacji niskich dochodów w Polsce 
stanowią często trudną do udźwignięcia pozycję w budżetach domowych. Średnia rata kredytu 
hipotecznego w Polsce waha się pomiędzy 1120 zł a 1200 zł. Doliczając do tego czynsz i opłaty 
eksploatacyjne, kwota ta może sięgać 1700-1800 zł. W przypadku wynajmu dwupokojowego 
mieszkania w dużym mieście kwoty te wyglądają podobnie. Równocześnie mediana zarobków 
w Polsce nie przekracza 2000 złotych netto, a minimalna płaca po ostatniej podwyżce wynosi 
1500 zł brutto. 
217 The measurment of extreme poverty in the European Union, European Commission, 
Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, January 2011. 
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tj. gdzie w minionym roku dorośli pracowali w wymiarze mniejszym niż 20% ich 
całkowitego potencjału pracy.218 Intensywność pracy mierzona jest jako stosunek 
liczby miesięcy jaką wszyscy będący w wieku zdolności do pracy pracowali w danym 
roku do łącznej  liczby miesięcy, w ciągu których mogliby pracować. Osoba w wieku 
zdolności do pracy definiowana jest jako osoba w  wieku 18-59 lat, nie będąca 
studentem w wieku 18-24 lata. Przy obliczaniu omawianego wskaźnika wyłączone są 
gospodarstwa domowe składające się tylko z dzieci, studentów w wieku poniżej 25 lat 
i/albo osób w wieku 60 lat i więcej. 
 Jednym z kryteriów sformułowanych przez UE pod adresem wskaźników 
monitorowania unijnych polityk jest wymóg, że powinny być one  „łatwe do 

zrozumienia i policzenia”.219 Omawiany wskaźnik nie został chyba zweryfikowany z 

tego punktu widzenia. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że w  bazie Eurostatu jako 
jeden ze wskaźników lejkenowskich mierzenia ubóstwa i wykluczenia społecznego 
istnieje już wskaźnik jobless households - „gospodarstwa domowe osób bezrobotnych” 
liczony w oparciu o dane pochodzące z EU Labour Force Surveys. Wskaźnik ten 
liczony jest jako udział osób w wieku 18-59 lat żyjących w gospodarstwach 

domowych, w których nikt nie pracuje.220  Natomiast w Polsce liczony jest wskaźnik 
gospodarstw domowych osób bezrobotnych, w których składzie jest przynajmniej 
jedna osoba bezrobotna. 
 Ze względu na konieczność łączenia zastosowanego w Strategii Europa 2020 
wskaźnika „osób żyjących w gospodarstwach domowych o bardzo małej 
intensywności pracy” z informacjami dotyczącymi stopy ryzyka zagrożenia ubóstwem  
(ARPR) i wskaźnikiem deprywacji materialnej - wskaźnik intensywności 
wykorzystania pracy jest (tak pozostałe składowe wskaźnika sumarycznego) obliczany 
                                                      
218 People living in households with very low work intensity are people aged 0-59 living in 
households where the adults work less than 20% of their total work potential during the past 
year. Eurostat. 
219 Szerzej na ten temat piszę w opracowaniu: Wskaźniki strukturalne  jako instrument  
monitorowania polityki rozwoju Unii Europejskiej, w: Polityka gospodarcza w warunkach 
integracji z Unią Europejską, SGH, IRG, „Prace i Materiały” 2009, nr  82. 
220 Jobless households by gender  –  Share  of  persons aged 18 - 59 who are living in 
households  where  no-one works . The  indicator  "People aged 18 - 59 years living in  jobless 
households"  is  calculated  as the  share of persons aged  18 - 59  who  are  living  in 
households  where  no one works. Students  aged  18 - 24 who live in households  composed  
solely  of  students  of  the same age class are not included . Przykładowe wartości tego 
wskaźnika to: UE 27 - 10,4,  PL 10,3%, Belgia, Estonia, Węgry, Wlk. Brytania po ok. 12%,  
Luksemburg- 6,7% Cypr- 5,9%,Czechy -6,7%, Holandia, Austria, Portugalia: po 7,2%. 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcod
e=tsisc090 
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w oparciu o dane zbierane w ramach EU SILC. Długa i przez to nieporęczna nazwa 
nowego wskaźnika oraz jego podobieństwo do wskaźnika jobless households 

powoduje, że już  widoczna jest tendencja do stosowania tej drugiej nazwy w 
odniesieniu do wskaźnika zawartego w strategii Europa 2020, choć są to dwa różne 
wskaźniki. W rezultacie będzie to zapewne źródłem nieporozumień i chaosu 
informacyjnego w tym obszarze. 
 
Rozmiary niskiego wykorzystania potencjału pracy w UE 

 Wprawdzie wybrany do monitoringu realizacji celów strategii Europa 2020 
wskaźnik niskiej intensywności wykorzystania pracy w swojej konstrukcji nie odnosi 
się wprost do bezrobocia, jednak w praktyce dotyczy on w przeważającej mierze tego 
problemu. W UE zagrożenie bezrobotnych ubóstwem jest ponad pięciokrotnie wyższe 
aniżeli w przypadku osób w wieku produkcyjnym, które mają pracę i wynosi 
odpowiednio: 44 % oraz 8 %.221 W Polsce związek ubóstwa z brakiem pracy jest 
wyraźnie widoczny. W 2009 roku w gospodarstwach domowych posiadających w 
swoim składzie przynajmniej 1 osobę bezrobotną, poniżej ustawowej granicy ubóstwa 
żyło 19% osób, podczas gdy w gospodarstwach bez osób bezrobotnych – 7%, zaś 
stopa ubóstwa skrajnego wynosiła odpowiednio 14% i 5%.222  
 Według danych Eurostatu rozmiary niewykorzystania zasobów pracy w UE 27 
obliczane są na 37 377 tys. osób, tj.  9,9% w 2010 roku (34 223 w 2009). W Polsce jest 
to 2 211 tys. osób, co stanowi 8, 6%, a więc o 1,3 pp. mniej niż średnio w UE. 
Mogłoby by to być powodem do względnego zadowolenia, gdyby nie szacowana na 
ok. 2 do 3 mln osób skala emigracji zarobkowej. Najwyższy stopień tak liczonego 
niewykorzystania zasobów pracy występuje z jednej strony w krajach o wysokim 
poziomie zabezpieczenia socjalnego i słabej polityce prozatrudnieniowej, takich jak: 
Wlk. Brytania - 13,1%, Belgia – 12,6%, Niemcy - 11,1%, z drugiej – w krajach o 
wysokim poziomie bezrobocia, np. na Litwie - 12,2%.  Najniższy jest w Luksemburgu 
- 5,5%, w Szwecji - 5,9% oraz w Czechach - 6,4%. Zaskakuje niski poziom 
niewykorzystania zasobów pracy w  Rumunii - 6,8% i  Słowenii – 6% , a więc krajach 
zarówno o niskiej stopie zatrudnienia jak i wysokim poziomie bezrobocia. Może 
budzić  to wątpliwości co do wiarygodności tych statystyk. 

                                                      
221 Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym: 
europejskie ramy na rzecz spójności społecznej i terytorialnej, SEK (2010) wersja ostateczna, 
s. 5. 
222 Ubóstwo w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w świetle Europejskiego Badania 
Dochodów i Warunków Życia – EU-SILC 2008, GUS 2010. 
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 Słabością tego wskaźnika jako wskaźnika ubóstwa i wykluczenia społecznego jest 
m.in. to, że uwzględnia on osoby, które nie muszą być biedne i/czy zmarginalizowane  
ponieważ utrzymują się np. z transferów z zagranicy (foreign remittances recipients) 
lub z zysków kapitałowych. W Polsce udział osób utrzymujących się z transferów z 
zagranicy nie został rozpoznany, jednak biorąc pod dużą uwagę skalę emigracji 
zarobkowej, zapewne nie jest to czynnik bez znaczenia.223 
 
Nowy wska źnik a wysoko ść celu zmniejszenia ubóstwa i wykluczenia 
społecznego 

 Warto też zwrócić uwagę, że zmiana sposobu mierzenia ubóstwa i wykluczenia 
społecznego powoduje, że wysokość jednego z głównych celów liczbowych Strategii 
Europa 2020 w priorytetowym obszarze integracji społecznej jest niejednoznaczna. Z 
ogólnie dostępnych dokumentów nie wynika bowiem, czy celem UE jest zmniejszenie 
ubóstwa i wykluczenia społecznego o 20 mln w stosunku do liczby ubogich w roku 
wyjściowym liczonych w relacji do stanu mierzonego dotychczasowym miernikiem 
ARPR, tj. z 80 mln osób do 60 mln, czy też nowym wskaźnikiem, a więc ze 115 mln 
do 90 mln. Ponieważ zmieniono sposób liczenia, można sadzić, że chodzi o populację 
ubogich i wykluczonych liczoną nowym wskaźnikiem. W tej sytuacji jednak nawet 
jeśli zadeklarowany w Strategii cel zostanie osiągnięty - liczbowo  będzie to sprawiało 
wrażenie, że nic się nie zmieniło. Realizacja Strategii Europa 2020  przypadnie na 
trudny okres w europejskich finansach, w którym dokonywane będą cięcia wydatków 
budżetowych. Jest więc prawdopodobne, że mimo prowadzonej interwencji, populacja 
ubogich liczona według metodologii, która „na wejściu” powoduje znaczący wzrost 
liczby ubogich w UE – będzie rosła. Nie wydaje się to rozwiązaniem trafnym z punktu 
widzenia zachowania spokoju społecznego.  
 Polska w swoim Krajowym Programie Reform, tj. krajowym dokumencie 
strategicznym, w którym kraje członkowskie określają przyjęty przez siebie poziom 
realizacji celów unijnej strategii, zobowiązała się do zmniejszenia liczby ludności 

                                                      
223 Jeśli omawiany miernik służyć ma jako aproksymanta ubóstwa i wykluczenia związanego z 
brakiem pracy, to jego słabością  jest też to, że nie uwzględnia on osób pracujących 
uzyskujących bardzo niskie dochody z pracy (tzw. working poor) W przypadku Polski 
wskaźnik ten jako miernik ubóstwa w takim kontekście przyczynowym może być szczególnie 
mylący ze względu na fakt, że working poor stanowią znaczący, najwyższy w UE odsetek 
ludności. Wskaźnik In-work at risk of poverty rate w 2008 r. wyniósł 12%, podczas gdy średnia 
dla UE27 kształtowała się na poziomie 8 %.  
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zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym o 1,5 mln osób.224 Nasze 
zobowiązanie (tj. zmniejszenie ubóstwa i wykluczenia społecznego o 15% według 
dotychczasowego sposobu liczenia i o 23%  według dotychczasowego) są mniej 
ambitne aniżeli przyjęte w skali całej UE (tj. redukcji o 17,2% według nowego 
wskaźnika i 25% według starego). Uzasadnia się to wysokim bezrobociem, dużym 
udziałem niskich wynagrodzeń, wysokim kosztem mieszkań i słabym rozwojem 
infrastruktury. Założono tym samym, iż najbliższe dziesięć lat nie przyniosą przełomu 
w tych dziedzinach. Stoi to w sprzeczności z innymi polskimi dokumentami 
strategicznymi, zwłaszcza ze Średniookresową Strategią Rozwoju Kraju. 
 

* * * 
 

 Wprowadzona zmiana sposobu mierzenia ubóstwa i wykluczenia społecznego w 
Strategii Europa 2020 jest istotna, bowiem dotyczy wskaźnika pełniącego funkcję 
wskaźnika podstawowego (headline indicator) w tym obszarze. Wskaźniki z tej grupy, 
adresowane głównie do polityków i szerokiej opinii publicznej, mają silną nośność 
informacyjną, a przez to - istotny wpływ na podejmowane decyzje. Jak była o tym 
mowa w niniejszym opracowaniu, przyjęty w tej roli nowy wskaźnik sumaryczny 
ryzyka zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym budzi szereg zastrzeżeń i 
wątpliwości. 

• Choć krytyka wskaźnika ryzyka zagrożenia ubóstwem dochodowym (ARPR) legła 
u podstaw zmiany metodologii liczenia ubóstwa i wykluczenia społecznego w 
Strategii Europa 2020, wskaźnik ten jako składowa nowego podstawowego 
wskaźnika zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym - pozostał 
niezmieniony.  

• Wzbogacenie pomiaru ubóstwa w UE o aspekt deprywacji materialnej jest 
zabiegiem słusznym, zarówno z uwagi na uwzględnienie wielowymiarowości tej 
kwestii, jak i walor porównywalności pomiędzy krajami. Istotną zaletą wskaźnika 
deprywacji materialnej jest też jego przejrzystość. Natomiast  przyjęta jako 
podstawa oceny deprywacji lista pozycji nie wydaje się dobrze dobrana. Dotyczy to 
zarówno pozycji zamieszczonych (np. samochód osobowy) jak i 
niezamieszczonych (np. brak komputera i dostępu do internetu w strategii rozwoju 
UE w perspektywie najbliższych 10 lat). Poza tym trendy zmian cen powodują, że 

                                                      
224 Krajowe Programy Reform (KPR) są głównym narzędziem realizacji na poziomie państw 
członkowskich unijnej Strategii Europa 2020. Polski Krajowy Program Reform na rzecz 
realizacji strategii „Europa 2020” przyjęty został przez RM 26.04.2011 roku.  
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obecnie w krajach na takim poziomie rozwoju jak w Unii Europejskiej, żywność a 
nawet podstawowe dobra trwałego użytku stały się na tyle tanie, że nie są już one 
problemem na poziomie przeżycia. Natomiast bardzo wzrosły (a wszystko 
wskazuje na to, że będą rosły nadal) koszty związane z mieszkaniami a ten obszar 
jest słabo reprezentowany.  

• W Strategii Europa 2020 przyjęto, że jako ubogie i/lub społecznie wykluczone 
uznawane są osoby, które spełniają przyjęte kryteria dochodu i deprywacji 
materialnej na zasadzie „albo...albo”. W bogatych krajach UE część populacji 
definiowana jako ubodzy w kategoriach dochodowych, nie zgłasza deprywacji w 
zakresie żadnej z pozycji wymienianych w ramach wskaźnika deprywacji 
materialnej. W tej sytuacji bardziej zasadne byłoby zastosowanie (praktykowane w 
kilku krajach UE) obu kryteriów łącznie. Okazuje się też, że przyjęcie, iż dana 
osoba jest uboga jeśli należy do osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa dochodowego 
oraz nie posiada 4 lub więcej pozycji z listy deprywacji materialnej, daje ranking 
ubóstwa zbliżony do rankingu według PKB.225 Potwierdza to zasadność takiego 
podejścia. 

• Jednym z argumentów na rzecz zmiany sposobu liczenia ubóstwa w UE był zarzut, 
że stosowany wskaźnik jest trudno zrozumiały. Sposób liczenia nowego wskaźnika 
nie poprawia sytuacji w tym względzie. Trudności z właściwym rozumieniem pytań 
ankietowych, a w rezultacie ryzyko niskiej jakości wyników, dotyczyć mogą 
zwłaszcza wskaźnika niskiego wykorzystania zasobów pracy. Mylące może być też 
podobieństwo tego wskaźnika do wskaźnika  jobless households. 

• Nazwy zarówno wskaźnika podstawowego: „Ludność zagrożona ryzykiem ubóstwa 
i wykluczeniem społecznym” - People  at-risk-of-poverty and  social  exclusion, jak 
i wskaźnika cząstkowego  dotyczącego wykorzystania zasobów pracy tj. “osoby 
żyjące w gospodarstwach domowych o bardzo małej intensywności pracy” - People 
living in households with very low work intensity. są długie i przez to „nieporęczne” 
Ich nieuchronne  skracanie może być przyczyną mylenia z innymi wskaźnikami a w 
efekcie błędnych ocen i wniosków.  

                                                      
225 The Measurment of extreme poverty in the European Union, op.cit., s. 12. 
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• W Polsce obecnie funkcjonuje równolegle 6 różnych kategorii ubóstwa liczonych 
według różnych jego granic.226Nowy wskaźnik zastosowany w Strategii Europa 
2020 podniesie liczbę podstawowych danych pod hasłem „ubóstwo w Polsce” do 
siedmiu. Zwiększy to trudności w ocenie skali i ewolucji w czasie tego problemu. 
Wynoszące wiele milionów różnice rozmiarów ubóstwa w zależności od sposobu 
jego mierzenia stwarzają też pole do manipulacji w ocenach tej kwestii. Zwiększa 
to ryzyko nietrafności rozwiązań w polityce społecznej. 

• Przyjęte rozwiązanie zwiększy też pracochłonność zbierania i opracowywania 
danych. Może to wpłynąć na opóźnienia w ich publikacji, co już obecnie we 
wskaźnikach społecznych stanowi poważny problem. To z kolei może utrudniać 
adekwatne reakcje w polityce społecznej, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. 

Reasumując: podjęta w Strategii Europa 2020 próba udoskonalenia sposobu mierzenia 
ubóstwa i wykluczenia społecznego w Unii Europejskie nowym wskaźnikiem 
sumarycznym wydaje się niezbyt udana. Najważniejszy wniosek dotyczy potrzeby 
wprowadzenia ujednoliconej w wartościach bezwzględnych w skali UE granicy 
ubóstwa dochodowego w celu zobiektywizowania rozmiarów tej kwestii 
społecznej w krajach członkowskich. Ponadto jako wskaźnik podstawowy w 
obszarze ubóstwa i wykluczenia społecznego bardziej uzasadniony od zastosowanego 
w Strategii Europa 2020 wydaje się miernik sumaryczny obejmujący wskaźnik 
ubóstwa dochodowego (liczony w oparciu ujednoliconą granicę ubóstwa) oraz 
wskaźnik deprywacji materialnej. Istnieje też obawa, że przedstawiona w opracowaniu 
nowa metodologia mierzenia ubóstwa i wykluczenia społecznego zamiast poprawić 
sytuację - zwiększy chaos informacyjny w tym obszarze.  
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8. Programowanie rozwoju w standardach Unii Europej skiej 
 
Streszczenie 

 Unia Europejska aktywnie zastosowała szereg narzędzi planistycznych i 
programowych w kształtowaniu procesów rozwoju, szczególnie w ramach 
implementacji polityki strukturalnej. Wdrożono skoordynowany w całej organizacji 
jednolity system wymagań stawiany wobec państw członkowskich, dając większą 
swobodę w kształtowaniu rozwiązań na poziomie kraju. Powstałe (ujęte 
nowelizowanym pod każdą wieloletnią perspektywę prawem wspólnotowym) 
rozwiązania spowodowały, że plany i programy były wdrażane zgodnie z przyjętymi w 
nich horyzontami czasowymi i szerokością zaplanowanej nimi interwencji, 
przyczyniając się tym samym do realnego kształtowania polityki rozwoju w wymiarze 
UE, a przez to również na poziomie poszczególnych krajów-beneficjentów polityki 
strukturalnej UE. Przedstawiona analiza obejmuje zarówno przygotowanie się Polski 
do członkostwa w latach 90-tych do roku 2004, pierwszy okres programowania 
obejmujący lata 2004-06, prace przygotowawcze i wdrożenie kolejnej perspektywy 
finansowej Wspólnoty na lata 2007-13, jak i wstępne propozycje wobec 
programowania UE po roku 2013.  

 
Słowa kluczowe: programowanie, NUTS, systemy programowania, polityka 
strukturalna, polityka spójności 
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Development Programming within the European Union’s  Standards 

Abstract 

 The European Union has effectively applied numerous planning and programming 
tools in shaping development processes, notably within structural policy 
implementation. In the whole organization a homogenous system of requirements 
concerning member states has been launched. Yet, much more freedom has been 
allowed in developing solutions on a country’s level. The development solutions 
(stipulated in the amended for each multi-year perspective legislation) have resulted in 
the fact that both plans and programmes have been launched in line with assumed time 
horizons and the scope of the intervention planned. This contributed to the real shape 
of development policy within the EU as well as in its member states – beneficiaries to 
the Union’s structural policy. The presented analysis discusses both Poland’s 
preparations to the EU membership in 1990’s to the year 2004, the first stage of 
programming within 2004-06, preparatory work and the launch of the Union’s 
financial perspective within 2007-2013 as well as initial concepts of the EU 
programming ahead of the year 2013. 

 
Key words: programming, NUTS, programming systems, structural policy, cohesion 
policy 
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 Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Europejską Wspólnotą Gospodarczą 
(EWG) we wrześniu 1988 r., natomiast 19 września 1989 r. podpisana została Umowa 
między Polską a Wspólnotami Europejskimi w sprawie handlu oraz współpracy 
handlowej i gospodarczej. Kolejnym krokiem było podpisanie Układu Europejskiego z 
16 grudnia 1991 r., ustanawiającego stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską a 
Wspólnotami Europejskimi (WE) i ich państwami członkowskimi, który zakładał 
przyszłe członkostwo Polski w WE. Dokument ten stanowił podstawę i uruchomił 
wszechstronne dostosowanie legislacyjne, zmiany gospodarcze i społeczne. W 
styczniu 1993 r. powstał Program działań dostosowujących polską gospodarkę i 

system prawny do wymagań Układu Europejskiego227. Kolejnym krokiem było 
złożenie przez Polskę wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej (UE) w kwietniu 
1994 r. Wszystkie powyższe kroki doprowadziły ostatecznie do akcesji i równolegle 
do podjęcia  w kolejnych latach wyzwań w obszarze planowania i programowania 
wieloletniego opartych na standardach i wymaganiach EU.  
 UE aktywnie zastosowała szereg narzędzi planistycznych i programowych w 
kształtowaniu procesów rozwoju, szczególnie w ramach implementacji polityki 
strukturalnej. Wdrożono skoordynowany w całej organizacji jednolity system 
wymagań stawiany wobec państw członkowskich, dając większą swobodę w 
kształtowaniu rozwiązań na poziomie kraju. Postawiono szczegółowe wymagania 
wobec kształtu i zawartości poszczególnych dokumentów planistycznych i 
programowych. Wdrożono system koordynujący procesy planowania 
średniookresowego (zgodnego z horyzontem wieloletnich perspektyw finansowych 
UE) z systemem programów operacyjnych (krajowych i regionalnych) 
umożliwiających podejmowanie interwencji w formie finansowania projektów. 
Oczekiwano przygotowania systemu zarządzania gwarantującego bezpieczeństwo 
przepływu finansowego i osiągania rezultatów. Wskazano na szereg zasad m.in. 
wieloletniości, partnerstwa, kofinansowania, dodatkowości i transparentności w 
procesie wydatkowania środków funduszowych. Wymuszono zastosowanie nowych 
zasad i narzędzi zarządzania środkami publicznymi w postaci m.in. definiowania 
kwalifikowalności projektów i wydatków, certyfikacji wydatków, trwałości finansowej 
i rzeczowej, wielopoziomowego systemu sprawozdawczego, monitoringu i ewaluacji. 
Ostatecznie narzucono na państwa członkowskie wspólnotowe zasady kontroli i 

                                                      
227 Szerzej patrz m.in.: Raport z działań dostosowujących polską gospodarkę i system prawny 
do wymagań Układu Europejskiego oraz przyszłego członkostwa RP w Unii Europejskiej. 
Według stanu na koniec 1997 r., przyjęty przez Komitet Integracji Europejskiej w dniu 29 
czerwca 1998 r. 
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informowania o nieprawidłowościach przy wydatkowaniu środków zagrażających 
budżetowi wspólnoty. Powstałe (ujęte nowelizowanym pod każdą wieloletnią 
perspektywę prawem wspólnotowym) rozwiązania spowodowały, że plany i programy 
były wdrażane zgodnie z przyjętymi w nich horyzontami czasowymi i szerokością 
zaplanowanej nimi interwencji, przyczyniając się tym samym do realnego 
kształtowania polityki rozwoju w wymiarze UE, a przez to również na poziomie 
poszczególnych krajów-beneficjentów polityki strukturalnej UE.  
 Przedstawiony poniżej analiza obejmuje zarówno przygotowanie się do 
członkostwa w latach 90-tych do roku 2004, pierwszy okres programowania 
obejmujący lata 2004-06, prace przygotowawcze i wdrożenie kolejnej perspektywy 
finansowej Wspólnoty na lata 2007-13, jak i wstępne propozycje wobec 
programowania po roku 2013. 
 
Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Stat ystycznych – 
konstruowanie i zastosowanie w procesach programowa nia 

 Decyzja o objęciu danego terytorium poszczególnym celem programowania 
wieloletniego UE zapada po analizie prowadzonej przy użyciu jednolitego schematu 
podziału terytorialnego krajów UE w formie Nomenklatury Jednostek Terytorialnych 
do Celów Statystycznych NUTS (The Nomenclature of Units for Territorial Statistics). 
Jest to pięciostopniowa klasyfikacja hierarchiczna, w której wyróżnia się trzy poziomy 
regionalne (NUTS I-III) oraz dwa poziomy lokalne (NUTS IV-V). Ze względów 
praktycznych, nomenklatura NUTS oparta jest przede wszystkim na podziałach 
administracyjnych istniejących w krajach członkowskich. Klasyfikacja NUTS jest 
podstawą prowadzenia rachunków ekonomicznych i statystyki regionalnej w wymiarze 
społeczno-gospodarczym. Podkreślić należy, że jest to rozwiązanie doraźnie ustalane 
przez Urząd Statystyczny Wspólnoty Europejskiej we współpracy z krajowymi 
urzędami statystycznymi. Konstruowana w oparciu o istniejące podziały 
administracyjne i kryterium ludnościowe Klasyfikacja ma na celu zapewnienie 
zbierania, opracowywania i udostępniania na obszarze WE porównywalnych danych 

dla określonych statystyk regionalnych228.  

                                                      
228 Podstawa prawna konstruowania NUTS wynika z: 
- Rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 

roku w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów 
Statystycznych (NUTS); 

- Rozporządzenia (WE) nr 1888/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
października 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 w sprawie ustalenia 
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 Zgodnie z zapisami Rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 utworzona Klasyfikacja 
NUTS dokonuje podziału obszaru ekonomicznego Państw Członkowskich określonego 
w decyzji Komisji 91/450/EWG na jednostki terytorialne. Każdej jednostce 
terytorialnej zostaje przypisany określony kod i nazwa. Klasyfikacja NUTS jest 
hierarchiczna – dzieli każde Państwo Członkowskie na jednostki terytorialne poziomu 
NUTS 1, z których każdy dzieli się na jednostki terytorialne poziomu NUTS 2, a te z 
kolei dzielą się na jednostki terytorialne poziomu NUTS 3. Istotnym jest, że dana 
jednostka terytorialna może jednak reprezentować kilka poziomów NUTS. Zgodnie z 
art. 3 za kryteria klasyfikacji uznano jednostki administracyjne istniejące w ramach 
Państw Członkowskich, które stanowią pierwsze kryterium stosowane dla określenia 

jednostek terytorialnych229. Uznano, że w celu ustanowienia odpowiedniego poziomu 

NUTS, który ma objąć konkretną klasę jednostek administracyjnych w Państwie 
Członkowskim, średnia wielkość tej klasy jednostek administracyjnych w Państwie 
Członkowskim będzie się mieścić w następujących granicach stanu ludności: NUTS 1 
< 3 miliony - 7 milionów>, NUTS 2 <0,8 miliona - 3 miliony> oraz NUTS 3 <0,15 
miliona 0,8 miliona>. 
 Warto zauważyć, że jeżeli dla danego poziomu NUTS nie istnieją w Państwie 
Członkowskim jednostki administracyjne o właściwej skali wielkości, to zgodnie z 
Rozporządzeniem ten poziom NUTS tworzy się, łącząc ze sobą odpowiednią liczbę 
istniejących mniejszych, przylegających jednostek administracyjnych. Przy łączeniu 
uwzględnia się kryteria geograficzne, społeczno-ekonomiczne, historyczne, kulturowe 

lub uwarunkowania środowiska naturalnego230. 

                                                                                                                                             
wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) z powodu 
przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, 
Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej; 

- Rozporządzenia Komisji (WE) NR 105/2007 a dnia 1 lutego 2007 r. zmieniającego 
załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych 
(NUTS); 

- Rozporządzenia Komisji (WE) NR 11/2008 z dnia 8 stycznia 2008 r. wykonującego 
rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia 
wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) 
dotyczącej przekazywania szeregów czasowych dla nowego podziału regionalnego. 

229 Jednostka administracyjna oznacza obszar geograficzny z władzami administracyjnymi 
uprawnionymi do podejmowania decyzji administracyjnych i politycznych dla tego obszaru w 
obrębie prawnych i instytucjonalnych ram Państwa Członkowskiego. 
230 Połączone jednostki nazywa się „jednostkami nieadministracyjnymi”. Wielkość jednostek 
nieadministracyjnych w Państwie Członkowskim dla danego poziomu NUTS mieści się w 
granicach stanu zaludnienia. Zgodnie z procedurą wykonawczą, poszczególne jednostki 
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 Zmiany i modyfikacje NUTS są możliwe i przewiduje to art. 5 Rozporządzenia 
(WE) nr 1059/2003. Państwo Członkowskie musi informować Komisję o wszelkich 
zmianach wpływających na potencjalną modyfikację NUTS (modyfikacje układu 
jednostek administracyjnych, zmiany w kryteriach klasyfikacji). Zmiany do 
klasyfikacji NUTS w odniesieniu do jednostek nieadministracyjnych Państwa 
Członkowskiego, mogą być dokonane, jeśli na danym poziomie klasyfikacji NUTS 
zmiana taka zmniejsza standardowe odchylenia wielkości pod względem stanu 
zaludnienia we wszystkich jednostkach terytorialnych Unii Europejskiej. Zmiany w 
klasyfikacji NUTS są przyjmowane w drugiej połowie roku kalendarzowego zgodnie z 
procedurą wykonawczą (zastosowanie mają art. 5 i 7 Decyzji 1999/468/WE, zgodnie z 
art. 8 tego dokumentu), nie częściej jednak niż co trzy lata. Jednak w przypadku 
znaczącej reorganizacji struktury administracyjnej Państwa Członkowskiego, zmiany 
w klasyfikacji NUTS mogą być wprowadzane w odstępach krótszych niż trzy lata. 
 W Polsce do przystąpienia do UE, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 
dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek 

Terytorialnych do Celów Statystycznych NTS231, funkcjonowała klasyfikacja NTS, w 
której do poziomu pierwszego zaliczało się cały kraj, do poziomu drugiego 16 nowych 
województw, do poziomu trzeciego 44 podregiony, do czwartego 308 plus 65 
powiatów i miast na prawach powiatu, a do ostatniego poziomu zakwalifikowano 

2.489 gmin, w tym 65 gmin miejskich będących miastami na prawach powiatu232.  

 Zgodnie z zapisami dokumentu Polska Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 
2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie Narodowa Strategia 
Spójności, zaakceptowanego decyzją Komisji Europejskiej zatwierdzającą pewne 
elementy Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, Warszawa, maj 2007, powyższa nomenklatura, pod potrzeby okresu 
programowania 2007-13, została utrzymana.  
 Jednak od 1 stycznia 2008 roku powstał NUTS 0 – obejmujący cały kraj, NUTS I – 
6 makroregionów (regionów), NUTS II – 16 regonów (województw) i NUTS III – 66 
podregionów – powyższe dwa poziomy służące identyfikacji obszarów 
kwalifikujących się do wsparcia w ramach polityki strukturalnej UE oraz dodatkowo 
                                                                                                                                             
nieadministracyjne mogą odbiegać od tych przedziałów z powodu szczególnych 
geograficznych, społeczno-ekonomicznych, historycznych, kulturowych lub środowiskowych 
uwarunkowań, co szczególnie dotyczy wysp i regionów najbardziej oddalonych. 
231 Zmienionym Rozporządzeniami Rady Ministrów z 8 lutego 2001 r., 14 marca 2002 r., 15 
października 2002 r. oraz 29 października 2002 r. 
232 Źródło: Polska – NPR 2004-2006, MGPiPS, Warszawa, luty 2003, Słownik 
Terminologiczny, s. 144. 
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poziom NUTS IV i V w formie Local Administrative Units (LAU), których 
indykatywna wielkość jednak nie jest regulowana Rozporządzeniem KE 
ustanawiającym NUTS. 
 
Próby programowania w okresie przedakcesyjnym 

 W procesie dochodzenia do członkostwa w Unii Europejskiej w Polsce zostały 
podjęte próby programowania środków skierowanych zarówno z funduszy 

przedakcesyjnych, jak również funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Jednym 

z pierwszych źródeł był ustanowiony Rozporządzeniem Rady (WE) numer 3906/89 z 
dnia 18 grudnia 1989 r. o ekonomicznej pomocy dla Republiki Węgier i Polski – 

Program PHARE.233 Programowanie PHARE oparto na dwóch dokumentach: 

Partnerstwie dla Członkostwa234 (PDC) oraz Narodowym Programie Przygotowania 

do Członkostwa235 (NPPC). 
 Zadaniem PDC było ujęcie w jednolite ramy tych dziedzin priorytetowych 
wymagających dalszych dostosowań, które zostały wskazane w Opinii Komisji 

Europejskiej w sprawie polskiego wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej236. W 

                                                      
233 Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 3906/89 z dnia 18 grudnia 1989 r. w sprawie pomocy 
gospodarczej dla niektórych państw Europy Środkowej i Wschodniej (Dz. U. L 375 z 
23.12.1989, s. 11). Nazwa „PHARE” jest akronimem oryginalnej nazwy programu Poland and 
Hungary: Action for the Restructuring of the Economy. 
234 Polska: Partnerstwo dla Członkostwa. Centrum Informacji Europejskiej, Urząd Komitetu 
Integracji Europejskiej, Warszawa, grudzień 1998, ©by EC, http://europa.eu.int. 
235 Była to odpowiedź Polski na Partnerstwo dla Członkostwa. Dokument przyjęto przez 
Komitet Integracji Europejskiej pod nazwą Narodowego Programu Przygotowania Polski do 
Członkostwa w Unii Europejskiej (NPPC). Określono w nim kierunki działań dostosowawczych 
i ich harmonogram na lata 1998-2002. Środki finansowe na realizację NPPC pochodziły z 
funduszu PHARE i były podzielone w następujący sposób: 30% środków – na wspieranie 
struktur administracyjnych, 70% środków – na wspieranie inwestycji, w szczególności w sferze 
rozwoju regionalnego, wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, rolnictwa, ochrony 
środowiska i transportu. Te ostatnie zadania były przede wszystkim finansowane przez 
pozostałe fundusze przedakcesyjne – SAPARD (rolnictwo) i ISPA (ochrona środowiska i 
transport). Patrz: Polska. Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii 
Europejskiej, Warszawa 1998, dokument zaakceptowany przez KIE w dniu 29.04.1998 r. (z 
poprawkami KIE z dnia 29.05.98 r.), przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 23.06.98 r., 
dostępny na stronie www.polskawue.gov.pl. 
236 W dniu 16 lipca 1997 r. Komisja Europejska przedstawiła Radzie UE oraz na forum 
Parlamentu Europejskiego pozytywną Opinię (Avis) o Polsce – kraju kandydującym do 
członkostwa w Unii Europejskiej. Opinia ta zawierała rekomendację dla WE oraz ich państw 
członkowskich do rozpoczęcia negocjacji z Polską. Wniosek ten został przyjęty przez kraje 
członkowskie UE podczas Szczytu Rady Europejskiej w Luksemburgu w grudniu 1997 r. 
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dokumencie wskazano na konieczność przygotowania NPPC (National Programme for 
the Adoption of the Acquis), ponadto ujęto w nim odniesienie do Wspólnej oceny 

priorytetów polityki gospodarczej (Joint Assessment of Economic Policy Priorities) 
oraz Paktu przeciwko zorganizowanej przestępczości (Pact Against Organised Crime), 
jak również Harmonogramu dochodzenia do rynku wewnętrznego (Internal Market 
Road Map). Założono, że każdy z powyższych instrumentów ma mieć odmienny 
charakter i musi zostać przygotowany oraz zastosowany według specyficznej 
procedury. Ostatecznie instrumenty te nie stanowiły integralnej części PDC, ale 

założono, że przyjęte w nim priorytety muszą być z nimi zgodne237. 

 Z kolei NPPC składał się z dwóch części. W pierwszej, ogólnej, zawierającej 
oprócz opisu celu i ogólnej listy priorytetów, przedstawiono strukturę i metody opisu 
zadań dostosowawczych, elementy, na których opierano przygotowanie NPPC, 
założenia do jednolitych ram wsparcia finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem 
budowy instytucji uczestniczących w jego realizacji, procedurę modyfikacji NPPC 
oraz sposób monitorowania jego realizacji. Na końcu tej części zamieszczono 
syntetyczny opis priorytetów dostosowawczych. W postaci aneksów szczegółowych 
określono: zakres prac i zadania konieczne dla zrealizowania ustalonych priorytetów, 
terminarz realizacji zadań, instytucje odpowiedzialne za programowanie i realizację 

zadań, procedury decyzyjne oraz źródła finansowania238. Opis każdego zadania 
ujętego w szczegółowym aneksie zawierał następujące elementy: 

• omówienie zadania ze wskazaniem podstawy, z której wynika potrzeba podjęcia 
jego realizacji, 

• identyfikację koniecznych zmian legislacyjnych lub działań, które muszą zostać 
podjęte, 

• konieczne zmiany instytucjonalne (powołanie nowych instytucji lub zmiana 
charakteru dotychczasowych), 

• dodatkowe zmiany wynikające z wejścia w życie nowych przepisów prawnych 
(zmiana procedur administracyjnych lub sądowych, zmiana procedur kontroli 
przestrzegania przepisów technicznych itp.), 

                                                                                                                                             
Szerzej: Polska. Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii 
Europejskiej…, op. cit., s. 7. 
237 Polska: Partnerstwo dla Członkostwa…, op. cit., s. 2-3. 
238 Polska. Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej…, 
op. cit., s. 4-5. 
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• zapotrzebowanie na nowe kadry, niezbędne dla wdrażania nowych regulacji 
prawnych i/lub instytucji, oraz ich szkolenie w celu odpowiedniego 
podwyższenia kwalifikacji, 

• niezbędne inwestycje rzeczowe, 

• terminarz (sekwencje czasowe wynikające z przyjętego sposobu realizacji), 

• finansowanie: określenie koniecznych kosztów z uwzględnieniem wskaźnika 
wzrostu cen (koszty rzeczowe, osobowe, ekspertyzy, szkolenie itp.), dokonanie 
montażu źródeł finansowania (łączenie funduszy PHARE, środków budżetu 
państwa i/lub budżetów samorządowych, kapitału prywatnego, kredytów z 
międzynarodowych instytucji finansowych), 

• instytucje odpowiedzialne za programowanie zadań i ich realizację239. 
 Dokument uzupełniono trzema dodatkowymi załącznikami, w których ujęto 
całościowy podział funduszy PHARE, program Budowy Instytucji dla wybranych 
ministerstw oraz syntetyczny harmonogram ukazujący podział zadań z zakresu 
harmonizacji prawa w rozbiciu na poszczególne instytucje rządowe wraz z terminem 
ich realizacji. 
 Przy programowaniu PHARE zastosowano wielopoziomowe rozwiązanie, w 
którym uczestniczyła zarówno Komisja Europejska, jak i krajowa struktura wsparcia, 
włącznie z beneficjentami (Tabela 1.). 
 Środki z programu PHARE mogły być wykorzystywane przede wszystkim na 
wsparcie procesu reform, w szczególności w drodze finansowania lub udziału w 

finansowaniu projektów mających na celu przebudowę gospodarczą240. Zakładano, że 
projekty te lub akcje współpracy należy podjąć w szczególności w dziedzinach 
rolnictwa, przemysłu, inwestycji, energii, szkolenia, ochrony środowiska naturalnego, 
handlu i usług. Kolejnym założeniem było, aby skierowano je w szczególności do 
sektora prywatnego241. Zgodnie z zapisami rozporządzenia fundusz PHARE mógł być 
alokowany wyłącznie w rocznych budżetach, jednakże przewidziano możliwość 
programowania wieloletniego. Komisja Europejska przywiązywała do tego duże 

                                                      
239 Ibidem, s. 5. 
240 Szczegółowy mechanizm realizacyjny został określony w Umowie ramowej (Framework 
Agreement) z 1990 r. o realizacji programu PHARE. Wielkość alokacji dla każdego z krajów 
kandydujących określano w oparciu o następujące kryteria: udział ludności danego kraju w 
ludności całkowitej państw objętych PHARE, wysokość Produktu Narodowego Brutto (PNB), 
zdolność absorpcyjną oraz postępy we wdrażaniu Partnerstwa dla Członkostwa. 
241 Art. 3 Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 3906/89 z dnia 18 grudnia 1989 r. w sprawie 
pomocy gospodarczej dla niektórych państw Europy Środkowej i Wschodniej (Dz. U. L 375 z 
23.12.1989, s. 11). 
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znaczenie i zaproponowała wstępną alokację dla każdego z krajów kandydujących, 

początkowo w oparciu o przedziały trzyletnie242. 
 
Tabela 1. System przyjęty przy programowaniu PHARE 

Jednostka (-i)  
odpowiedzialna (-e) 

Działania Uwagi Czas 

Komisja Europejska 
Decyzja o wielkości wsparcia 

finansowego 
 

1
8

 m
ie

s
ię

c
y

 

Minister właściwy 
ds. rozwoju regionalnego 

Wybór regionów i określenie 
poszczególnych alokacji 

Na podstawie Wstępnego 
Narodowego Planu 

Rozwoju 

Regionalne władze 
samorządowe 

Przekazanie informacji o możliwości 
wsparcia 

oraz o kryteriach 
- 

Beneficjenci (np. gminy) 
Przygotowanie projektów wraz z 

niezbędnymi dokumentami 

Beneficjenci mają 
możliwość otrzymania 
pomocy m.in. ze strony 

agencji wdrażającej program 

Zarządy Wojewódzkie na 
podstawie rekomendacji 
Regionalnego Komitetu 

Sterującego 

 
Wybór projektów 

- 

Komisja Europejska + 
władze regionalne 

 

 
Przedstawienie projektów / Negocjacje 

Istnieje możliwość 
uzupełnienia, poprawy lub 

zmiany projektów 

Komisja Europejska + 
Rząd Polski 

 
Podpisanie Memorandum Finansowego 

 
- 

Beneficjenci Kontraktowanie Jednocześnie Komisja 
Europejska i strona polska 

prowadzą monitoring 
wdrażania projektów 

2 4  
m i e s i ą

c e  

Beneficjenci Wydatkowanie 
1 2  

m i e s i ę
c y  

Źródło: Ogólne zasady funkcjonowania Programu PHARE, Urząd Komitetu Integracji 
Europejskiej, czerwiec 2002, s. 5-6. 

 

 Kolejnym źródłem środków przedakcesyjnych był program SAPARD243. 

Możliwość podjęcia środków warunkowana była przygotowaniem przez Ministerstwo 

                                                      
242 Wstępna alokacja dla Polski na lata 2000-02 została określona przez Komisję Europejską na 
poziomie średniorocznym – 398 mln euro. Ostateczna kwota była ustalana co roku i 
wskazywana w odpowiednich memorandach finansowych. 
243 SAPARD (ang. Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development) był 
jednym z trzech programów pomocy przedakcesyjnej przeznaczonym na dostosowywanie 
rolnictwa do gospodarki rynkowej dla 10 państw Europy Środkowo-Wschodniej, 
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Rolnictwa i Rozwoju Wsi, konsultowanego z Komisją Europejską, tzw. Programu 

Operacyjnego SAPARD244. Program przygotowany na podstawie Rozporządzenia 
Rady (WE) 1268/99245 przedstawiał analizę sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju 
oraz szczególne ujęcie sytuacji na obszarach wiejskich i w sektorze rolno-
spożywczym. Na jej podstawie zdefiniowano dwie zrównoważone osie priorytetowe: 
Poprawa efektywności sektora rolno-spożywczego oraz Poprawa warunków 
prowadzenia działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy. Ponadto 
zdefiniowano trzy cele dla programu SAPARD: 

• poprawa konkurencyjności polskiego rolnictwa i przetwórstwa rolno-
spożywczego, zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym, 

• dostosowanie sektora rolno-spożywczego do wymagań Jednolitego Rynku w 
zakresie wymagań sanitarnych, higienicznych oraz jakościowych, 

• wsparcie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich poprzez rozwój 
infrastruktury technicznej oraz tworzenie warunków do podejmowania 

pozarolniczej działalności gospodarczej na wsi246. 
 Integrując cele i osie priorytetowe programu, określono podział działań do 
finansowania, co wiązało się z ustaleniem indykatywnego podziału środków, 
przewidzianych na interwencje. Istotnym elementem programu była analiza 
powiązania pomiędzy programami krajowymi, PHARE i programami 
międzynarodowych instytucji finansowych. Szczególnie atrakcyjne pod względem 
metodyki programowej było przeanalizowanie wyników dotychczasowych programów 
krajowych i PHARE w Polsce w obszarze zamierzonej interwencji SAPARD. 
Zaprojektowano system administracyjny i mechanizmy wdrożeniowe oraz 
szczegółowo opisano wszystkie działania, definiując beneficjentów i zakres 
przewidzianej pomocy. System wdrażania rozwinięto o mechanizmy monitoringu, 
określając na poziomie każdego działania schematy interwencji i przyporządkowane 
                                                                                                                                             
kandydujących do członkostwa w UE. Powstał w 1999 r. w celu udzielenia pomocy krajom 
kandydującym w przygotowaniach do wzięcia udziału we Wspólnej Polityce Rolnej. (Szerzej: 
www.minrol.gov.pl). 
244 Komisja Europejska 18 października 2000 r. zatwierdziła, opracowany przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pierwszy Program Operacyjny SAPARD, którego wdrożenie 
rozpoczęło się w lipcu 2002 r. Omawiany dokument to SAPARD Program Operacyjny dla 
Polski wersja z dnia 5 listopada 2004 r., Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(www.minrol.gov.pl). 
245 Rozporządzenie Rady nr 1268/99/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie pomocy 
Wspólnoty dla działań przedakcesyjnych na rzecz rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich 
w państwach kandydujących z Europy Środkowo-Wschodniej w okresie przedakcesyjnym. 
246 SAPARD Program Operacyjny dla Polski…, op. cit., s. 35. 
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im wskaźniki produktu i rezultatu. Dokonano wstępnej oceny programu, której wyniki 
zostały również umieszczone w dokumencie. W ramach aneksów przedstawiono 
procesy konsultacji społecznych, głównych aktorów oraz zastosowaną metodykę, 
wskazując potwierdzenie szerokiego procesu aktywnych konsultacji, wynikających z 
wymagań Komisji Europejskiej przy tworzeniu programu. Przy budowie celów, 
strategii i priorytetów działania zastosowano metodykę analizy SWOT i jej wyniki w 
poszczególnych województwach. 
 Kolejnym źródłem wsparcia procesu akcesyjnego był Przedakcesyjny Instrument 
Polityki Strukturalnej ISPA, który obejmował sektory ochrony środowiska oraz 

transportu i programowany był na lata 2000-06247. Pomoc wspólnotowa przyznana w 
ramach ISPA powinna wspierać cele określone w: Partnerstwie dla Członkostwa, 
Narodowym Planie Przygotowania do Członkostwa, jak również narodowych 
programach poprawy stanu środowiska przyrodniczego oraz sieci infrastruktury 
transportowej. Wdrażanie ISPA na poziomie krajowym oparto sektorowo na dwóch 
dokumentach: Strategii wykorzystania funduszu ISPA jako uzupełniającego 

instrumentu realizacji Polityki Ekologicznej Państwa248 oraz Narodowej strategii dla 

sektora transportu249. 
 Pierwszy z dokumentów objął ocenę zmian stanu środowiska w Polsce oraz 
przedstawienie podstawowych założeń polityki ekologicznej państwa. Dokonywał 
przeglądu istniejącej infrastruktury ochrony środowiska i zaprezentował mechanizmy 
finansowania i kryteria wyboru nowych projektów. Drugi z nich prezentował główne 
założenia polityki transportowej oraz zadania i środki na realizacje nowej polityki. 
Charakteryzował infrastrukturę transportową oraz wyznaczał średnioterminowe cele na 
lata 2000-06. Poza kryteriami wyboru umieszczono w nim również listę projektów 
priorytetowych. Szczegółowo zaprezentowano cele, zasady i założenia systemu 
finansowania strategii. 
 Istotna zmiana, z punktu widzenia systemu programowania, nastąpiła w roku 2000 
w pierwszym z funduszy przedakcesyjnych – PHARE, gdyż rozszerzono jego zakres 
działania na wspieranie inwestycji w dziedzinie spójności społecznej i gospodarczej – 

                                                      
247 Rozporządzenie Rady nr 1267/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające Instrument 
Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (ISPA). 
248 Strategia wykorzystania funduszu ISPA jako uzupełniającego instrumentu realizacji Polityki 
Ekologicznej Państwa, Ministerstwo Środowiska, Departament Obsługi Funduszy 
Zagranicznych, Warszawa, maj 2001. 
249 Narodowa strategia dla sektora transportu (Fundusz ISPA), Ministerstwo Transportu i 
Gospodarki Morskiej, styczeń 2000, dokument przyjęty przez Rząd RP w 1999 r., 
zaakceptowany przez Komitet Integracji Europejskiej. 
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SSG (social and economic cohesion), co spowodowało, że nabrał on charakteru 
narzędzia strukturalnego. Z założenia miało to zmniejszyć różnice pomiędzy średnimi 

poziomami rozwoju poszczególnych regionach a średnią krajową i unijną250. 
Konsekwentnie skoncentrowano realizację programu na następujących priorytetach: 

• wzrost aktywności sektora produkcyjnego, w którego ramach realizowano 
działania skierowane na pomoc w różnicowaniu gospodarki, na rozwój sektora 
prywatnego, restrukturyzację i modernizację przemysłu i usług, 

• wzmocnienie potencjału ludzkiego z uwzględnieniem wsparcia dla wzrostu 
zatrudnienia, rozwoju przedsiębiorczości, poprawy zdolności adaptacyjnych 
firm i ich pracowników oraz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku 
pracy, 

• poprawa infrastruktury związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
gdzie najistotniejszym stało się wsparcie projektów infrastrukturalnych, które 
sprzyjać miały bezpośrednio wzrostowi aktywności sektora produkcyjnego i 
poprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej na szczeblu 

lokalnym251. 
 Na poziomie krajowym program PHARE – SSG konstruowany był przez ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego w ramach Wstępnego Narodowego Planu 

                                                      
250 Ogólne zasady funkcjonowania Programu PHARE, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 
czerwiec 2002, s. 4-5. Należy zauważyć, że z uwagi na ograniczony wkład finansowy z PHARE 
w osiągnięcie narodowych priorytetów, w ramach alokacji na 2000 r. Polska wybrała pięć 
regionów o najniższym poziomie rozwoju gospodarczego w kraju (warmińsko-mazurskie, 
podlaskie, lubelskie i podkarpackie oraz śląskie, ponoszące skutki restrukturyzacji przemysłu). 
Z kolei wsparcie programu PHARE w 2001 r. objęło dodatkowo jeszcze trzy województwa: 
kujawsko-pomorskie, łódzkie i świętokrzyskie. W kolejnych latach wdrożono mechanizm 
stopniowego rozszerzenia go na wszystkie regiony. 
251 Projekty te mogły również obejmować inwestycje mające na celu poprawę dostępności 
terenów, na których można było rozwijać działalność przemysłową i handlową lub inwestycje 
w ochronę środowiska dla polepszenia klimatu inwestycyjnego w regionie. Z uwagi na 
powyższe, wsparciem programu PHARE obejmowano te projekty inwestycyjne z sektora 
ochrony środowiska i transportu, które ze względów formalnych nie kwalifikowały się do 
uzyskania wsparcia ze strony innego programu przedakcesyjnego – ISPA. 
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Rozwoju252 oraz Programów operacyjnych przygotowywanych przez każde z 
województw, w których ramach bezpośrednią odpowiedzialność za przygotowanie 
ponosił samorząd danego województwa. Wstępny Narodowy Plan Rozwoju (WNPR) 
na lata 2000-02 zawierał analizę podstawowych uwarunkowań i problemów rozwoju 
oraz założenia strategii rozwoju społeczno-gospodarczego państwa w perspektywie 
średnio- i długookresowej.  
 W dokumencie wskazano cele i priorytety polityki spójności społeczno-
gospodarczej do roku 2002. Celem generalnym działań strukturalnych stało się 
tworzenie podstaw dla wzmocnienia konkurencyjności gospodarki Polski i poprawa 

poziomu życia w perspektywie akcesji do Unii Europejskiej253. Zgodnie z zasadami 
przygotowywania strategii rozwoju dla regionów objętych Celem 1. polityki 
strukturalnej Unii Europejskiej na lata 2000-06, dokonano klasyfikacji sześciu 
zasadniczych osi rozwoju społeczno-gospodarczego Polski : 

• Poprawa konkurencyjności gospodarki poprzez modernizację i  strukturalne 
dopasowanie sektora przemysłu i usług; 

• Przekształcenia strukturalne w rolnictwie i rybołówstwie, rozwój obszarów 
wiejskich; 

• Integracja gospodarki polskiej poprzez modernizację i rozbudowę sieci 
transportowych; 

• Tworzenie warunków trwałego zrównoważonego rozwoju poprzez modernizację 
i rozwój infrastruktury ochrony środowiska; 

• Rozwój zasobów ludzkich i zatrudnienia; 

• Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałanie marginali-
zacji niektórych obszarów254. 

 W kolejnej części przedstawiono uzasadnienie powiązania WNPR z Partnerstwem 
dla Członkostwa i Narodowym Programem Przygotowań do Członkostwa w UE, jak 
również zaprezentowano rolę i przewidywany udział PHARE, ISPA oraz SAPARD w 

                                                      
252 Polska. Wstępny Narodowy Plan Rozwoju 2000-2002, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 
grudzień 1999, rządowa strategia rozwoju gospodarczego na lata 2000-02, uwzględniająca 
udział programów PHARE – Spójność Społeczna i Gospodarcza, ISPA i SAPARD, oraz 
Polska. Wstępny Narodowy Plan Rozwoju 2002-2003, Warszawa, styczeń 2002, uzupełnienie i 
rozszerzenie dokumentu Wstępny Narodowy Plan Rozwoju 2000-2002, przyjętego przez 
Komitet Integracji Europejskiej 22 grudnia 1999 r., rządowa strategia rozwoju gospodarczego 
na lata 2002-03, uwzględniająca udział programów PHARE – Spójność Społeczna i 
Gospodarcza, ISPA i SAPARD. 
253 Polska. Wstępny Narodowy Plan Rozwoju 2000-2002…, op. cit., s. 22. 
254 Ibidem, s. 26. 
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realizacji narodowej strategii rozwoju. W ostatniej części opracowania ujęto kierunki, 
harmonogram i indykatywny plan finansowy interwencji PHARE w przebieg 
procesów rozwojowych w województwach w latach 2000-02. 
 Wstępny Narodowy Plan Rozwoju (WNPR) na lata 2002-03, poza analizą 
podstawowych uwarunkowań i problemów rozwoju oraz aktualizacją założeń strategii 
rozwoju społeczno-gospodarczego państwa w perspektywie średnio- i długookresowej, 
zawierał również opis działań służących realizacji polityki spójności społeczno-
gospodarczej w ramach programu PHARE, jak również zakres interwencji ISPA – w 
latach 2000-03 i programu SAPARD – w latach 2000-03. Przedstawiono również zarys 
programowania i wdrażania instrumentów strukturalnych UE. Istotnym elementem 
dokumentu były ramy finansowe realizacji WNPR. 
 Ujęty w dokumencie zarys systemu programowania i wdrażania instrumentów 
strukturalnych UE w Polsce opierał się na rozwiązaniach przyjętych przez Radę 
Ministrów we wrześniu 2001 r. w dokumencie Założenia Narodowego Planu Rozwoju 

i systemu wdrażania funduszy strukturalnych255 oraz opracowaniu pod tytułem System 

monitoringu i oceny funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce256, 
przyjętym przez Komitet Integracji Europejskiej, przygotowanym przez Zespół ds. 
monitoringu wdrażania oraz ewaluacji programów finansowanych z funduszy 
pomocowych. Pierwotnie ujęty w WNPR na lata 2002-03 docelowy model realizacji 
polityki spójności społeczno-gospodarczej w Polsce (po roku 2006) zakładał pełną 
dekoncentrację i decentralizację programowania i zarządzania działaniami o 

charakterze regionalnym na poziom wojewódzki (poziom NUTS II)257. 
 
System programowania na lata 2004-2006 

 Do przygotowania projektu NPR na pierwsze lata członkowstwa oraz koordynacji 
prac nad programami operacyjnymi zobowiązane było Ministerstwo Gospodarki (MG), 
które także odpowiadało za koordynację przygotowania projektów przedstawianych do 
realizacji w ramach Funduszu Spójności. Przygotowanie projektów programów 
                                                      
255 Założenia Narodowego Planu Rozwoju i systemu wdrażania funduszy strukturalnych, Rada 
Ministrów, Warszawa, wrzesień 2001. 
256 System monitoringu i oceny funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce, 
dokument przyjęty przez Komitet Integracji Europejskiej w dniu 14 grudnia 2001 r., Zespół ds. 
monitoringu wdrażania oraz ewaluacji programów finansowanych z funduszy pomocowych, 
Grant Banku Światowego, Warszawa 26.11.2001. 
257 Opisane poniżej rozwiązania planowanego systemu programowania przedstawione zostały 
na podstawie zapisów w: Polska. Wstępny Narodowy Plan Rozwoju 2002-2003…, op. cit., s. 98 
i następne oraz System monitoringu i oceny…, op. cit., s. 15 i następne. 
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operacyjnych spoczywać miało na poszczególnych ministerstwach właściwych danej 
sferze działalności rządu. Na etapie negocjacji NPR z Komisją Europejską pracami 
zespołu negocjacyjnego, w którego skład mieli wejść przedstawiciele instytucji 
włączonych w przygotowanie programów operacyjnych, kierować miało MG258. W 
tym okresie, w toku prac nad NPR/Podstawami Wsparcia Wspólnoty na okres 2004-
06259, założono przygotowanie: 

• pięciu lub sześciu zasadniczo jednofunduszowych sektorowych programów 
operacyjnych (dotyczących konkurencyjności gospodarki, rozwoju zasobów 
ludzkich, rozwoju obszarów wiejskich, rybołówstwa oraz infrastruktury ochrony 
środowiska i ewentualnie transportu), 

• zarządzanego na poziomie krajowym, ale programowanego w dużej mierze na 
poziomie wojewódzkim wielofunduszowego programu operacyjnego rozwoju 
regionalnego, 

• programu operacyjnego pomocy technicznej. 
 Założono, że z uwagi na krótki okres programowania (2004-06) prace nad NPR 
oraz programami operacyjnymi miałyby posuwać się równolegle. W miarę możliwości 
planowano także jednoczesne ustalanie zawartości uzupełnienia programu, co 
pozwoliłoby na osiągnięcie większej spójności w zakresie programowania na poziomie 
operacyjnym i szczegółowym. Cele, priorytety oraz zakres programów operacyjnych 
NPR miałyby zostać ustalone przez Radę Ministrów na podstawie zarysu programu 
gospodarczego rządu, którego ukończenie planowano na luty 2002 r. W ramach swoich 
kompetencji MG miało być odpowiedzialne za zapewnienie spójności propozycji 
realizacji ustalonych celów i priorytetów NPR oraz zawartości programów 
operacyjnych z założeniami krajowej polityki społeczno-gospodarczej, w tym polityki 
regionalnej oraz polityk wspólnotowych. 
 W toku prac nad NPR, programami operacyjnymi oraz planem działań dla 
Funduszu Spójności zakładano dokonanie oceny efektu makroekonomicznego 
planowanych interwencji oraz ich wewnętrznej spójności i wykonalności. Zgodnie z 
wymaganiami KE zakładano przeprowadzenie szerokich konsultacji włączających 
partnerów społecznych i ekonomicznych (m.in. przedsiębiorcy i ich organizacje, 
pracodawcy i ich organizacje, związki zawodowe, organizacje pozarządowe, instytucje 
naukowe) w proces planowania NPR oraz programów operacyjnych. Ukończenie 
pierwszego zarysu NPR oraz programów operacyjnych planowane było na maj 2002 r., 

                                                      
258 System monitoringu i oceny…, op. cit., s. 15 i następne. 
259 Polska. Wstępny Narodowy Plan Rozwoju 2002-2003…, op. cit., s. 98. 
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natomiast ostateczna wersja tych dokumentów, po integracji oceny ex ante, 
przeprowadzeniu procesu konsultacji i uzgodnień oraz przyjęciu przez rząd, zostałaby 
przekazana Komisji Europejskiej w listopadzie-grudniu 2002 r. 
 Odmienny charakter, od omawianych powyżej, mają dokumenty przygotowane 
zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, ale już z perspektywy członka UE, a 

mianowicie: Polska. Narodowy Plan Rozwoju (NPR)260 na lata 2004-06 oraz 
Zintegrowany Program Operacyjny (ZPO) i Sektorowe Programy Operacyjne (SPO). 
Chcąc uczestniczyć w absorpcji środków europejskich, nasz kraj został zmuszony do 
zastosowania szczegółowej metodyki prac nad dokumentami. Odpowiedzią był 166-

stronicowy dokument o charakterze strategii średniookresowej na lata 2004-06261 oraz 
strategia społeczno-gospodarcza na pierwsze lata członkostwa. Dokument został 
przygotowany zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Rady z dnia 21 czerwca 1999 r. 
wprowadzającego ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych 
(1260/1999/WE). 
 Plan składał się z dziewięciu rozdziałów. W pierwszym, w ramach Diagnozy 
społeczno-gospodarczej i przestrzennej przedstawiono analizę stanu gospodarki i 
poszczególnych sektorów, dokonano oceny problemów społecznych i przestrzennych 
oraz zaprezentowano prognozę rozwoju polskiej gospodarki do 2006 r. W kolejnym 
rozdziale – Ocena Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 – dokonano, 
zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, ewaluacji ex ante realizacji strategii oraz 
oceny skutków makroekonomicznych jej wdrożenia. W Kierunkach i efektach polityki 
strukturalnej w Polsce w latach 1990-2002 przedstawiono główne tendencje 
przebiegających w tym okresie przemian strukturalnych oraz zdefiniowano kierunki i 
efekty pomocy strukturalnej w latach 2000-03 w ramach realizacji programów 
przedakcesyjnych. W ramach Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego kraju 
dokonano oceny konkurencyjności gospodarki polskiej przed wdrożeniem NPR, 
zdefiniowano cele planu, zaproponowano strategię przezwyciężania słabych stron i 

wykorzystywania nadarzających się szans oraz przedstawiono osie rozwoju262. 

                                                      
260 Polska. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki 
Społecznej, Warszawa, luty 2003, dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 11 lutego 
2003 r. 
261 Przyjęty horyzont czasowy dokumentu odpowiada okresowi planistycznemu Unii 
Europejskiej, przypadającemu na lata 2000-06, jednak z uwagi na to, że Polska wstąpiła do 
Wspólnoty 1 maja 2004 r., horyzont planowania dokumentu został skrócony z siedmiu do 
trzech lat. 
262 Za oś rozwoju należy rozumieć grupę programów realizującą cel główny planu. 
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 Cel strategiczny zdefiniowano następująco: […] rozwijanie konkurencyjnej 
gospodarki, opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zdolnej do długofalowego, 

harmonijnego rozwoju, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz poprawę spójności 
społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i 

krajowym263. Pomimo sformułowania celu w formie jakościowej, dokonano próby 
zmierzenia jego wartości poprzez zdefiniowanie celów cząstkowych i określenie 
wskaźników kontrolnych ich realizacji, przyjmując rok 2001 jako bazowy oraz rok 
2006 – jako docelowy. 
 W rozdziale Spójności z politykami Wspólnoty oraz dokumentami programowymi 

Polski i regionów dokonano oceny zgodności Narodowego Planu Rozwoju z: Wspólną 
Polityką Rolną, wspólną polityką w zakresie rybołówstwa, polityką wspierania 
zatrudnienia, działaniami Wspólnoty w zakresie ochrony środowiska, polityką 
badawczo-rozwojową, w tym społeczeństwa informacyjnego, rozwoju przestrzennego, 
konkurencji, równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz zamówień publicznych. 
Ponadto przeanalizowano spójność z innymi dokumentami krajowymi zawierającymi 
polityki krajowe i regionalne (Załącznik nr 5 Usytuowanie NPR 2004-2006 jako 
narzędzia programowania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w powiązaniu 
z innymi sektorowymi dokumentami planistycznymi), w tym: 

• Narodową strategią wzrostu zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich 2000-
2006 (przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 4 stycznia 2000 r.), 

• Spójną polityką strukturalną rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa 2000-2006 
(przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 13 lipca 1999 r.), 

• Polską polityką strukturalną w sektorze rybołówstwa 2001-2006, 

• Narodową strategią rozwoju transportu 2000-2006, 

• Narodową strategią ochrony środowiska na lata 2000-2006 (przyjęta przez 
Komitet Rady Ministrów ds. Polityki Regionalnej i Zrównoważonego Rozwoju 
w dniu 27 lipca 2000 r.), II Polityką ekologiczną państwa, (przyjęta przez Radę 
Ministrów w dniu 13 czerwca 2000 r., przez Sejm w dniu 23 sierpnia 2001 r.) 
oraz Polityką Ekologiczną Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem 
perspektywy na lata 2007-2010 (z grudnia 2002 r.), 

• Narodową strategią rozwoju regionalnego 2001-2006 (przyjęta przez Radę 
Ministrów w dniu 28 grudnia 2000 r.). 

 W rozdziale Zarys programów operacyjnych i realizowanych w ich ramach działań 
zaprezentowano pięć sektorowych programów operacyjnych, zintegrowany program 

                                                      
263 Polska – Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, MGPiPS, Warszawa, luty 2003, s. 55. 
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rozwoju regionalnego oraz program operacyjny pomocy technicznej przy wdrażaniu 
zaproponowanych działań finansowanych ze środków europejskich. Przedstawiając 
poszczególne programy opisano cele danego programu, zdefiniowano priorytety i 
działania oraz oczekiwane efekty ich wdrażania. 
 W kolejnym rozdziale – Kierunki interwencji Funduszu Spójności – 
zaproponowano strategię wykorzystania środków pochodzących z Funduszu Spójności 
w zakresie infrastruktury środowiska i transportu, definiując cele i priorytety strategii 
oraz oczekiwane efekty realizacji przedsięwzięć wspieranych przez ten fundusz. 
 W rozdziale ósmym zatytułowanym Finansowanie zawarto plan finansowy, 
zawierający informację na temat wydatków z zasobów funduszy Unii Europejskiej, 
oraz przedstawiono weryfikację ex ante zasady dodatkowości. 
 Ostatni rozdział dokumentu, pod tytułem System wdrażania, przedstawia rolę 
instytucji zarządzających (Podstawami Wsparcia Wspólnoty, Programami 
Operacyjnymi, Funduszem Spójności oraz Inicjatywami Wspólnoty), pośredniczących 
w zarządzaniu oraz komitetów sterujących wyborem projektów do realizacji i 
współfinansowania ze środków funduszy europejskich. W rozdziale przedstawiono 
również system zarządzania finansowego i kontroli ze zdefiniowaniem roli instytucji 
płatniczej, jednostek monitorująco-kontrolnych dla poszczególnych funduszy 
strukturalnych, instytucji zarządzających programami operacyjnymi oraz 
beneficjentów końcowych. Rozdział zawiera również prezentację systemu monitoringu 
i ewaluacji funduszy strukturalnych, sposobów zachowania zasady partnerstwa oraz 
raportowania o przebiegu wdrażania i promocji realizowanych działań. 
 Ponadto dokument został poszerzony o aneksy, w których przedstawiono wskaźniki 
do oceny Narodowego Planu Rozwoju i poszczególnych Programów Operacyjnych, 
tryb konsultacji społecznych, ocenę efektu środowiskowego, słownik terminologiczny, 
wykaz ekspertyz służących przygotowaniu dokumentu oraz mapy poglądowe 
dotyczące omawianych w dokumencie zjawisk społeczno-gospodarczych. 
 Zgodnie z Rozporządzeniem 1260/1999 Narodowy Plan Rozwoju był realizowany 
poprzez uzgodniony z Komisją Europejską dokument o nazwie Podstawy Wsparcia 

Wspólnoty oraz wynikające z niego dokumenty operacyjne, których zarys został 
opisany w NPR. Ostatecznie, po kolejnych rundach negocjacji w grudniu 2003 r. 

przyjęto Podstawy Wsparcia Wspólnoty264 na lata 2004-06, które były realizowane 
poprzez siedem programów operacyjnych: Sektorowy Program Operacyjny Wzrost 
Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów 
                                                      
264 Podstawy Wsparcia Wspólnoty Promowanie wzrostu gospodarczego i warunków 
sprzyjających wzrostowi zatrudnienia, Bruksela-Warszawa, grudzień 2003. 
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Ludzkich, Sektorowy Program Operacyjny Transport, Sektorowy Program Operacyjny 
Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów 

Wiejskich, Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb, 
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego oraz Program Operacyjny 

Pomoc Techniczna. 
 Każdy z programów operacyjnych zawierał, oprócz diagnozy stanu w danym 
sektorze, spójne zestawienie priorytetów, działań i poddziałań realizowanych w danym 
obszarze i finansowanych z poszczególnych funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej. Opisywał sposób finansowania (z uwzględnieniem zobowiązania ze 
strony środków z funduszy unijnych) założonych działań oraz szczegółowo 
charakteryzował system zarządzania, kontroli, oceny i monitoringu wdrażania 
poszczególnych elementów programu, w tym rolę poszczególnych instytucji biorących 
udział w całym procesie absorpcji środków. 
 Zaprezentowane dokumenty, przygotowane zgodnie z metodyką unijną, w znaczący 
sposób różnią się od dokumentów przygotowywanych na poziomie krajowym w 
niesprecyzowanej dostatecznie metodyce opracowania dokumentów planistycznych po 
1990 r. Różnice te odnajdujemy zarówno w trybie przygotowania, jak i kształcie, i 
zawartości samego dokumentu. Jeszcze większe różnice odnajdujemy w systemie 
wdrażania, szczególnie w wymiarze instytucjonalnym, zarządzania finansowego oraz 
monitoringu i ewaluacji, a raczej w jego braku w przypadku dokumentów 

przygotowywanych przed zastosowaniem metodyki unijnej265. 
 
Próby konstruowania kolejnej perspektywy finansowej  

 Pierwsza próba skonstruowania nowego systemu programowania pod perspektywę 
lat 2007-13 przeprowadzona została jeszcze w latach 2003-05 pod kierownictwem 

wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki i pracy266. 
 Pierwotnie przyjęta metodyka prac przygotowujących nową perspektywę oparta 
została na założeniu zbliżonej konstrukcji do struktury programowej na lata 2000-06 
(m.in. budowie Narodowego Planu Rozwoju NPR oraz programów operacyjnych), 
programowaniu szerszym niż tylko obejmującym interwencję środków europejskich, 

                                                      
265 Szczegółowe wnioski wynikające z tych różnic i propozycje rozwiązań, zarówno 
metodycznych jak i instytucjonalnych, przedstawiono w kolejnych częściach pracy. 
266 Zarządzenie nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2004 r. Ponadto 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 maja 2004 r. został powołany Pełnomocnik Rządu 
ds. Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-13 w randze sekretarza stanu w Ministerstwie 
Gospodarki i Pracy. 
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przyspieszeniu przygotowania nowej perspektywy tak, aby 1 stycznia 2007 r. być w 
pełni gotowym do realizacji zaplanowanej interwencji. 
 W przygotowanym opracowaniu czytamy, że NPR na lata 2004-06 był tworzony 
głównie po to, aby przedstawić Unii Europejskiej dokument opisujący działania, które 
zostaną sfinansowane ze środków funduszy strukturalnych, natomiast NPR na lata 
2007-13 zamierzał spajać wszystkie przedsięwzięcia i działania o charakterze 

rozwojowym podejmowane w kraju267. Miał stać się kompleksowym programem 
rozwoju społeczno-gospodarczego, finansowanym przy współudziale środków 
unijnych oraz środków krajowych268. Projektowany program odnosił się do realizacji 
odnowionej Strategii Lizbońskiej i powiązanej z nią koncepcji zrównoważonego 
rozwoju, jak również zakładał wsparcie przy dostosowaniu Polski do wymagań 
kryteriów konwergencji, które umożliwiłyby wejście do Unii Gospodarczej i 

Walutowej oraz przyjęcie euro269. 

                                                      
267 Ocena tego założenia oraz samego dokumentu znalazła się w J. Szlachta, J. Zaleski, Ocena 
szacunkowa Wstępnego Projektu Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013. Raport 
końcowy, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa, czerwiec 2005. 
268 Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013…, op. cit., s. 3. 
269 Kryteria konwergencji to zbiór wymogów, które muszą spełnić kraje członkowskie Unii 
Europejskiej po to, by wprowadzić u siebie wspólną walutę euro. Sformułowano je w Traktacie 
z Maastricht podpisanym w 1992 r., dlatego też często nazywa się je „kryteriami z Maastricht”. 
Traktat sprecyzował cztery kryteria uczestnictwa kraju w Unii Ekonomicznej i Walutowej: 
- wysoki stopień stabilności cen, czyli inflacja nie wyższa niż 1,5 punktu procentowego 

powyżej średniej z trzech krajów UE o najniższej inflacji, 
- stabilność finansów publicznych, co oznacza nie większy od 3% PKB deficyt sektora 

publicznego (lub stały, znaczący spadek deficytu, zbliżający go do poziomu kryterium), 
oraz nie większy od 60% PKB poziom długu publicznego (lub zadowalający, poważny 
spadek relacji długu do PKB, zbliżający go do poziomu kryterium), 

- stabilność kursu walutowego, co oznacza przestrzeganie co najmniej przez dwa lata 
przedziału wahań kursowych dozwolonych przez Mechanizm Kursów Walutowych 
(obecnie dozwolone wahania kursu wynoszą ± 15%), 

- trwałość osiągniętej konwergencji, potwierdzona zbieżnością długoterminowych stóp 
procentowych (stopy procentowe 10-letnich obligacji skarbowych nie powinny być o 2,0 
punkty procentowe wyższe od odnotowanych w trzech krajach UE o najniższej inflacji). 

W roku 1997 Rada Europejska przyjęła Pakt Stabilności i Wzrostu, zaostrzający wymagania w 
stosunku do krajów członkowskich Unii Gospodarczej i Walutowej w zakresie kontroli deficytu 
sektora publicznego. Zgodnie z postanowieniami Paktu deficyt nie może przekroczyć 3% PKB 
w żadnym momencie cyklu koniunkturalnego. W konsekwencji zaleca się, aby w okresie dobrej 
koniunktury budżety były zrównoważone lub wykazywały nadwyżkę. Dodatkowo, w 
przypadku przekroczenia przez kraj UGW poziomu 3% deficytu, Pakt wprowadza możliwość 
kar finansowych, sięgających od 0,2 do 0,5% PKB (Źródło: www.nbp.pl). 
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 Prace nad NPR rozpoczęto od zlecenia i wykonania w ostatnim kwartale 2003 r. 
kilkudziesięciu ekspertyz. Stały się one podstawą do dyskusji w Międzyresortowym 

Zespole na temat najważniejszych problemów społeczno-gospodarczych Polski. W 
kwietniu 2004 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto Założenia do Narodowego 

Planu Rozwoju na lata 2007-2013270. Stały się one następnie przedmiotem konsultacji 
społeczno-gospodarczych (regionalnych od maja do lipca 2004 r. oraz sektorowych od 

września do grudnia 2004 r.)271. Przeprowadzono także konsultacje z przed-
stawicielami Komisji Europejskiej. 
 W Założeniach ujęto informacje o realizacji NPR w latach 2004-05 oraz 
organizację prac nad NPR 2007-13. Istotnym elementem była szeroka analiza 
wyjściowej diagnozy społeczno-gospodarczej. Na podstawie diagnozy sformułowano 
tezy do strategii rozwoju społeczno-gospodarczego oraz strategii rozwoju 
regionalnego. Opracowanie kończyło przedstawienie instrumentów służących 
realizacji NPR (zaprezentowano fundusze strukturalne i Fundusz Spójności oraz 
programy współfinansowane z tych środków przewidziane na lata 2004-06, środki z 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Banku Światowego, Instrument Finansowy 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweski Mechanizm Finansowy, 
instrumenty wspomagające realizację programów współfinansowanych ze środków 
wspólnotowych oraz innych środków – w tym czasie funkcjonujące lub projektowane, 
jak również instrumenty krajowej polityki rozwoju na lata 2007-13). 

                                                      
270 Założenia Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, Warszawa, 30 kwietnia 2004 r. 
271 Skalę prowadzonych konsultacji obrazują zapisy z Archiwum Prac nad NPR: Ostateczne 
konsultacje Wstępnego projektu NPR rozpoczęły się w styczniu i trwały do końca maja 2005 r. 
W okresie tym odbyło się ok. 130 dużych konferencji. Miały one formę spotkań 
podsumowujących konsultacje w określonych środowiskach. Organizowane spotkania miały 
charakter ogólnokrajowy, regionalny i lokalny. Z założenia decydentów celem konsultacji nie 
było uzyskanie akceptacji dla rządowych propozycji, lecz wywołanie szerokiej debaty o 
przyszłości kraju, włączenie się do niej możliwie szerokiej reprezentacji grup społecznych i 
środowisk zawodowych. Konsultacjami społecznymi zostały objęte różne środowiska: związki 
zawodowe, organizacje pracodawców, społeczno-zawodowe organizacje rolników i samorząd 
rolny, organizacje przedsiębiorców, samorząd terytorialny, organizacje pozarządowe, uczelnie 
i jednostki naukowe. W konsultacjach uczestniczyli przedstawiciele różnych struktur 
administracji państwowej, jak również osoby prywatne. W środowisku przedsiębiorców udział 
w konsultacjach wzięło ok. 150 podmiotów o różnej formie organizacyjnej, niejednokrotnie 
zrzeszających po kilka, kilkanaście, czy też kilkadziesiąt przedsiębiorstw. Przedstawiciele 
organizacji pozarządowych szacują, że w ramach przeprowadzanych w ich środowisku 
konsultacji wzięło udział ok. 1200 organizacji. W środowisku akademickim i naukowym 
uczestniczyło w konsultacjach ok. 90 podmiotów, zaś w środowisku kultury ok. 130 (Źródło: 
Archiwum – Prace nad NPR 2007-13, 2005-10-17, www.funduszestrukturalne.gov.pl). 
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 W projekcie NPR przedstawiono: społeczno-gospodarcze tło tworzenia NPR, 
opracowane na podstawie wcześniej przygotowanej diagnozy sytuacji społeczno-
gospodarczej Polski i szeregu prognoz, podstawy aksjologiczne, misję, cele i priorytety 
strategiczne, sąsiedzki i przygraniczny wymiar realizacji NPR, propozycję systemu 
wdrożeniowego NPR, który miał być realizowany poprzez programy operacyjne, 
propozycje niezbędnych zmian instytucjonalnych, których uprzednie wprowadzenie 
warunkowało uruchomienie i powodzenie NPR, oraz stanowisko Polski prezentowane 
w negocjacjach dotyczących perspektywy finansowej i polityki spójności Unii 
Europejskiej w latach 2007-13 oraz realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej. W 
załącznikach ujęto: 

• zarys programów operacyjnych – wskazując cele i priorytety poszczególnych 
programów operacyjnych, 

• instrumenty finansowe, którymi, jak zakładano, będzie można się posłużyć, 
wdrażając programy, 

• syntezę wyników oceny ex ante wstępnego projektu NPR na lata 2007-13. 
 Za misję NPR uznano podniesienie jakości życia obywateli w Polsce, której miarę 
stanowić miał wskaźnik rozwoju społecznego (HDI – Human Development Index), 
syntetycznie obejmujący składniki cząstkowe dotyczące: przeciętnego dalszego 
trwania życia, jakości edukacji, mierzonej poziomem umiejętności pisania i czytania ze 
zrozumieniem oraz średnią długością procesu kształcenia, a także średniego dochodu 
na głowę mieszkańca (mierzonego parytetem siły nabywczej)272. 
 Zdefiniowano trzy cele strategiczne: utrzymanie gospodarki na ścieżce wysokiego 
wzrostu gospodarczego, wzmocnienie konkurencyjności regionów i przedsiębiorstw, 

                                                      
272 Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013…, op. cit., s. 37. Zgodnie z założeniami 
NPR Indeksowi HDI towarzyszyć miały uzupełniające wskaźniki rozwoju społecznego – 
wskaźnik uwzględniający płeć (GDI Gender-related Development Index), wskaźnik udziału 
mężczyzn i kobiet w rozwoju społecznym (GEM Gender Empowerment Measure), wskaźnik 
ubóstwa (HPI Human Poverty Index) oraz wskaźnik rozwoju społecznego obszarów wiejskich i 
miejskich. Według Raportu UNDP W trosce o pracę z 2004 roku HDI jest miarą syntetyczną 
opartą na średniej wskaźników obejmujących trzy podstawowe sfery życia. Jest to sfera 
zdrowia (oceniana poprzez wskaźnik przeciętnej długości życia), edukacji (wskaźnik 
analfabetyzmu, tj. umiejętności pisania i czytania ze zrozumieniem i wskaźnik skolaryzacji) 
oraz dochodu przypadającego na głowę mieszkańca (PKB per capita). Konstrukcja wskaźnika 
określa skrajne, docelowe wartości w każdej z wymienionych sfer. Informacje zawarte w HDI 
nie obejmują całości elementów zawartych w koncepcji rozwoju ludzkiego, ponieważ nie 
wszystkie jakościowe cechy rozwoju można zmierzyć, a dla wielu z kolei brakuje danych, bo 
nie są zbierane dane źródłowe lub nie prowadzi się odpowiednich szacunków. 
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jak również wzrost zatrudnienia oraz podniesienie poziomu spójności społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej. Określono także 6 priorytetów strategicznych273: 

• wiedza i kompetencje rozumiane jako poprawa jakości kształcenia, jego 
upowszechnienie na poziomie średnim i wyższym oraz promocja idei uczenia się 
przez całe życie, 

• zatrudnienie, aktywizacja i mobilność rozumiane jako dążenie do tworzenia 
nowych miejsc pracy i zwiększanie zatrudnialności oraz uzyskanie mobilności 
zasobów siły roboczej w celu lepszego dostosowania popytu i podaży na rynku 
pracy, a tym samym ograniczenia bezrobocia i wykluczenia społecznego, 

• przedsiębiorczość i innowacyjność rozumiane jako tworzenie nowych obszarów 
aktywności gospodarczej, zwiększanie efektywności i produktywności istniejących 
form gospodarowania, kreowanie postaw innowacyjnych w społeczeństwie oraz 
włączanie nauki w rozwój gospodarczy, 

• integracja społeczna rozumiana jako stan sprawiedliwej, wolnej od nierówności 
struktury społecznej, którego osiągnięcie jest możliwe poprzez działania 
wspólnotowe, oparte na zasadach dialogu wzajemności i równorzędności, a w 
rezultacie prowadzące do celu, jakim jest funkcjonowanie społeczeństwa w 
warunkach demokratycznego ładu społecznego, wyznaczonego 
współuczestnictwem, rządami prawa i poszanowaniem różnorodności kulturowej, 
w którym obowiązują i są realizowane podstawowe prawa człowieka i obywatela 
oraz skutecznie wspomagane są jednostki i grupy w realizacji ich życiowych celów, 

• inwestycje i gospodarowanie przestrzenią rozumiane jako wzrost inwestycji 
odpowiadających wyzwaniom postępu technologicznego i społeczeństwa 
informacyjnego, rozbudowujących i modernizujących infrastrukturę techniczną 
kraju oraz zapewniających realizację zasady zrównoważonego rozwoju, 

• dobre rządzenie rozumiane jako usprawnienie administracji państwa i uczynienie 
jej służebną wobec obywateli i potrzeb społecznych oraz zdolną do partnerskiego 
współdziałania z podmiotami sektora obywatelskiego. 

 Założono, że cele Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-13 miały być 
realizowane w układzie pięciu programów horyzontalnych – kierunków rozwoju, 
zgodnie z ustawą o Narodowym Planie Rozwoju z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Tabela 
2.). 
 Obok programów sektorowych realizowanych miało być 16 regionalnych 
programów operacyjnych, zarządzanych na poziomie województw, oraz Regionalny 

                                                      
273 Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013…, op. cit., s. 39-42. 
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Program Operacyjny Spójność terytorialna i konkurencyjność regionów – zarządzany 
na poziomie krajowym. Ponadto zakładano realizowanie programu operacyjnego 
pomocy technicznej, służącego wsparciu wdrażania funduszy strukturalnych. 
 
Tabela 2. Układ programów operacyjnych w ramach projektu NPR 2007-2013 

lp. 

Programy 
horyzontalne – 

kierunki rozwoju 
(wg ustawy o NPR) 

Programy operacyjne Instytucja zarządzająca 

1

Wzmocnienie 
potencjału 
rozwojowego 
regionów 
i przekształcenia 
strukturalne obszarów 
wiejskich  
(koordynacja – 
minister właściwy ds. 
rozwoju regionalnego) 

16 Regionalnych programów 
operacyjnych  

właściwe zarządy województwa 

RPO – Spójność terytorialna 
i konkurencyjność regionów 

minister właściwy ds. rozwoju 
regionalnego 

Programy operacyjne 
europejskiej współpracy 
terytorialnej 

minister właściwy ds. rozwoju 
regionalnego / właściwe zarządy 
województw 

PO Rozwój obszarów wiejskich minister właściwy ds. rozwoju wsi 
PO Zrównoważony rozwój 
sektora rybołówstwa i 
nadbrzeżnych obszarów 
rybackich 

minister właściwy ds. rybołówstwa 

2

Infrastruktura 
transportowa  
(koordynacja – 
minister właściwy ds. 
transportu) 

PO Infrastruktura drogowa minister właściwy ds. transportu 

PO Konkurencyjność transportu minister właściwy ds. transportu 

3
Zasoby naturalne 
(minister właściwy ds. 
środowiska) 

PO Środowisko minister właściwy ds. środowiska 

4

Innowacje, 
inwestycje, badania i 
rozwój 
(koordynacja – 
minister właściwy ds. 
gospodarki) 

PO Innowacje – Inwestycje – 
Otwarta gospodarka 

minister właściwy ds. gospodarki 

PO Nauka, nowoczesne 
technologie i społeczeństwo 
informacyjne 

minister właściwy ds. nauki 

5

Rozwój zasobów 
ludzkich i kapitału 
społecznego 
(koordynacja – 
minister właściwy ds. 
pracy) 

PO Wykształcenie i 
kompetencje 

minister właściwy ds. oświaty 

PO Zatrudnienie i integracja 
społeczna 

minister właściwy ds. pracy 

PO Społeczeństwo 
obywatelskie  

min. właściwy ds. zabezpieczenia 
społecznego 

PO Administracja sprawna i 
służebna 

KPRM / minister właściwy ds. 
administracji   

6 Pomoc techniczna PO Pomoc techniczna 
minister właściwy ds. rozwoju 
regionalnego 

Źródło: Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013, Warszawa, czerwiec 2005, s. 88. 
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 Założono również, że obok programów operacyjnych, w ramach odpowiednich 
programów horyzontalnych, będą mogły zostać podjęte przedsięwzięcia i projekty 
finansowane w ramach programów europejskich oraz innych (np. ze źródeł Banku 
Światowego, Instrumentów Finansowych EFTA i Norwegii), posiadające podobne 
cele, ale wdrażane w odrębny, od przewidzianego dla programów operacyjnych, 

sposób274. 
 Budując powyższe podejście do nowej perspektywy finansowej, zakładano, że 
proponowane szerokie, wykraczające poza interwencję polityki strukturalnej UE, 
programowanie NPR stałoby się wyrazem suwerennej (mimo stosowanej metodyki 
UE) myśli strategicznej, w relacjach zaś wewnętrznych kształtowałoby nowy wymiar 

formowania podmiotowości i partnerstwa rozwoju społeczno-gospodarczego275. 
 
Przyjęty system programowania na lata 2007-2013 

 Pomimo tak zaawansowanego przygotowania perspektywy na lata 2007-13, w tym 
przeprowadzenia zakrojonych na szeroką skalę konsultacji społeczno-gospodarczych 
oraz pracy eksperckiej, wskazujących na trafność rozwiązań podjętych pierwotnym 
programowaniem, kolejna koalicja rządowa, po wyborach w 2005 r., odrzuciła w 
całości wyniki dotychczasowej pracy i zastosowała odmienne podejście do struktury i 
ram programowo-planistycznych. 
 W listopadzie 2006 r. Rada Ministrów przyjęła Strategię Rozwoju Kraju na lata 

2007-2015 jako nadrzędny, wieloletni dokument strategiczny rozwoju społeczno-
gospodarczego kraju, stanowiący punkt odniesienia zarówno dla innych strategii i 
programów rządowych, jak i dokumentów opracowywanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego276. 
 Dokument zawierał ocenę uwarunkowań i przesłanek rozwoju kraju oraz wizję 
rozwoju Polski do roku 2015. Istotnym elementem było wskazanie celu głównego i 6 

priorytetów strategii277. Za cel główny uznano podniesienie poziomu i jakości życia 

                                                      
274 Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013…, op. cit., s. 87. 
275 J. Hausner, Narodowy Plan Rozwoju (2007-2013) jako narzędzie społecznej zmiany w: 
Rozwój, region, przestrzeń, praca zbiorowa pod redakcją G. Gorzelaka i A. Tucholskiej, 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, marzec 2007, s. 310. 
276 Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, listopad 
2006 (www.mrr.gov.pl). 
277 Za priorytety strategii uznano: (1) wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, (2) 
poprawę stanu infrastruktury technicznej i społecznej, (3) wzrost zatrudnienia i podniesienie 
jego jakości, (4) budowę zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa, (5) rozwój 
obszarów wiejskich, (6) rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 
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mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin278. Ponadto dokument 
zawierał zdefiniowanie uwarunkowań realizacji celów oraz system finansowania i 
realizacji strategii. Dokument miał charakter ogólny, życzeniowy i posiadał niskie 
walory użytkowe z punktu widzenia korzyści powstania takiego rozwiązania, jako 
integratora systemu planistyczno-programowego na poziomie kraju. Z uwagi na 
powyższe podstawą systemu programowania stały się Narodowe Strategiczne Ramy 

Odniesienia na lata 2007-2013, nazywane również Narodową Strategią Spójności279. 
Obowiązek przygotowania takiego rozwiązania wynikał z zapisów rozporządzenia 

kierunkowego280, natomiast ono samo stało się odpowiedzią na wyzwania stawiane 
przed krajami beneficjentami UE poprzez zapisy w Zintegrowanym Pakiecie 

Wytycznych dot. wzrostu gospodarczego i zatrudnienia281 oraz Strategicznych 

Wytycznych Wspólnoty282 (Załącznik nr 7 Wymiary spójności pomiędzy politykami 
wspólnotowymi i dokumentami programowymi UE i Polski na lata 2007-2013). 

                                                      
278 Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015…, op. cit., s. 29. 
279 Polska. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost 
gospodarczy i zatrudnienie, Narodowa Strategia Spójności, dokument zaakceptowany decyzją 
Komisji Europejskiej zatwierdzającą pewne elementy Narodowych Strategicznych Ram 
Odniesienia, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj 2007. Dokument powstał w 
toku prac rządowych przy uwzględnieniu: 
- Projektu Narodowego Planu Rozwoju, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 6 września 

2005 r., 
- Projektu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, zaakceptowanych przez Radę 

Ministrów w dniu 27 września 2005 r., 
- Programu Działania Rządu Solidarne Państwo, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 9 

listopada 2005 r., 
- Założeń do zmian Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w stosunku do wstępnego 

projektu dokumentu, zaakceptowanych przez Radę Ministrów w dniu 27 września 2005 r., 
przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 27 grudnia 2005 r., 

- Doświadczenia zdobytego w trakcie programowania oraz wdrażania funduszy 
strukturalnych w latach 2004-06. 

280 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. 
281 Zintegrowany Pakiet Wytycznych na rzecz Wzrostu i Zatrudnienia 2005-2008 (ZPW) 
(Integrated Guidelines on Growth and Jobs 2005-2008), przedstawiony przez KE 12 kwietnia 
2005 r., jest dokumentem łączącym dotychczasowe Ogólne Wytyczne Polityki Gospodarczej 
(Broad Economic Policy Guidelines) oraz Wytyczne dotyczące Zatrudnienia (Employment 
Guidelines). 
282 Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs – 
Community Strategic Guidelines 2007-2013), opublikowane przez KE 5 lipca 2005 r. (Patrz 



194  Artur Bartoszewicz 

 Celem strategicznym NSRO dla Polski jest tworzenie warunków dla wzrostu 
konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej 
wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i 

przestrzennej283. 
 Struktura dokumentu obejmuje m.in.: diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej, 
analizę SWOT na progu realizacji NSRO, analizę kierunków i efektów realizacji 
polityki spójności w Polsce w latach 2004-06, ocenę ex ante, w tym prognozę 
oddziaływania na środowisko, oraz ocenę skutków makroekonomicznych. Istotnym 
elementem jest strategia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, ujmująca analizę 
wyzwań, wizje rozwoju oraz zasady działania. Za cele horyzontalne polityki 
strukturalnej w Polsce uznano: 

• poprawę jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowę 
mechanizmów partnerstwa, 

• poprawę jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej, 

• budowę i modernizację infrastruktury technicznej i społecznej, mającej 
podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski, 

• podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym 
szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój 
sektora usług, 

• wzrost konkurencyjności polskich regionów oraz przeciwdziałanie ich 
marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, 

• wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na 
obszarach wiejskich284. 

 Ponadto w ramach strategii przedstawiono powiązanie realizacji celu strategicznego 
z celami horyzontalnymi oraz postulowane wskaźniki monitoringu osiągania celów. 
NSRO uzupełniono o opis działań na rzecz wzmocnienia zdolności administracyjnych 
oraz koordynacji polityki spójności z działaniami realizowanymi w ramach Strategii 
Lizbońskiej i Krajowego Programu Reform. Przedstawiono system koordynacji 
działań realizowanych w ramach polityki spójności z działaniami realizowanymi w 
ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej. Zaprezentowano 

                                                                                                                                             
również: Decyzja Rady z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych 
Wspólnoty dla spójności 2006/702/WE). 
283 Polska Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013…, op. cit., s. 40. 
284 Polska. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013…, op. cit., s. 42. Patrz też: 
Załącznik nr 8 Struktura celów horyzontalnych NSRO (Narodowa Strategia Spójności 2007-
2013) jako instrumentów programowania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. 
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instrumenty realizacji celów NSRO, system administracyjny, jak też ramy finansowe, 
planowanej na cały okres programowania, interwencji. 
 W ramach sytemu programowo-planistycznego założono, że cel strategiczny NSRO 
oraz cele horyzontalne realizowane będą za pomocą programów operacyjnych 
(krajowych), realizowanych w ramach celu Konwergencja oraz programów 
regionalnych ujętych w ramach celu Konwergencja i celu Europejska Współpraca 

Terytorialna polityki spójności. 
 Programy miały w sposób komplementarny wdrażać poszczególne cele 
horyzontalne, natomiast ich implementacja – posiadać bezpośredni wpływ na 
osiągnięcie celu strategicznego NSRO. Programy uruchamiane na poziomie krajowym 
miały głównie przyczyniać się do realizacji pierwszych czterech celów 
horyzontalnych. Zaproponowano następujący systemowy układ programów: Program 
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) – finansowany ze środków EFRR 
oraz Funduszu Spójności; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) – 
finansowany ze środków EFRR; Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) – 
finansowany ze środków EFS; Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO 
RPW) – finansowany ze środków EFRR oraz Program Operacyjny Pomoc Techniczna 

(PO PT) – finansowany ze środków EFRR285. 
 Pozostałe cele horyzontalne realizowane miałyby być na poziomie regionalnym 
poprzez 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) oraz Programy 
Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT), wszystkie finansowane ze środków 
EFRR. Ponadto, poza systemem ujętym w NSRO, środki z Europejskiego Funduszu 
Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) obsługiwałyby Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (PROW), natomiast środki z Europejskiego Funduszu 
Rybackiego dostępne są w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój 
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich (PO Ryby). 
 

* * * 
 

 Proces integracji z UE realnie wpłynął na procesy myślenia o przyszłości na 
poziomie krajowym, skutkowało to nie tylko aktywnym procesem programowania, jak 
również uczestnictwem Polski w kształtowaniu decyzji rozwojowych na poziomie 

                                                      
285 Polska. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013…, op. cit., s. 75. 
Ujednolicenie struktury programowej nastąpiło dzięki przyjęciu w 2006 r. dokumentu pt. 
Procedury przygotowania Programów Operacyjnych na lata 2007-13 w ramach NSRO. 
Organizacja prac, przygotowanego w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, przez 
Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. 
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wspólnotowym. Należy jednak podkreślić, że dopiero pod naciskiem wymagań UE 
podjęto się budowy systemu administracyjnego i planistycznego w ramach 
programowania środków pochodzących z budżetu UE.  
 Kształtowanie strategii rozwoju Polski pod wymagania stawiane przez UE miało 
charakter wieloetapowy, oparty na ściśle określonych podstawach metodycznych i 
prawnych. Zbudowano w Polsce system instytucjonalny zaakceptowany przez Komisje 
Europejską (KE), skonstruowano w kraju i uzgodniono na poziomie wspólnoty 
wymagane dokumenty planistyczne i programowe. Wdrożono systemowe rozwiązania 
zarządcze na poziomie krajowym i regionalnym oparte o wymagania prawa 
wspólnotowego (wymusiło to dostosowanie do acquis communautaire), jak i 
krajowego (uchwalono szereg nowych aktów prawnych, w tym ustawy kształtujące 
system rozwoju oparty na narzędziach polityki strukturalnej UE). Uruchomiono 
mechanizmy naboru, oceny, zarządzania i rozliczania projektów finansowanych z 
funduszy UE. Podjęto działania koordynujące wdrażanie perspektywy finansowej w 
fazie jej uruchamiania, prowadzenia i zamykania udzielanej pomocy. Uruchomiono 
mechanizmy monitoringu i ewaluacji efektów z nakładów publicznych i środków 
niepublicznych wydatkowanych w ramach poszczególnych programów. 
 Analizując przyjęte w poszczególnych latach rozwiązania, odnajdujemy różnice w 
systemach zarówno w ramach horyzontu programowania, jak i podstaw prawnych czy 
też liczby i typów zastosowanych dokumentów. Modyfikacje stanowiły jednak w 
większości wynik zmiany oczekiwań ze strony UE, krajowy zaś udział ograniczał się 
do potwierdzania zastosowanych rozwiązań w krajowym systemie prawnym 
(Tabela 3). 
 Przyjęty na lata 2007-13 system programowania w znaczący sposób odbiegał od 
dotychczas stosowanych, zarówno przy absorpcji środków przedakcesyjnych, jak i w 
ramach pierwszej perspektywy finansowej lat 2004-06. Interesującym podejściem 
okazała się pierwsza próba przygotowania systemu programowania, ostatecznie 
niewdrożona na lata 2007-13, która korzystała z doświadczeń poprzedniej perspektywy 
i była programowana na tyle wcześnie, aby 1 stycznia 2007 r. ruszyć z systemem 
gotowym do absorpcji środków, czego nie udało się dokonać w nowym 

rozwiązaniu286. Podjęte zmiany skutkowały zbudowaniem trudnych do realizacji 

                                                      
286 W wyniku podjętych zmian nastąpiło znaczne opóźnienie prac programowych i jeszcze w 
2007 r. trwały prace nad programami operacyjnymi i negocjowaniem ostatecznego ich kształtu 
z Komisją Europejską, opóźnienie tym powodowane odbiło się na rozwiązaniach 
instytucjonalnych i zarządczych, które w części obszarów sięgało nawet okresu dwóch 
kolejnych lat. 
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programów (wysoka wartość alokacji i duża liczba instytucji zaangażowanych w 
system realizacji powoduje nieczytelność rozwiązań i konieczność nabywania 
kompetencji podczas realizacji programu), a tym samym w znaczący sposób 
zaprzepaściły dotychczasowy dorobek, szczególnie na polu wdrażania i rozwiązań 
instytucjonalnych (duża utrata doświadczonych zasobów kadrowych). 
 Podejmując pracę nad kolejną pespektywą finansową na lata 2014-2020 należałoby 
dokonać całościowej oceny dotychczasowych doświadczeń programowych i 
planistycznych, aby odpowiadając na wyzwania związane w wymaganiami 
systemowymi stawianymi przed krajem członkowskim zmaksymalizować efektywność 
procedur absorpcji funduszy UE. 
 Przykładowo wskazane byłoby, aby pod potrzeby projektowania narzędzi 
programowych na lata 2014-2020 zaproponować nowe rozwiązanie w obszarze NUTS, 
umożliwiające zmaksymalizowanie efektywności absorpcji funduszy, szczególnie w 
regionach, które będą miały trudności ze spełnieniem wymagań Celu 1 na lata 2014-
2020. Obecny układ NUTS 2 jest oparty o podział administracyjny na poziomie 
województw, zaś struktura podziału kraju na województwa oparta była nie na 
przesłankach analiz ekonomicznych, społecznych i przestrzennych, lecz głównie 
politycznych, tzw. podział elektoratów „prawicy” i „lewicy”, co potwierdzają wyniki 
kolejnych wyborów. Z tego też względu należałoby rozważyć przynajmniej częściowe 
oderwanie struktury NUTS 2 od układu administracyjnego na poziomie województw. 
Niezbędnym byłoby zaprojektowanie narzędzia informatycznego, które na podstawie 
map GIS i analiz ekonometrycznych przeanalizowałoby optymalne rozwiązanie 
podziału NUTS na potrzeby długookresowej absorpcji i wpływu na rozwój regionów 
w oparciu o politykę rozwoju regionalnego na poziomie kraju.  
 Podział granic ludności proponowany Rozporządzaniem (WE) nr 1059/2003 

wskazuje, że w przypadku np. M. St. Warszawy 287 możliwe byłoby ustanowienie 
samodzielnych dwóch NUTS 2. Ludność Warszawy przekracza 1,7 mln, zaś dolny 
prób NUTS 2 to 0,8 mln. Wówczas Mazowsze obejmowałoby: 3  jednostki NUTS 2: 
Mazowsze bez Warszawy, Warszawa 1 i Warszawa 2. W Warszawie 1 umieszczone 
zostałyby „najbogatsze” dzielnice, zaś w Warszawa 2 pozostałe. Umożliwiłoby to 
objęciem wsparciem Celem 1 również Warszawy 2, jak i Mazowsza, które powinno 
zostać przyłączone jako cały NUTS 2 do tzw. ściany wschodniej i otrzymać 
interwencję w ramach programu budowanego na wzór Programu Operacyjnego 

                                                      
287 Łączna liczba ludności: 1.720.398 osób. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w 
przekroju terytorialnym w 2010 r. Stan w dniu 31 XII. Informacje i opracowania statystyczne. 
Warszawa 2011. 
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Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Możliwe stałoby się również, na potrzeby 
absorpcji, włączenie obszaru Warszawa 1 z wyłączeniem niektórych dzielnic – 
jednostki administracyjne, które stałyby się NUTS 3 wówczas podlegałyby interwencji 
w ramach Celu 2. Zaś pozostała część NUTS 2 Warszawa 1 podlegałaby interwencji w 
ramach Celu 1. Przykłady krajów, w których stolice zostały usytuowane na poziomie 
NUTS 2 to Belgia, Czechy, Niemcy (w których nie tylko stolica państwa ale również 
duże miasta poszczególnych Landów są na poziomie NUTS 2) i Austria. Często taki 
układ NUTS 2 automatycznie ujmuje miasto w granicach NUTS 3. Ponadto Regiony 
metropolitalne to regiony NTS 3 lub grupy regionów NTS 3, które stanowią wszystkie 

aglomeracje UE o liczbie mieszkańców większej niż 250 000288. Powyższe propozycje 
należy traktować jako wstęp do dyskusji, zaś ostateczne rozstrzygniecie oparte 
powinno zostać na szczegółowej analizie kosztów i korzyści przesuwania granic 
pojedynczych NUTS oraz przechodzenia na różne ich poziomy, tak aby ocenić wpływ 
zmian na możliwą skalę absorpcji w poszczególnych  modelach i opcjach.  
 Należy podkreślić, że obecnie ukształtowany system programowania w Polsce ma 
charakter nietrwały i instrumentalny, gwarantujący jedynie możliwość absorpcji 
funduszy europejskich, a tym samym wywiązanie się ze zobowiązań wobec UE. 
Analizując przyczyny podjęcia prac programowych, można z dużym 
prawdopodobieństwem domniemywać, że z chwilą zakończenia programowania pod 
wymogi UE, pomimo posiadanej już metodyki, może dojść do jej utraty. Ryzyko jest 
tak wysokie ponieważ służyła ona kształtowaniu polityki rozwoju opartej wyłącznie na 
europejskiej polityce strukturalnej (Tabela 4.). Brak podjętych działań poza polem prac 
nad kolejnymi perspektywami programowymi nie utrwala systemu planowania 
rozwoju przy użyciu omawianych metod i technik, a tym samym nie utrwala zmian 
systemowych. 

                                                      
288 Szerzej: Regional Focus 1/2009, wersja zaktualizowana Metropolitan regions: towards a 
harmonisation of the OECD and European commission definitions. OECD, 2009 
GOV/TDPC/TI(2009)6. 



 
Tabela 3. Porównanie systemów programowania zastosowanych w Polsce na potrzeby wdrażania środków europejskich 

Kryterium Środki przedakcesyjne NPR 2004-2006 NPR 2007-2013 NSRO 2007-2013 UP 2014-2020 
Horyzont 
programowania 

2-4 lata 3 lata z zasadą n+2 7 lat z zasadą n+2 7 lat z zasadą n+2 / n+3 7 lat z zasadą n+2 / n+3 

Podstawa prawna UE 

Rozporządzenie Rady (WE) 
nr 3906/89 Rozporządzenie 
Rady (WE) 1268/99 
Rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1267/1999 

Rozporządzenie Rady 
(WE) 1260/1999 

Brak – prace podjęto 
przed publikacją 
Rozporządzenia 
kierunkowego UE na 
bazie doświadczeń 
poprzedniego okresu 
programowania. 

Rozporządzenie Rady (WE) 
1083/2006 

Rozporządzenie Rady WE projekt 
uchylający 1083/2006 

Podstawa prawna PL 
Memorandum of 
Understanding 

Ustawa o NPR Ustawa o NPR 
Ustawa o zasadach 
prowadzenia polityki 
rozwoju 

Znowelizowana Ustawa o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju 

Charakter dokumentu 
wprowadzającego UE 

Partnerstwo dla 
Członkostwa / Narodowy 
Program Przygotowania do 
Członkostwa 

Podstawy Wsparcia 
Wspólnoty 

Brak 
Zintegrowany Pakiet 
Wytycznych / Strategiczne 
Wytyczne Wspólnoty 

Wspólne ramy strategiczne  oraz 
Unijna strategia na rzecz 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu. Komisja 
zawrze z każdym krajem UE osobną 
umowę partnerską, w której 
sformułowane zostaną wszystkie 
zobowiązania tego kraju do 
realizacji europejskich celów. 

Charakter dokumentu 
wprowadzającego PL 

Wstępny Narodowy Plan 
Rozwoju 2000-2002 
Wstępny Narodowy Plan 
Rozwoju 2002-2003 

Narodowy Plan Rozwoju 
2004-2006 

Narodowy Plan Rozwoju 
/ Narodowe Strategiczne 
Ramy Odniesienia 2007-
2013 

Narodowe Strategiczne 
Ramy Odniesienia / 
Narodowa Strategia 
Spójności 2007-2013 
(Strategia Rozwoju Kraju 
2007-2015) 

Umowa partnerska 2014-2020 

Typ dokumentów 
programowych 

PHARE – WNPR 
ISPA – Strategia 
wykorzystania funduszu 
ISPA jako uzupełniającego 
instrumenty realizacji 
Polityki Ekologicznej oraz 
Narodowa strategia dla 
sektora transportu (Fundusz 
ISPA) 
SAPARD – Program 
Operacyjny dla Polski 

Sektorowe Programy 
Operacyjne oraz 
Zintegrowany Program 
Operacyjny na poziomie 
regionalnym 

Programy Operacyjne 
o charakterze 
sektorowym oraz 
Regionalne Programy 
Operacyjne 

Programy Operacyjne, 
wieloletnie, 
monofunduszowe 

Programu Operacyjne – wieloletnie, 
w tym wielofunduszowe 
  
Wspólne Plany Działania  



 
Liczba dokumentów 
programowych 

2 WNPR, 2 Strategie, 1 PO 6 SPO + 1 ZPORR 14 PO + 16 RPO 6 PO + 16 RPO ? 

Typ dokumentu 
wspierającego 
programowanie  

Brak Uzupełnienie Programu Brak wskazania 
Szczegółowy Opis 
Priorytetów 

Brak wskazania 

Programowanie 
Funduszu Spójności 

Brak 
Niezależny system 
programowania dla 
Funduszu Spójności 

Brak wskazania 

System zintegrowany 
z programowaniem 
funduszy strukturalnych w 
ramach Programu 
Operacyjnego 

System zintegrowany 
z programowaniem funduszy 
strukturalnych w ramach Programu 
Operacyjnego, również 10 mld w 
ramach Instrumentu „Łącząc 
Europę” poza alokacją krajową. 

Inicjatywy 
wspólnotowe 

INTERREG II, URBAN, 
LEADER 

EQUAL, INTERREG 
III, URBAN II, 
LEADER + 

Brak 
JASPERS, JESSICA, 
JEREMIE 

Nowością jest Instrument „Łącząc 
Europę”  na rzecz transportu, energii 
i technologii informacyjno-
komunikacyjnych (TIK) . Instrument 
Żywność dla potrzebujących 
finansowany z EFS. Komisja 
proponuje wzmocnienie inicjatyw 
kierowanych przez lokalną 
społeczność, ułatwienie 
realizacji zintegrowanych strategii 
rozwoju lokalnego oraz utworzenie 
lokalnych grup działania, w oparciu 
o doświadczenie płynące z podejścia 
LEADER. 

Źródło: Opracowanie własne uzupełnione i poszerzone na podstawie: A. Bartoszewicz, Planowanie i programowanie wieloletnie 
narzędziem implementacji polityki spójności UE – analiza porównawcza metodyki kolejnych perspektyw programowych i wyzwania na 
lata 2014-2020 w: Polityka spójności i sąsiedztwa Unii Europejskiej, pod red. B. Jóźwik, M. Sagan, T. Stępniewski, Rocznik Instytutu 
Europy Środkowo-Wschodniej, Rok 9 (2011) Zeszyt 4, s. 36-37.  
 

  



 
Tabela 4. Analiza porównawcza ewolucji założeń polityki strukturalnej UE w poszczególnych okresach programowania 

Kryterium 1989-1993 1994-1999 2000-2006 2007-2013 2014-2020 
Długość okresu 
programowania w 
latach 

5 6 7 7 
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Koncentracja na ograniczonej 
liczbie celów i regionach 
opóźnionych w rozwoju; 
Wieloletnie programowanie 
oparte na analizach, 
planowaniu strategicznym i 
ewaluacji; 
Audyt zapewniający, że kraje 
nie zastępują swoich 
wydatków finansowaniem 
UE; 
Partnerstwo w projektowaniu 
i implementacji programów 
regionalnych i krajowych 
włączających partnerów 
społeczno-gospodarczych, 
zapewniające transparentność 
interwencji. 
Wprowadzenie Podstaw 
Wsparcia Wspólnoty, 
Narodowych Planów 
Rozwoju, Programów 
Operacyjnych i Regionalnych 
Planów Rozwoju. 

Konsolidacja i zwiększenie zakresu 
działań. Zwiększenie budżetu oraz 
uproszczenie zasad implementacji. 
Włączenie Funduszu Spójności. 
Uszczegółowienie Narodowych 
Planów Rozwoju, szczególnie 
w obszarze zagadnień 
środowiskowych. Wprowadzenie 
alternatyw dla NPR w postaci 
Jednolitych Dokumentów 
Programujących. 
W listopadzie 1996 r. pierwszy 
raport kohezyjny i w kwietniu 1997 
r. Pierwsze Forum Kohezyjne. 

Sprostanie największemu 
rozszerzeniu. 
Agenda 2000 Wspólne 
procedury decyzyjne dla EFS i 
EFRR. Generalne regulacje oraz 
regulacje kierunkowe każdego 
z funduszy (rozporządzenia pod 
EFS, EFRR, EFOiGR, FIWR, 
FS). 
Szczegółowe regulacje: 
stosowania euro, informacji 
i promocji, kwalifikowalności 
kosztów, zarządzania i kontroli 
systemu wdrażania oraz korekt 
finansowych. 
Ograniczenie liczby inicjatyw 
Komisji Europejskich z 13 do 4. 
Wprowadzenie Podstaw 
Wsparcia Wspólnoty 
i Narodowych Programów 
Rozwoju (przy alokacji do 1 mld 
euro Jednolity Dokument 
Programujący). 

Ograniczenie liczby funduszy 
strukturalnych do 2: EFS i 
EFRR. Zastąpienie EFOiGR oraz 
FIWR nowymi rozwiązaniami w 
postaci Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu 
Rybołówstwa. Cel 1. obejmuje 
84 regiony w 17 państwach. 
Fundusz Spójności obejmuje 
15 państw. Cel 2. obejmuje 
186 regionów w 19 państwach. 
Wprowadzenie Strategicznych 
Wytycznych Wspólnoty 
i Narodowych Strategicznych 
Ram Odniesienia. 3 nowe 
inicjatywy Wspólnoty Jaspers, 
Jessica i Jeremie. 

Wspólne zasady regulujące 
funkcjonowanie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW) i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego (EFMR). Wspólne ramy 
strategiczne oparte o  
Strategię „Europa 2020. 
Umowy partnerskie między Komisją i 
każdym z państw członkowskich będą 
określać zobowiązania partnerów na 
poziomie krajowym i regionalnym oraz 
Komisji. Mają być powiązane z celami 
strategii „Europa 2020” oraz krajowymi 
programami reform. 
Komisja proponuje wprowadzenie 
wspólnych planów działania, które są 
operacjami obejmującymi grupę 
projektów w ramach programu 
operacyjnego, wraz ze szczegółowymi 
celami, wskaźnikami rezultatu i 
wskaźnikami produktu uzgodnionymi 
między państwem członkowskim a 
Komisją. Nałożenie na wszystkie 
państwa członkowskie wymogu 
utworzenia systemów elektronicznych 
zarządzania danymi do końca 2014 r. 
Utworzenie 5% rezerwy na wykonanie. 

Kierunkowa 
podstawa prawna 

I pakiet Delorsa 
Rozporządzenie Rady (EWG) 
2052/88 z 24 lipca 1988, L 
185, 15.7.1988 

II pakiet Delorsa 
Rozporządzenie Rady (EWG) 
2052/88 z 24 lipca 1988, L 185, 
15.7.1988 

Pakiet Santera 
Rozporządzenie Rady WE 
1260/1999 

I pakiet Barroso 
Rozporządzenie Rady WE 
1083/2006 

II pakiet Barroso 
Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady projekt 
uchylający 1083/2006 * 

Liczba celów 5 6 3 3 3 

Cel 1. 

Promowanie rozwoju 
i strukturalnego dostosowania 
regionów, których rozwój jest 
opóźniony. 

Promowanie rozwoju  
i strukturalnego dostosowania 
regionów, których rozwój jest 
opóźniony. 

Promowanie rozwoju 
i strukturalnego dostosowania 
regionów opóźnionych 
w rozwoju. 

Konwergencja, która jest 
ukierunkowana na 
przyspieszenie rozwoju 
najsłabiej rozwiniętych państw 
członkowskich i regionów 
poprzez poprawę warunków 
wzrostu i zatrudnienia dzięki 

Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia. 
Oddzielna alokacja od celu 2 i 3. 
 
 



 
zwiększaniu liczby i poprawie 
jakości inwestycji w kapitał 
rzeczowy i ludzki, rozwojowi 
innowacyjności i społeczeństwa 
opartego na wiedzy, zdolnościom 
adaptacyjnym do zmian 
gospodarczych i społecznych, 
ochronie i poprawie jakości 
środowiska naturalnego oraz 
zwiększaniu wydajności 
administracji. Cel ten stanowi 
priorytet funduszy. 

Poziom realizacji 
Celu 1. 

Na poziomie regionów typu 
NUTS II, których PKB na 
jednego mieszkańca był 
niższy niż 75% średniej 
wspólnotowej. 
Regiony typu NUTS II, 
których PKB na jednego 
mieszkańca był zbliżony do 
średniej wspólnotowej, lecz 
w których istnieją szczególne 
okoliczności, jakie 
doprowadziły je do włączenia 
w ramach Celu1. 

Na poziomie regionów typu NUTS 
II, których PKB na jednego 
mieszkańca był niższy niż 75% 
średniej wspólnotowej. 
Regiony typu NUTS II, których 
PKB na jednego mieszkańca był 
zbliżony do średniej wspólnotowej, 
lecz w których istnieją szczególne 
okoliczności, jakie doprowadziły je 
do włączenia w ramach Celu1. 

Regiony objęte Celem 1. to 
regiony zdefiniowane na 
poziomie II Nomenklatury 
Jednostek Terytorialnych dla 
celów Statystycznych (NUTS II), 
których PKB na głowę 
mieszkańca, mierzony parytetem 
siły nabywczej i obliczony na 
podstawie danych Wspólnoty za 
ostatnie trzy lata, dostępnych w 
dniu 26 marca 1999 r., jest 
niższy od 75% średniej dla 
Wspólnoty. 
Regiony najbardziej oddalone 
(zamorskie terytoria Francji, 
Azory, Wyspy Kanaryjskie, 
Madera), wszystkie one znajdują 
się poniżej progu 75%, jak 
również obszary kwalifikujące 
się do Celu 6. w okresie od 1995 
do 1999 r. zgodnie z protokołem 
6. do Aktu Akcesji Austrii, 
Finlandii i Szwecji winny być 
również objęte tym celem. 

Regionami kwalifikującymi się 
do finansowania z funduszy 
strukturalnych w ramach celu 
Konwergencja są regiony 
odpowiadające poziomowi 2. 
wspólnej klasyfikacji 
jednostek terytorialnych, których 
produkt krajowy brutto (PKB) na 
mieszkańca, mierzony parytetem 
siły nabywczej i obliczony na 
podstawie danych Wspólnoty 
za okres 2000-02, wynosi mniej 
niż 75% średniego PKB UE w 
składzie 25 państw 
członkowskich (UE-25) w tym 
samym okresie odniesienia. 
Państwami członkowskimi 
kwalifikującymi się do 
finansowania z Funduszu 
Spójności są państwa 
członkowskie, których dochód 
narodowy brutto (DNB) na 
mieszkańca, mierzony parytetem 
siły nabywczej i obliczony na 
podstawie danych Wspólnoty za 
okres 2001-03, wynosi mniej niż 
90% średniego DNB UE-25, i 
które mają program zmierzający 
do spełnienia warunków 
konwergencji gospodarczej. 

We wszystkich regionach 
odpowiadających 
poziomowi NUTS 2. 
Trzy kategorie regionów na poziomie 
NUTS 2: 
(a) regiony słabiej rozwinięte, których 
PKB na mieszkańca jest niższy niż 75% 
średniego PKB UE-27; 
(b) regiony w okresie przejściowym, 
których PKB na mieszkańca wynosi 
między 75 % a 90 % średniej PKB UE-
27; 
(c) regiony lepiej rozwinięte, których 
PKB na mieszkańca jest wyższy niż 
90% średniej PKB UE-27. 
Regiony są zaliczane do jednej z trzech 
kategorii na podstawie stosunku ich 
PKB na mieszkańca, mierzonego 
parytetem siły nabywczej i obliczanego 
na 
podstawie danych liczbowych Unii za 
okres od 2006 r. do 2008 r., do średniej 
PKB UE-27 w tym samym okresie 
odniesienia.  
Fundusz Spójności udziela wsparcia 
tym państwom członkowskim, w 
których 
dochód narodowy brutto (DNB) na 
mieszkańca, mierzony parytetem siły 
nabywczej i obliczany na podstawie 
danych liczbowych Unii za okres od 
2007 do 2009 r., wynosi mniej niż 90 % 
średniego DNB na mieszkańca UE-27 
w tym samym okresie odniesienia. 
Państwa członkowskie, które 
kwalifikują się do finansowania z 
Funduszu 



 
Spójności w 2013 r., lecz których 
nominalny DNB na jednego 
mieszkańca, obliczony zgodnie z 
akapitem pierwszym, przekracza 90 % 
średniego DNB na mieszkańca UE-27, 
otrzymują wsparcie z Funduszu 
Spójności przejściowo i na 
szczególnych zasadach. W 2017 r. 
Komisja dokonuje przeglądu 
kwalifikowalności państw 
członkowskich do Funduszu Spójności 
na podstawie danych liczbowych 
dotyczących DNB dla UE-27 za okres 
od 2013 r. do 2015 r. Państwa 
członkowskie, których nominalny DNB 
na mieszkańca przekracza 90 % 
średniego DNB na mieszkańca UE-27, 
otrzymują wsparcie z Funduszu 
Spójności przejściowo i na 
szczególnych zasadach. 

Narzędzia finansujące 
Cel 1. 

Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego, Europejski 
Fundusz Społeczny, 
Europejski Fundusz 
Orientacji i Gwarancji Rolnej 

Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego, Europejski Fundusz 
Społeczny, Europejski Fundusz 
Orientacji i Gwarancji Rolnej, 
Fundusz Spójności 

Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego, Europejski 
Fundusz Społeczny, Fundusz 
Spójności, Finansowy Instrument 
Wspierania Rybołówstwa, 
Europejski Fundusz Orientacji i 
Gwarancji Rolnej. 
W regionach Celu 1. FIWR jest 
zintegrowany z programami 
rozwoju regionalnego i innymi 
funduszami. 

Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego, Europejski 
Fundusz Społeczny, Fundusz 
Spójności. 

Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego, Europejski Fundusz 
Społeczny, Fundusz Spójności. 

Cel 2. 

Konwersja regionów lub 
części regionów poważnie 
dotkniętych upadkiem 
przemysłu. 

Konwersja regionów lub części 
regionów poważnie dotkniętych 
upadkiem przemysłu. 

Wspieranie gospodarczej 
i społecznej konwersji obszarów 
stojących w obliczu problemów 
strukturalnych. 

Konkurencyjność regionalna 
i zatrudnienie, które, poza 
najsłabiej rozwiniętymi 
regionami, są ukierunkowane na 
zwiększanie konkurencyjności i 
atrakcyjności regionów, jak 
również zatrudnienia poprzez 
przewidywanie zmian 
gospodarczych i społecznych, w 
tym związanych z liberalizacją 
handlu, poprzez zwiększenie 
i poprawę jakości inwestycji 
w kapitał ludzki, innowacyjność 
i promowanie społeczeństwa 
opartego na wiedzy, 
przedsiębiorczość, ochronę 
i poprawę jakości środowiska 
naturalnego oraz poprawę 

Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia Środki 
ustala się na poziomie 96,52 % zasobów 
ogólnych. 



 
dostępności, zdolności 
adaptacyjnych pracowników 
i podmiotów gospodarczych, jak 
również rozwój rynków pracy, 
sprzyjających integracji 
społecznej. 

Poziom realizacji 
Celu 2. 

W przypadku Celu 2. istnieją 
trzy kluczowe kryteria 
kwalifikujące do obszarów 
mniejszych niż poziom 
NUTS III lub równych temu 
poziomowi: stopa bezrobocia 
wyższa od średniej 
wspólnotowej, procentowy 
udział zatrudnionych 
w przemyśle wyższy od 
średniej Wspólnoty, spadek w 
tej kategorii zatrudnienia. 
Kryterium drugorzędne 
pozwala na rozciągnięcie go 
na terenach przyległych do 
obszarów Celu 1. lub 2., 
mniejsze obszary spełniające 
główne kryteria, jak i w 
innych dziedzinach, 
w szczególności 
w dzielnicach miast, którym 
zagraża poważne zwiększenie 
bezrobocia, problemy 
związane z rewitalizacją 
opuszczonych terenów 
przemysłowych i skutków 
restrukturyzacji sektora 
rybołówstwa. 

W przypadku Celu 2. istnieją trzy 
kluczowe kryteria kwalifikujące do 
obszarów mniejszych niż poziom 
NUTS III lub równych temu 
poziomowi: stopa bezrobocia 
wyższa od średniej wspólnotowej, 
procentowy udział zatrudnionych w 
przemyśle wyższy od średniej 
Wspólnoty, spadek w tej kategorii 
zatrudnienia. 
Kryterium drugorzędne pozwala na 
rozciągnięcie go na terenach 
przyległych do obszarów Celu 1. lub 
2., mniejsze obszary spełniające 
główne kryteria, jak i w innych 
dziedzinach, w szczególności w 
dzielnicach miast, którym zagraża 
poważne zwiększenie bezrobocia, 
problemy związane z rewitalizacją 
opuszczonych terenów 
przemysłowych i skutków 
restrukturyzacji sektora 
rybołówstwa.  

Regiony objęte Celem 2. to 
regiony borykające się 
z problemami strukturalnymi, 
których społeczno-gospodarcza 
konwersja ma być wspierana, i 
których ludność lub obszar są 
wystarczająco duże. Winny one 
obejmować w szczególności 
obszary przechodzące zmiany 
społeczno-gospodarcze 
w sektorze przemysłowym 
i usługowym, upadające obszary 
wiejskie, obszary miejskie 
znajdujące się w trudnej sytuacji 
oraz objęte kryzysem obszary 
zależne od rybołówstwa.  

Regionami kwalifikującymi się 
do finansowania z funduszy 
strukturalnych w ramach celu 
Konkurencyjność regionalna 
i zatrudnienie są regiony 
nieobjęte zakresem celu 
Konwergencja. 

Środki na cel  ustala się na poziomie 
96,52 % zasobów ogólnych (tj. na 
kwotę 324 320 492 844 EUR) i 
przydziela się w następujący sposób: 
(a) 50,13 % (tj. kwota 162 589 839 384 
EUR) dla regionów słabiej 
rozwiniętych; 
(b) 12,01 % (tj. kwota 38 951 564 661 
EUR) dla regionów w okresie 
przejściowym; 
(c) 16,39 % (tj. kwota 53 142 922 017 
EUR) dla regionów lepiej rozwiniętych; 
(d) 21,19 % (tj. kwota 68 710 486 782 
EUR) dla państw członkowskich 
wspieranych przez Fundusz Spójności; 
(e) 0,29 % (tj. kwota 925 680 000 EUR) 
jako dodatkowe środki dla regionów 
najbardziej oddalonych, określonych w 
art. 349 Traktatu, oraz regionów 
na poziomie NUTS 2 spełniających 
kryteria określone w art. 2 Protokołu 
nr 6 do Traktatu o przystąpieniu Austrii, 
Finlandii i Szwecji. 
Wszystkie regiony, których PKB na 
mieszkańca w okresie 2007-2013 
wyniósł mniej niż 75 % średniej UE-25 
w okresie odniesienia, lecz których 
PKB na mieszkańca wzrósł do ponad 75 
% średniej UE-27, powinny otrzymać 
alokację z funduszy strukturalnych 
równą co najmniej dwóm trzecich ich 
alokacji na okres 2007-2013. 
2. Przy podziale między państwa 
członkowskie stosuje się następuje 
kryteria: 
(a) kwalifikująca się ludność, 
zamożność regionu, zamożność kraju 
oraz stopa bezrobocia w regionach 
słabiej rozwiniętych i w regionach w 
okresie przejściowym; 
(b) kwalifikująca się ludność, 
zamożność regionu, stopa bezrobocia, 
wskaźnik 



 
zatrudnienia, poziom wykształcenia i 
gęstość zaludnienia w regionach 
lepiej rozwiniętych; 
(c) ludność, zamożność kraju oraz 
powierzchnia w przypadku Funduszu 
Spójności. 
Do EFS przydziela się co najmniej 25 
% środków funduszy strukturalnych 
przeznaczonych dla regionów słabiej 
rozwiniętych, 40 % środków dla 
regionów 
w okresie przejściowym i 52 % 
środków dla regionów lepiej 
rozwiniętych w każdym państwie 
członkowskim. Do celów niniejszego 
przepisu wsparcie dla państwa 
członkowskiego poprzez Instrument 
„Żywność dla potrzebujących” uznaje 
się za część udziału funduszy 
strukturalnych przydzielonego do EFS. 
Wsparcie z Funduszu Spójności na 
infrastrukturę transportową w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę” ustala się 
na poziomie 10 mld EUR. Wsparcie z 
funduszy strukturalnych do Instrumentu 
„Żywność dla potrzebujących” w 
ramach inwestycji na rzecz wzrostu 
gospodarczego i 
zatrudnienia wynosi 2,5 mld EUR. 

Narzędzia finansujące  
Cel 2. 

Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego, Europejski 
Fundusz Społeczny 

Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego, Europejski Fundusz 
Społeczny 

Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego, Fundusz 
Spójności, Finansowy Instrument 
Wspierania Rybołówstwa. 
Wsparcie z FIWR jest oddzielną 
formą finansowania. 

Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego, Fundusz 
Spójności. 

Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego, Europejski Fundusz 
Społeczny w ramach Instrumentu 
Żywność dla potrzebujących, Fundusz 
Spójności w ramach Instrumentu 
Łącząc Europę 

Cel 3. 

Zwalczanie długotrwałego 
bezrobocia. 

Zwalczanie długotrwałego 
bezrobocia i ułatwianie integracji 
zawodowej ludzi młodych oraz osób 
narażonych na wykluczenie z rynku 
pracy, promowanie równych szans 
zatrudnienia dla mężczyzn i kobiet. 

Wspieranie adaptacji 
i modernizacji polityk 
i systemów kształcenia, 
szkolenia i zatrudnienia. Cel ten 
winien dostarczać pomocy 
finansowej w obszarach 
nieobjętych Celem 1. i stanowić 
strategiczny układ odniesienia 
dla wszelkich działań służących 
rozwojowi zasobów ludzkich na 
terenie kraju, bez naruszenia 
specyficznych cech każdego 
regionu. 

Europejska współpraca 
terytorialna, ukierunkowana na 
umacnianie współpracy 
transgranicznej poprzez wspólne 
inicjatywy lokalne i regionalne, 
umacnianie współpracy 
transnarodowej za pomocą 
działań sprzyjających 
zintegrowanemu rozwojowi 
terytorialnemu, powiązanemu z 
priorytetami Wspólnoty, oraz 
umacnianie współpracy 
międzyregionalnej i wymiana 
doświadczeń na właściwym 

Europejska współpraca terytorialna 
określa się na poziomie 3,48 % 
ogólnych środków dostępnych na 
zobowiązania budżetowe z funduszy na 
okres 
2014–2020. W ramach celu wspiera się: 
1) współpracę transgraniczną między 
przyległymi regionami w celu 
wspierania 
zintegrowanego rozwoju regionalnego 
między sąsiadującymi przygranicznymi 
regionami lądowymi i morskimi z co 
najmniej dwóch państw członkowskich 
lub 



 
szczeblu terytorialnym. pomiędzy sąsiadującymi regionami 

przygranicznymi z co najmniej jednego 
państwa 
członkowskiego i jednego państwa 
trzeciego na granicach zewnętrznych 
Unii w zakresie innym niż objętym 
programami w ramach zewnętrznych 
instrumentów 
finansowych Unii; 
2) współpracę transnarodową na 
większych terytoriach transnarodowych, 
obejmującą 
władze krajowe, regionalne i lokalne, a 
także morską współpracę transgraniczną 
w 
przypadkach nieobjętych współpracą 
transgraniczną, w celu osiągnięcia 
wyższego 
poziomu integracji terytorialnej tych 
terytoriów, a co za tym idzie, 
przyczynienia się 
do spójności terytorialnej w całej Unii; 
3) współpracę międzyregionalną w celu 
wzmocnienia efektywności polityki 
spójności 

Poziom realizacji  
Celu 3. 

Nie ma charakteru 
regionalnego i obejmuje swą 
interwencją cały obszar 
Wspólnoty. 

Nie ma charakteru regionalnego 
i obejmuje swą interwencją cały 
obszar Wspólnoty. 

Obszary kwalifikujące się do 
finansowania w ramach Celu 3. 
to obszary nieobjęte Celem 1. 
 

W ramach celów współpracy 
transgranicznej, do finansowania 
kwalifikują się regiony 
Wspólnoty poziomu NUTS III 
położone wzdłuż jej wszystkich 
wewnętrznych i niektórych 
zewnętrznych granic lądowych 
oraz wszystkie regiony 
Wspólnoty poziomu NUTS III 
położone wzdłuż granic 
morskich, które dzieli, co do 
zasady, odległość do 150 km, z 
uwzględnieniem możliwych 
dostosowań, niezbędnych dla 
zapewnienia spójności i ciągłości 
współpracy. Do celów kooperacji 
międzyregionalnej, sieci 
współpracy i wymiany 
doświadczeń kwalifikuje się całe 
terytorium Wspólnoty. 

W przypadku współpracy 
transgranicznej wsparciem obejmowane 
są regiony Unii na poziomie NUTS 3 
wzdłuż wszystkich wewnętrznych i 
zewnętrznych granic 
lądowych, inne niż objęte programami 
w ramach zewnętrznych instrumentów 
finansowych Unii, i wszystkie regiony 
Unii na poziomie NUTS 3 położone 
wzdłuż 
granic morskich, oddalone od siebie nie 
więcej niż o 150 kilometrów, bez 
uszczerbku dla możliwych dostosowań 
niezbędnych do zapewnienia spójności i 
ciągłości obszarów objętych 
programami współpracy ustanowionych 
dla okresu 
programowania 2007-2013. 

Narzędzia finansujące  
Cel 3. 

Europejski Fundusz 
Społeczny 

Europejski Fundusz Społeczny, 
Europejski Fundusz Orientacji 
i Gwarancji Rolnej, Finansowy 
Instrument Wspierania 

Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego 

Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego 



 
Rybołówstwa 

Cel 4. 
Ułatwianie integracji 
zawodowej ludzi młodych. 

Ułatwianie adaptacji pracowników 
do zmian w przemyśle i zmian 
w systemach produkcyjnych. 

- - - 

Poziom realizacji  
Celu 4. 

Nie ma charakteru 
regionalnego i obejmuje swą 
interwencją cały obszar 
Wspólnoty. 

Nie ma charakteru regionalnego 
i obejmuje swą interwencją cały 
obszar Wspólnoty. 

- - - 

Narzędzia finansujące  
Cel 4. 

Europejski Fundusz 
Społeczny 

Europejski Fundusz Społeczny, 
Europejski Fundusz Orientacji 
i Gwarancji Rolnej, Finansowy 
Instrument Wspierania 
Rybołówstwa 

- - - 

Cel 5. 

5a Przyspieszenie 
dostosowania struktur 
rolnych 
5b Promocja rozwoju 
obszarów wiejskich 

5a Przyspieszenie dostosowania 
struktur rolnych w ramach reformy 
Wspólnej Polityki Rolnej 
i promowanie modernizacji oraz 
dostosowań strukturalnych 
w sektorze rybołówstwa 
5b Ułatwienia rozwoju 
i dostosowania strukturalnego 
obszarów wiejskich. 

- - - 

Poziom realizacji  
Celu 5. 

Nie ma charakteru 
regionalnego i obejmuje swą 
interwencją cały obszar 
Wspólnoty. 

5a Nie ma charakteru regionalnego i 
obejmuje swą interwencją cały 
obszar Wspólnoty. 
5b Ogólnym kryterium 
kwalifikowalności jest niski poziom 
rozwoju społeczno-gospodarczego 
(ocenianego na podstawie PKB per 
capita), z dodatkowymi trzema 
głównymi kryteriami, z których dwa 
musiały być spełnione: wysoki 
udział zatrudnienia w rolnictwie, 
niski poziom dochodów rolniczych, 
słaba gęstość zaludnienia i/lub 
znaczący trend – wyludnienie. 
Kwalifikowalność została 
rozszerzona na inne obszary, 
nieobjęte Celem 1., o niskim 
poziomie rozwoju, jeśli spełniają 
one jedno kryterium drugorzędne 
lub więcej – oddalenia, wrażliwości 
na trendy w sektorze rolnictwa i 
restrukturyzacji sektora 
rybołówstwa, struktury gospodarstw 
rolnych i ludności rolniczej, rynku 
pracy, środowiska naturalnego, 
krajobrazu, obszarów górskich itp.  

- - - 

Narzędzia finansujące  Europejski Fundusz 5a Europejski Fundusz Społeczny, - - - 



 
Cel 5. Orientacji i Gwarancji Rolnej Europejski Fundusz Orientacji i 

Gwarancji Rolnej, Finansowy 
Instrument Wspierania 
Rybołówstwa 
5b Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego 

Cel 6. 
- Regulacja rozwoju strukturalnego 

regionów o wyjątkowo niskiej 
gęstości zaludnienia (od 01.1995 r.). 

- - - 

Poziom realizacji  
Celu 6. 

- Regiony odpowiadające lub 
należące do regionów typu NUTS 
poziomu II o gęstości zaludnienia 
ośmiu mieszkańców na km2 lub 
mniej, z zastrzeżeniem spełnienia 
wymogu koncentracji, niektóre 
przyległe i sąsiadujące obszary 
spełniające kryterium zaludnienia. 

- - - 

Narzędzia finansujące  
Cel 6. 

- Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego 

- - - 

Źródło: Opracowanie własne uzupełnione i poszerzone na podstawie: A. Bartoszewicz, Planowanie i programowanie wieloletnie narzędziem 
implementacji polityki spójności UE – analiza porównawcza metodyki kolejnych perspektyw programowych i wyzwania na lata 2014-2020 w: Polityka 
spójności i sąsiedztwa Unii Europejskiej, pod red. B. Jóźwik, M. Sagan, T. Stępniewski, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Rok 9 (2011) 
Zeszyt 4, s. 40-47. 
 
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylające rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1083/2006, 6.10.2011, Bruksela, dnia 14.3.2012 r., COM(2011) 615 final/2, 2011/0276 (COD). 
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9. Wyzwania przed europejsk ą polityk ą spójno ści  
 
Streszczenie 

 W opracowaniu przedstawiono sytuację europejskiej polityki spójności w związku 
z negocjacjami dotyczącymi budżetu i rozwiązań tej polityki w latach 2014-2020. 
Przedstawiono podstawy tej polityki wynikające z reformy Delorsa i ewolucję 
wynikającą z zapisów  Strategii Lizbońskiej, Odnowionej Strategii Lizbońskiej, 
Strategii Europa 2020 oraz wejścia w życie Traktatu Lizbońskiego. 
Scharakteryzowano wieloletnie programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego na 
poziomie Wspólnoty. Na tym tle syntetycznie opisano doświadczenia europejskiej 
polityki spójności w Polsce, zwracając uwagę zarówno na jej niewątpliwe korzyści jak 
też słabości, które ograniczają pozytywny wpływ środków strukturalnych Wspólnoty 
Europejskiej, jakie napływają do Polski po akcesji, czyli od roku 2004. Wreszcie 
dokonano analizy projektu pakietu legislacyjnego dotyczącego rozwiązań europejskiej 
polityki spójności w latach 2014-2020, przedstawionego przez Komisję Europejską 
jesienią 2011 roku, zwracając uwagę na kluczowe tematy oraz konsekwencje dla 
Polski ewentualnego przyjęcia tych rozporządzeń, po negocjacjach odbywających się 
w roku 2012, w proponowanym pierwotnie kształcie.  

 
Słowa kluczowe: Unia Europejska, polityka spójności, fundusze strukturalne, 
programowanie na lata 2014-2020 
 

  



214  Jacek Szlachta 

Challenges Facing the European Cohesion Policy 

Abstract 

 The paper presents the situation concerning the European cohesion policy in view 
of budgetary negotiations and the policy guidelines within 2014-2020. It discusses the 
foundation of the policy resulting from the Delors reform as well as the evolution of 
the policy under the provisions of the Lisbon Strategy. In the paper a long-term 
programming of socio-economic development of the Union has been characterized. 
And against this background a brief discussion on the Poland’s experience with the 
European cohesion policy has been described. Both the policy strengths and it 
weaknesses have been indicated, notably those that impede the positive inflow of 
structural funds into post-accession Poland, i.e. since 2004. Finally, the paper provides 
an analysis of the draft package of legislation regarding the concepts of the European 
cohesion policy within 2014-2020, presented by the European Commission in the 
autumn of 2011, indicating the key issues and the consequences for Poland in case it 
approves the legislation following the 2012 negotiations. 
 
Key words: the European Union, cohesion policy, structural funds, programming for 
the years 2014-2020 
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 Unia Europejska od czasu reformy Delorsa, przeprowadzonej w 1988 roku, 
programuje swój budżet i polityki w wieloletnim horyzoncie czasowym. Poprzednie 
wieloletnie perspektywy budżetowe dotyczyły okresów: 1989-1993, 1994-1999 i 
2000-2006. Obecne ramy finansowe dotyczą lat 2007-2013, a kolejne będą 
obejmowały lata 2014-2020. Na tej podstawie przyjmowane są coroczne budżety Unii 
Europejskiej, które muszą być zrównoważone ze względu na wielkość dochodów i 
wydatków. Rozwiązanie takie uznawane jest za bardzo korzystne dla kształtowania 
polityki rozwojowej Wspólnoty Europejskiej, bowiem umożliwia państwom 
członkowskim skuteczne wdrażanie działań o charakterze strukturalnym, 
podejmowanych w oparciu o perspektywiczne, a nie bieżące przesłanki. Dlatego w 
Traktacie Lizbońskim, który wszedł w życie po ratyfikowaniu przez wszystkie kraje 
członkowskie w grudniu 2009 roku, przesądzono, że Unia Europejska programuje 
swoje polityki i budżet w wieloletnim horyzoncie czasowym, jednak nie krótszym niż 
pięć lat.289 Sądzi się dość powszechnie, że po roku 2020 kolejne takie perspektywy 
budżetowe będą pięcioletnie, bowiem zostaną dostosowane do długości kadencji 
najważniejszych wybieralnych instytucji Wspólnoty Europejskiej: Parlamentu 
Europejskiego, Komisji Europejskiej, Komitetu Regionów oraz Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Generalnie kraje będące największymi 
beneficjentami polityk europejskich dążą do długiego horyzontu programowania, czyli 
siedmiu lat, natomiast płatnicy netto do budżetu Wspólnoty Europejskiej dążą do 
skrócenia tej perspektywy do pięciu lat. 
 
Podstawy europejskiej polityki spójno ści 

 Podstawowym źródłem finansowania przedsięwzięć rozwojowych z budżetu Unii 
Europejskiej jest europejska polityka spójności.290 Po wprowadzeniu reformy Delorsa 
udział tej polityki w wydatkach budżetowych Wspólnoty Europejskiej zwiększył się z 
około 5% do ponad 1/3. W przeciwieństwie do Wspólnej Polityki Rolnej, stanowiącej 
                                                      
289J. Barcz, Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Traktaty stanowiące Unię Europejską. Stan 
obecny oraz teksty skonsolidowane w brzmieniu Traktatu z Lizbony, Wydawnictwo 
Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2008. 
290 Ta sfera interwencji Wspólnoty Europejskiej posługuje się trzema, traktowanymi najczęściej 
niemal równorzędnie, pojęciami: (1) polityka strukturalna, najstarszy termin, który pojawił się 
w roku 1957 w związku z Traktatem Rzymskim konstytuującym Wspólnotę Europejską, 
zakładający wspieranie zmian strukturalnych; (2) polityka regionalna, ze względu na fakt, że 
podstawowym jej ukierunkowaniem jest rozwój regionalny, przesłanki wyboru obszarów 
problemowych są regionalne oraz duża część środków jest zarządzana na poziomie 
regionalnym, a także (3) polityka spójności, co wskazuje na podstawowy cel interwencji, jakim 
jest zmniejszenie zróżnicowań w układach terytorialnych. 
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obecnie niemal równorzędną pozycję wydatków i w przypadku dominującego w 
nakładach ponoszonych w jej ramach pierwszego filara zorientowanej socjalnie, 
europejska polityka spójności ma zarówno efekt popytowy (zwiększają się wydatki 
publiczne co poprawia koniunkturę gospodarczą), ale także znacznie ważniejszy efekt 
podażowy, bowiem poprawia się jakość infrastruktury i kapitału ludzkiego oraz 
wyposażenie przedsiębiorstw w czynniki wytwórcze. W krajach będących 
beneficjentami europejskiej polityki spójności wprowadzano nowoczesne rozwiązania 
w zakresie: programowania, finansowania, zarządzania, monitoringu, ewaluacji oraz 
wyboru projektów. Interwencja Wspólnoty Europejskiej została zorientowana na 
wspieranie rozwoju regionalnego, a podstawowymi jednostkami terytorialnymi 
wdrażania tej polityki stały się obszary typu NUTS 2 (Nomenclature of Units for 

Territorial Statistics), natomiast pomocnicze znaczenie przypisano obszarom typu 
NUTS 3.291  
 W ramach europejskiej polityki spójności (EPS) wyróżnia się Cele i Inicjatywy 
Wspólnoty. Środki uruchamiane w ramach Celów, które stanowiły w poszczególnych 
wieloletnich okresach ponad 90% alokacji, były przekazywane państwom 
członkowskim jako tzw. koperty krajowe, natomiast Inicjatywy Wspólnoty dotyczące 
horyzontalnych priorytetów pozostawały w dyspozycji Komisji Europejskiej. 
Priorytetem europejskiej polityki spójności są regiony Celu konwergencja, czyli przede 
wszystkim obszary najbiedniejsze, które koncentrują około ¾ środków budżetowych 
europejskiej polityki spójności. Są one identyfikowane na podstawie wielkości 
produktu krajowego brutto na mieszkańca według parytetu siły nabywczej nie 
przekraczającego 75% średniej Unii Europejskiej, na poziomie obszarów typu 
NUTS 2.  
 Unia Europejska w ramach europejskiej polityki spójności posługuje się obecnie 
dwoma funduszami strukturalnymi: Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego i 
Europejskim Funduszem Społecznym oraz dodatkowo Funduszem Spójności. Są one 
podstawą udzielania bezzwrotnych dotacji (grantów), wymagających jednak 

                                                      
291 W Unii Europejskiej obowiązuje uniwersalna regionalizacja państw członkowskich i 
kandydackich na pięć poziomów zwanych obszarami typu NUTS 1, NUTS 2 i NUTS 3 
(Nomenclature of Units for Territorial Statistics czyli Nomenklatura Jednostek Statystyki 
Terytorialnej) oraz LAU 1 i LAU 2, (Local Administration Units), które zostały nazwane w 
Polsce NTS (Nomenklatura Terytorialna Statystyki). W Unii Europejskiej wyróżniono na 
poszczególnych poziomach NUTS odpowiednio: 97, 271 oraz 1303 jednostek terytorialnych. W 
Polsce obszary typu NUTS 1 to makroregiony (6 jednostek), obszary typu NUTS 2 to 
województwa (16 jednostek), a obszary typu NUTS 3 to podregiony (66 jednostek).  LAU 1 to 
powiaty, natomiast LAU 2 to miasta i gminy.  
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współfinansowania po stronie państw i regionów beneficjentów, w przypadku 
obszarów Celu konwergencja na poziomie przynajmniej 15%. Uzupełniające znaczenie 
mają miękkie kredyty (oprocentowane poniżej poziomów rynkowych) i gwarancje 
kredytowe udzielane przede wszystkim w ramach aktywności Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego. Bardzo ograniczone znaczenie mają instrumenty inżynierii 
finansowej, w tym różnego typu partnerstwa (publiczno-prywatnego i publiczno-
społecznego), pomimo apelowania o coraz szersze ich wykorzystywanie. Wynika to 
prawdopodobnie ze złożoności samej europejskiej polityki spójności, która wymaga 
montażu finansowego środków krajowych, często pochodzących z różnych źródeł oraz 
funduszy europejskich.  
 Dążąc do sprawnego zagospodarowywania funduszy strukturalnych wprowadzono 
od roku 2000 zasadę n+2/n+3, rozciągniętą od roku 2007 także na Fundusz Spójności. 
Oznaczało to, że zobowiązania finansowe z danego roku musiały zostać 
zagospodarowane jako płatności w danym roku oraz w kolejnych dwu albo trzech 
latach.  
 Kierując się ograniczonymi, ze względu na potencjał absorpcyjny, możliwościami 
efektywnego i sprawnego zagospodarowania środków czterech funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności, pułap średniorocznych transferów określono 
początkowo na poziomie 4% produktu krajowego brutto państwa beneficjenta. W 
latach 2007-2013 średnioroczny pułap transferów Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu 
Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (ekwiwalent dawnej Sekcji Orientacji 
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej), Europejskiego Funduszu 
Rybackiego oraz Funduszu Spójności zróżnicowano w zależności od poziomu 
dochodu narodowego na mieszkańca  według parytetu siły nabywczej, co oznaczało 
dla Polski ekwiwalent 3,71% wolumenu produktu krajowego brutto.292 
 W okresach programowania na lata  1994-1999 i 2000-2006 warunkiem 
otrzymania wsparcia było przygotowanie przez państwo będące beneficjentem 
europejskiej polityki spójności wieloletniej strategii zwanej Narodowym Planem 
Rozwoju. Po negocjacjach z Komisją Europejską powstawał wspólny dokument 
sygnowany przez Komisję Europejską i Rząd państwa członkowskiego nazwany 
Podstawami Wsparcia Wspólnoty (Community Support Framework). Od roku 2007 
jako odniesienie tej polityki pojawiły się Strategiczne Wytyczne Wspólnoty w sprawie 
spójności, przygotowywane przez  Komisję Europejską i akceptowane przez Parlament 
                                                      
292 Zbiór aktów prawnych WE w zakresie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 
2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.   



218  Jacek Szlachta 

Europejski. Zawierały one trzy wytyczne problemowe: (1) poprawę atrakcyjności 
państw członkowskich, regionów i miast poprzez poprawę dostępności, zapewnienie 
odpowiedniej jakości i poziomu usług oraz zachowanie ich potencjału 
środowiskowego; (2) rozwój wiedzy i innowacyjności na rzecz wzrostu gospodarczego 
oraz (3) większą liczbę lepszych miejsc pracy. Dodatkowo wyszczególniono trzy 
wytyczne o charakterze terytorialnym: (1) wkład miast w rozwój gospodarczy i 
tworzenie miejsc pracy; (2) wspieranie dywersyfikacji działalności gospodarczej na 
obszarach wiejskich oraz (3) współpracę transgraniczną: przygraniczną, 
ponadnarodową i międzyregionalną.   
 Na  tej podstawie wszystkie kraje członkowskie uzgadniały z Komisją Europejską 
dokument zatytułowany Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) na lata 
2007-2013, określający wieloletnią strategię wykorzystania środków europejskiej 
polityki spójności w danym kraju. NSRO były wdrażane za pomocą programów 
operacyjnych: sektorowych, regionalnych, makroregionalnych, współpracy 
transgranicznej oraz pomocy technicznej. Tradycyjnie w Unii Europejskiej wyróżniano 
trzy kierunki interwencji w ramach tej polityki: infrastrukturę, kapitał ludzki oraz 
sektor przedsiębiorstw, a kluczowe znaczenie miało określenie najbardziej 
prorozwojowej proporcji tych wydatków. 
 Jednym z podstawowych założeń europejskiej polityki spójności jest stabilność 
regulacji prawnych i rozwiązań operacyjnych w trakcie całego wieloletniego okresu 
programowania. Równocześnie roczne transze budżetowe poszczególnych funduszy 
generalnie bazują na ustaleniach wieloletniej perspektywy. Daje to pewność i 
stabilność finansowania ze źródeł Wspólnoty, co jest szczególnie istotne w przypadku 
biedniejszych państw Unii Europejskiej, między innymi takich jak Polska. Aby 
uelastycznić wdrażanie europejskiej polityki spójności wprowadzono w latach 2007-
2013 opcjonalną możliwość tworzenia przez kraje członkowskie dwóch rezerw 
interwencyjnych: pierwszej przeznaczonej na programy wdrażane z największą 
skutecznością oraz drugiej zorientowanej na nieprzewidziane okoliczności. Kryzys 
gospodarczy spowodował po raz pierwszy w trakcie wieloletniego okresu modyfikację 
rozporządzeń od roku 2009, co służyło lepszemu ukierunkowaniu EPS na podjęcie 
interwencji antykryzysowej.  
 
Programowanie polityki społeczno-gospodarczej w Uni i Europejskiej 

 Unia Europejska w coraz szerszym zakresie ingeruje w politykę rozwojową państw 
członkowskich. W końcu XX wieku w państwach członkowskich Wspólnoty 
Europejskiej dojrzewała stopniowo świadomość potrzeby znacznie szerszego oparcia 
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rozwoju społeczno-gospodarczego o nowoczesne czynniki, bowiem tradycyjne 
stymulanty zasadniczo wyczerpały swoje możliwości. Wyrazem tego była przyjęta w 
roku 2000 na Szczycie w Lizbonie strategia, która zakładała przekształcenie Unii 
Europejskiej w ciągu zaledwie dziesięciu lat w najbardziej nowoczesną gospodarkę 
światową. Strategia ta została uzupełniona w roku 2001 na Szczycie w Goeteborgu o 
elementy dotyczące trwałego i zrównoważonego rozwoju. Miała ona wprowadzić w 
szerokim zakresie do polityk publicznych wdrażanych w Unii Europejskiej i jej 
państwach członkowskich takie kategorie jak: gospodarka oparta na wiedzy, 
społeczeństwo informacyjne, regiony uczące się czyli podatne na zmiany i innowacje 
(learning regions), informacyjne i komunikacyjne technologie, dyfuzja innowacji, 
zielenienie polityk itd. Jednak w praktyce strategia ta nie miała początkowo istotnych 
przełożeń na europejską politykę spójności. 
 W roku 2005 ze względu na zbyt niską skuteczność wdrażania oryginalnej strategii 
przyjęto Odnowioną Strategię Lizbońską.293 Zakładała ona podporządkowanie tej 
strategii wszystkich polityk Wspólnoty Europejskiej oraz prowadziła do 
przygotowania Zintegrowanych wytycznych na rzecz wzrostu i zatrudnienia, które 
dotyczą przesłanek makroekonomicznych, mikroekonomicznych oraz rynku pracy.294 
Pierwsza edycja 24 wytycznych stała się podstawą Krajowych Programów Reform, 
przygotowywanych przez wszystkie kraje członkowskie Wspólnoty na lata 2005-2008. 
W dokumencie tym kraje członkowskie Wspólnoty szczegółowo opisywały w jaki 
sposób zamierzają wdrażać każdą z tych wytycznych. Kolejna edycja Krajowych 
Programów Reform na lata 2008-2011 odnosiła się do tego samego zestawu 
zintegrowanych wytycznych.  
 Kierując się założeniami Odnowionej Strategii Lizbońskiej przyjęto indykatywne 
założenie, aby w latach 2007-2013 w ramach programów operacyjnych Celu 
konwergencja europejskiej polityki spójności przynajmniej 60% funduszy było 
przeznaczane na priorytety lizbońskie. Wymagało to dokonania bardzo szczegółowej 
dezagregacji wszystkich pozycji wydatków, określenia które z nich mają charakter 
priorytetów lizbońskich, a następnie policzenia sumy takich wydatków dla każdego 
programu operacyjnego. Zdecydowano także o zlokalizowaniu w latach 2007-2013 
podstawowej części środków na wdrażanie Odnowionej Strategii Lizbońskiej w 
                                                      
293 Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Nowy początek strategii 
lizbońskiej, Komunikat na wiosenny szczyt Rady Europejskiej, Komisja Wspólnot 
Europejskich, Bruksela COM(2005)24 końcowy, dnia 2.02.2005 r. 
294 Zintegrowane Wytyczne na rzecz wzrostu i zatrudnienia na lata 2005-2008, Dokumenty 
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 6 sierpnia 2005r. (Dz. U. L. 
205 z 6.08.2005), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa marzec 2007. 
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ramach europejskiej polityki spójności. Oznaczało to istotną zmianę filozofii 
europejskiej polityki spójności z wyrównawczej, która rekompensuje zacofanie 
społeczno-gospodarcze na rozwojową, czyli służącą między innymi wspieraniu 
konkurencyjności, wykorzystaniu endogenicznych potencjałów rozwojowych 
regionów oraz usuwaniu różnorodnych barier.   
 W czerwcu 2010 roku Rada przyjęła Strategię Europa 2020 jako kolejną generację 
programowania procesów społeczno-gospodarczych we Wspólnocie Europejskiej, 
zastępującą Strategię z Lizbony i Goeteborga oraz Odnowioną Strategię Lizbońską.295 
Strategia Europa 2020 ma być podstawą kształtowania polityk Wspólnoty, w tym także 
europejskiej polityki spójności, w obecnym dziesięcioleciu. Jako priorytety Strategii 
Europa 2020 określono: (1) rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach, (2) 
promocję gospodarki oszczędzającej zasoby, zielonej i konkurencyjnej oraz (3) 
sprzyjanie gospodarce o wysokim zatrudnieniu; zapewniającej wysoką spójność 
społeczną i terytorialną. Zestaw celów na poziomie Wspólnoty Europejskiej określono 
następująco: (1) 75% wskaźnik zatrudnienia dla grupy wiekowej 20-64, (2) 3% 
produktu krajowego brutto przeznaczanego na badanie i rozwój, (3) 20/20/20 w 
zakresie klimatu i energetyki (zmniejszenie emisji CO2 o 20%, zwiększenie udziału 
odnawialnych źródeł energii do 20% oraz poprawa efektywności energetycznej o 
20%), (4) obniżenie udziału młodzieży kończącej wcześniej edukację poniżej 10% 
oraz minimum 40% udział młodzieży w odpowiednich rocznikach kohorty wiekowej 
30-34 kończącej edukację na poziomie wyższym, a także (5) zmniejszenie liczby osób 
pozostających w strefie ubóstwa do 100 milionów, oczywiście klasyfikowanych w taki 
sposób w ramach poszczególnych państw członkowskich. Zadania związane z 
realizacją tych celów dla poszczególnych państw w horyzoncie czasowym roku 2020 
zostają zróżnicowane, co oznacza dla Polski nieco niższe wskaźniki. Strategia Europa 
2020 ma być wdrażana za pomocą siedmiu flagowych inicjatyw, jakimi są: (1) 
innowacyjna Europa, (2) młodzi w ruchu, (3) digitalna agenda dla Europy, (4) 
oszczędzająca zasoby Europa, (5) polityka przemysłowa ery globalizacji, (6) agenda 
dla nowych umiejętności i miejsc pracy oraz (7) europejska platforma przeciwdziałania 
biedzie. 

                                                      
295 Europe 2000. A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth, European 
Commission, Communication from the Commission to the European Council, Brussels, 
3.3.2010 KOM(2010)2020 final. Została wydana w jęz. polskim jako: Europa 2000. Strategia 
na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
Komunikat Komisji, Komisja Europejska, Bruksela, KOM(2010)2020 wersja ostateczna, 
3.03.2010. 
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 Strategia Europa 2020 stała się w związku z tym podstawą wszystkich polityk 
Wspólnoty Europejskiej, które stymulują pozytywne zmiany w gospodarce i 
społeczeństwie Unii Europejskiej w obecnej dekadzie. Europejska polityka spójności 
będzie miała kluczowe znaczenie dla skutecznego  wdrożenia tej strategii, bowiem 
dysponuje niezbędnymi środkami. 
 Krytyczna ocena Strategii Europa 2020 formułowana w różnych dyskusjach 
dotyczy między innymi: zestawu celów, które nie są spójne wewnętrznie, formalnego 
jedynie zmodyfikowania założeń wielu tradycyjnych sfer interwencji (przykładem 
polityka przemysłowa), odniesienia rekomendacji do sytuacji i poziomu rozwoju 
bogatszych państw członkowskich Wspólnoty, postulatu zwiększenia mobilności siły 
roboczej rozumianego jako wyssanie najbardziej wartościowych zasobów siły roboczej 
i studentów między innymi z państw takich jak Polska, a wreszcie całkowitym 
pominięciu kwestii jakości infrastruktury jako celu strategicznego. 
 W wyniku tego mamy do czynienia z pewnym dualizmem programowania rozwoju 
społeczno-gospodarczego, bowiem kraje członkowskie będące beneficjentami 
europejskiej polityki spójności muszą przygotować zestaw dokumentów 
programowych określających sposób wykorzystania ukierunkowanie funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności w kolejnym okresie programowania. Obok tego 
każdy kraj członkowski przygotowuje Krajowe Programy Reform, mające zasadniczo 
trzy-czteroletni horyzont czasowy, których ostatnia edycja została ukierunkowana na 
wdrażanie strategii Europa 2020.  
 
Krytyczna ocena aktualnego modelu europejskiej poli tyki spójno ści w 
Polsce 

 Po przyjęciu Polski  do Unii Europejskiej nastąpiło znaczące przyspieszenie 
dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju. Na ogół jest to wiązane ze 
środkami dostępnymi w ramach europejskiej polityki spójności dla państw i regionów 
o niskim poziomie rozwoju, ale warto pamiętać, że niemniejsze znaczenie dla Polski 
miały: nieograniczony dostęp naszych towarów i usług do rynku Wspólnoty, przyjęcie 
szeroko definiowanych standardów europejskich, a także stopniowe otwarcie rynków 
pracy starych państw członkowskich Unii Europejskich. Znaczenie europejskiej 
polityki spójności także nie może być sprowadzane wyłącznie do transferów 
finansowych, bowiem równie istotne są możliwości kształtowania nowoczesnego 
modelu polityki rozwojowej i regionalnej oraz przesłanki cywilizacyjne.   
 Rozwiązania i środki europejskiej polityki spójności stały się dostępne dla Polski 
po akcesji do Unii Europejskiej, czyli od 1 maja 2004 roku. Pierwszy okres 
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programowania dotyczył lat 2004-2006, kolejny obejmuje lata 2007-2013. Polska 
otrzymała w latach 2004-2006 12,8 mld euro w cenach z 2004 roku w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnictwa – Sekcji 
Orientacji, Finansowego Instrumentu Wspierania Rybołówstwa oraz Funduszu 
Spójności. Polska przedstawiła Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006, a na tej 
podstawie wynegocjowano z Komisją Europejską zapisy wspólnego dokumentu 
Podstawy Wsparcia Wspólnoty dla Polski na lata 2004-2006. W kolejnym wieloletnim 
okresie programowania obejmującym lata 2007-2013 alokacja w ramach europejskiej 
polityki spójności obejmującej tylko trzy fundusze: Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny i Fundusz Spójności wyniosła 59,5 mld 
euro w cenach stałych z 2004 roku. Dodatkowo w ramach Europejskiego Funduszu 
Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Rybackiego 
pozostających w tym okresie poza EPS Polska otrzymała odpowiednio 11,8 mld euro 
(w tym 6,2 mld euro to dawna sekcja orientacji) oraz 0,7 mld euro także w cenach 
stałych z 2004 roku. Podstawowym dokumentem określającym priorytety interwencji 
strukturalnej Unii Europejskiej w Polsce stały się Narodowe Strategiczne Ramy 
Odniesienia dla Polski na lata 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i 
zatrudnienie.  
 Lata 2007-2013 to pierwszy pełny wieloletni okres programowania europejskiej 
polityki spójności, w którym Polska uczestniczy od początku. Wszystkie regiony 
Polski spełniają warunki zaliczenia do Celu konwergencja, co oznacza objęcie 
szerokim co do zakresu i względnie obfitym finansowaniem wszystkich województw 
Polski. Bardzo szeroko eksponowane są różne istotne osiągnięcia europejskiej polityki 
spójności w Polsce w zakresie: programowania, finansowania, zarządzania, 
monitoringu, ewaluacji oraz wyboru projektów. Nie budzi najmniejszej wątpliwości 
pozytywny bilans tej polityki w Polsce po akcesji. Europejska polityka spójności 
umożliwiła między innymi:  

• zbudowanie pierwszej generacji polityki rozwojowej w naszym kraju, 
prowadzonej w oparciu o wieloletnie dokumenty programowe,  

• kreowanie potencjału niezbędnego do prowadzenia polityki rozwojowej także na 
poziomie regionalnym, co umożliwiło znaczącą decentralizację tej polityki,  

• ograniczenie, a czasami nawet eliminację różnorodnych deficytów, w tym w 
sferze administracji publicznej i społeczeństwa obywatelskiego, co umożliwiło 
instytucjonalizację polityki rozwojowej,  
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• lepsze wykorzystanie endogenicznych potencjałów rozwojowych kraju i 
poszczególnych regionów poprzez ich udostępnienie i efektywne 
skonfigurowanie,  

• ograniczenie różnorodnych braków w zakresie podażowych czynników 
produkcji, w tym dotyczących infrastruktury, siły roboczej, otoczenia biznesu 
itd.  

• pozytywne wpływanie na stan koniunktury gospodarczej, możliwe dzięki 
wydatkom ponoszonym w ramach tej polityki,  

• sprawne rozpowszechnianie najlepszych światowych i europejskich praktyk 
(best practices) polityki rozwojowej w różnych jej aspektach, 

• wprowadzenie procedur monitoringu, ewaluacji, audytu, certyfikacji i wyboru 
projektów jako powszechnie stosowanych rozwiązań i praktyk.  

 Często niedoceniane jest olbrzymie znaczenie cywilizacyjne europejskiej polityki 
spójności, która umożliwia myślenie i działanie w kategoriach rozwojowych w małych 
i średnich przedsiębiorstwach, samorządach lokalnych, organizacjach pozarządowych, 
instytucjach otoczenia biznesowego itd. oraz stosowanie uspołecznionych procedur 
planistycznych, które uwzględniają różnych partnerów społecznych i gospodarczych. 
Zasadniczo poprawiła się jakość administracji publicznej zaangażowanej w proces 
wdrażania europejskiej polityki spójności, zarówno na poziomie krajowym, jak też 
regionalnym. Syntetycznym obrazem wpływu funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności na trajektorię rozwojową Polski i poszczególnych województw są wyniki 
modelowania makroekonomicznego przeprowadzonego za pomocą modelu HERMIN, 
które pokazują znaczący wpływ interwencji EPS na zmiany wielkości produktu 
krajowego brutto i poziomu bezrobocia po roku 2004.  
 Jednak możliwości jakie wynikają z europejskiej polityki spójności mogłyby być 
dużo lepiej wykorzystane i przynosić jeszcze większe efekty, generując znacznie 
szybsze i głębsze zmiany strukturalne w Polsce. Najważniejsze problemy dotyczą 
następujących spraw: 
1. Dominacji ilościowych parametrów oceny w procesie wdrażania europejskiej 
polityki spójności. Wprowadzenie obowiązującej w przypadku wszystkich funduszy 
zasady n+2/n+3 spowodowało silną presję na jakiekolwiek byle skuteczne oraz zgodne 
z regulacjami i  obowiązującymi procedurami zagospodarowanie wszystkich 
potencjalnie dostępnych środków Wspólnoty. Sprzyjało to wypychaniu z programów 
operacyjnych trudniejszych przedsięwzięć i projektów, które nie gwarantowały 
szybkiego zagospodarowania środków europejskich i wskutek swojej złożoności 
zasadniczo zwiększały poziom ryzyka. Dodatkowo Polska zdecydowała o  utworzeniu 
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krajowej rezerwy wykonania, a dostęp do jej środków był zależny od ilości 
zagospodarowanych pieniędzy otrzymanych z Unii Europejskiej. Spowodowało to 
prymitywny wyścig, szczególnie widoczny na poziomie wojewódzkim, 
ukierunkowany na szybkie, a niekoniecznie efektywne, wydawanie pieniędzy. 
Sprzyjało to finansowaniu prostych wydatków konsumpcyjnych ograniczających 
zakres złożonych przedsięwzięć strukturalnych o charakterze rozwojowym. 
Syntetycznie można stwierdzić, że w ocenach europejskiej polityki spójności w Polsce 
dominują kryteria ilościowe a nie jakościowe.   
2. Bardzo dużego rozproszenia kierunków interwencji europejskiej polityki 
spójności. Menu finansowania w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności jest bardzo obfite, bowiem wszystkie lobby sektorowe bardzo starannie 
pilnują w negocjacjach, aby ich sfera została uwzględniona w regulacjach prawnych, 
co otwiera możliwość korzystania ze środków europejskiej polityki spójności w 
ramach programów operacyjnych. Następnie w procesie konsultacji projektów 
dokumentów strategicznych ma miejsce typowy budżetowy mechanizm polityczny, 
który sprawia, że wszystkie potencjalnie dopuszczalne obszary finansowania są 
uwzględniane w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia oraz w programach 
operacyjnych, niezależnie od ich znaczenia dla stymulowania procesów rozwojowych. 
Konsekwencją są wysokie koszty transakcyjne wynikające z rozproszenia kierunków 
interwencji oraz brak w wielu przypadkach masy krytycznej niezbędnej do sukcesu 
oddziaływania środków Wspólnoty w różnych sferach. Zarazem często alokacje 
darmowych funduszy europejskich psują nieźle funkcjonujący segment rynku 
wypierając aktywność sektora prywatnego. W sumie wiele z wymienianych w 
regulacjach kierunków interwencji cechuje się bardzo niską wartością dodaną z punktu 
widzenia polityki rozwojowej, a takie kierunki są często preferowane przez instytucje 
zarządzające. Wynikiem nadmiernego rozproszenia kierunków interwencji jest brak 
efektów wynikających z synergii polegającej na zastosowaniu różnych instrumentów. 

3. Politycznych mechanizmów degenerowania filozofii interwencji strukturalnej  
Wspólnoty Europejskiej. Na poziomie Polski wyrazem takiego podejścia jest teza 
publicystyczna „wyciskania brukselki”, czyli sprowadzanie sensu członkostwa naszego 
kraju w Unii Europejskiej do transferów finansowych, które nam się po prostu należą i 
są traktowane jako wolne środki ukierunkowywane wąsko definiowanymi 
przesłankami politycznymi. Na poziomie krajowym, a szczególnie regionalnym może 
mieć i ma miejsce wykorzystywanie funduszy europejskich do budowania 
mechanizmów klientelizmu politycznego. Powoduje to między innymi preferowanie 
dużej ilości małych projektów, które skutecznie wypierają duże przedsięwzięcia o 
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charakterze strukturalnym. Obfitość funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 
paradoksalnie może spowalniać niezbędne reformy budżetowe, które mogłyby służyć 
wygenerowaniu własnych środków finansowania polityki rozwojowej. Na poziomie 
regionalnym może to prowadzić do konserwowania kultury uzależnienia, gdy 
wszystko zależy od zasilania zewnętrznego, a koncentracja uwagi poszczególnych 
partnerów dotyczy przede wszystkim algorytmów podziału środków, a nie ich 
efektywnego zagospodarowania.   
4. Braku niezbędnej kompleksowości interwencji strukturalnej , co wynika z 
segmentacji poszczególnych instrumentów. W regulacjach prawnych Unii Europejskiej 
na lata 2007-2013 przyjęto założenie jednofunduszowości programów operacyjnych, 
co oznacza, że program taki nie może być finansowany równocześnie ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Co ciekawe, nie dotyczy to Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i Funduszu Spójności. Traktowane jako substytut tak zwane krzyżowe 
finansowanie (czyli  możliwość pokrywania do pewnego pułapu działań będących w 
polu interwencji jednego funduszu środkami drugiego funduszu) okazało się generalnie 
mało skuteczne. Oznaczało to, że software i hardware polityki rozwoju zostało 
zlokalizowane w ramach różnych programów operacyjnych. Dodatkowo od roku 2007 
zdecydowano o wyprowadzeniu instrumentu dotyczącego rozwoju obszarów wiejskich 
do Wspólnej Polityki Rolnej. Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów 
Wiejskich stał się podstawą drugiego filara Wspólnej Polityki Rolnej. Jednak zadania 
dotyczące obszarów wiejskich pozostały w europejskiej polityce spójności, pomimo 
tego że do innej polityki przesunięty został instrument dedykowany rozwojowi tych 
obszarów. W większości krajów członkowskich Wspólnoty Europejskiej, w tym także 
w Polsce, oznaczało to dekompozycję programowania rozwoju, zarówno na poziomie 
krajowym jak też regionalnym. 
5. Niesprawności procesu wyboru listy finansowanych w ramach europejskiej 
polityki spójności przedsięwzięć. Procedury obowiązujące w Unii Europejskiej są 
transparentne, zorientowane na przeciwdziałanie nadużyciom i korupcji, ale zarazem 
są ociężałe i zbiurokratyzowane oraz bardzo szerokie co do zakresu analiz i niezbędnej 
dokumentacji. Często kraje członkowskie, aby uniknąć niebezpieczeństwa korupcji 
nakładają na wymogi wspólnotowe dodatkowe warunki i ograniczenia. Procedury 
zamówień publicznych w Polsce oznaczają, że podstawową przesłanką wyboru 
podmiotu realizującego kontrakt (projekt) jest niska cena. Oznacza to często sytuacje 
prowadzące do dumpingu, bowiem dostajemy w wielu przypadkach produkt bardzo 
niskiej jakości, dodatkowo ze znacznym opóźnieniem. Ma to szczególne znaczenie w 
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przypadku szkoleń, doradztwa oraz badań ewaluacyjnych, ale zdarza się także w 
przypadku tzw. twardych projektów infrastrukturalnych. Innym problemem jest to, że 
Unia Europejska przy wyborze projektów zdecydowanie preferuje konkursy, co w 
niektórych przypadkach bardzo utrudnia osiąganie całościowego i kompleksowego 
efektu interwencji strukturalnej Wspólnoty Europejskiej. 
6. Dualności administracyjnego modelu polityki rozwojowej w Polsce. Pomimo 
wysiłków podejmowanych na rzecz integracji europejskiej polityki spójności i polityki 
rozwojowej w Polsce mamy do czynienia z dwoma odrębnymi systemami, a wyrazem 
tego typu segmentacji są dwa zestawy nie do końca spójnych dokumentów 
strategicznych oraz wynikających z nich instrumentów i procedur, dotyczących 
środków krajowych oraz funduszy Unii Europejskiej. Układ instytucjonalny polityki 
rozwojowej także nie jest w pełni czytelny uwzględniając kompetencje: Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki oraz Ministra Rozwoju Regionalnego. 
Niska kultura administracyjna utrudnia realizację misji polityki rozwojowej wskutek 
słabej jakości współpracy pomiędzy poszczególnymi ministerstwami. Szczególne 
znaczenie ma współpraca ministrów do spraw rozwoju regionalnego, ds. administracji 
oraz ds. finansów. Problem integracji jest rozwiązywany dzięki przejmowaniu przez 
Ministra Rozwoju Regionalnego kolejnych kompetencji w tej sferze, który dzięki temu 
staje się stopniowo ministrem właściwym do spraw kompleksowo rozumianej polityki 
rozwoju.   
7. Słabości procedur finansowych. Problemy dotyczą między innymi konieczności 
wyprzedzającego finansowania (prefinansowania) przez beneficjentów w przypadku 
przedsięwzięć podejmowanych w ramach europejskiej polityki spójności. Zasadniczo 
ogranicza to możliwości korzystania przez słabsze ekonomicznie samorządy czy też 
organizacje pożytku publicznego z funduszy strukturalnych, refundowanych po 
zrealizowaniu przedsięwzięcia. Istotne znaczenie ma także sprawność odzyskiwania 
wydatkowanych środków z budżetu Unii Europejskiej na rzecz Polski, co jest 
syntetycznym obrazem jakości procesu certyfikacji. Trybunał Obrachunkowy w 
swoich corocznych raportach dokumentuje bardzo znaczący zakres nieregularności 
(nieprawidłowości) związanych z przedsięwzięciami realizowanymi w ramach 
europejskiej polityki spójności. Oznacza to niemożność odzyskania wydatków 
uznanych w wyniku analizy za niekwalifikowane, co staje się ciężarem dla wielu 
beneficjentów. Wkład własny na poziomie minimum 15%, pomimo tego że 
rozwiązanie takie jest generalnie bardzo atrakcyjne, jest problemem dla wielu 
potencjalnych beneficjentów ze względu na ich ograniczony potencjał finansowy.  
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8. Słabości systemu monitoringu i ewaluacji. System monitoringu prowadzonego w 
układzie rzeczowym i finansowym pozwala na sprawne wdrażanie europejskiej 
polityki spójności. Ewaluacja prowadzona w układzie ex ante, on going i ex post 
umożliwia rzetelną ocenę oddziaływania funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności. Polska jest wyróżniana w Unii Europejskiej jako kraj o bardzo wysokiej 
jakości monitoringu i ewaluacji. Jednak nawet w naszym kraju występuje szereg 
problemów wynikających między innymi z: dominacji w obu tych sferach prostych 
wskaźników nakładów, braku wielu podstawowych informacji statystycznych w 
odpowiedniej dezagregacji terytorialnej oraz zestawianych dla długich szeregów 
czasowych, niskiej wartości dodanej wielu badań ewaluacyjnych, na podstawie których 
w grubych raportach formułowane są bardzo banalne i oczywiste wnioski, braku 
skutecznych mechanizmów przełożenia wyników ewaluacji na modyfikacje polityk, 
opieszałości we wprowadzaniu rozwiązań budżetu zadaniowego. W Polsce monitoring 
i ewaluacja są najczęściej podstawą wniosków o charakterze ogólnym, które nie są 
zbyt przydatne dla konstruowania nowoczesnej polityki rozwojowej.  

9. Nierównomiernego w czasie procesu zagospodarowywania środków 
strukturalnych Wspólnoty . Odbywa się to w cyklu uruchamiania poszczególnych 
wieloletnich perspektyw budżetowych. W pierwszych latach nowego cyklu mamy do 
czynienia z bardzo powolnym procesem tworzenia podstaw wdrażania instrumentów 
europejskiej polityki spójności. Sprawności instytucjonalnej nie sprzyjają głębokie 
zmiany modelu europejskiej polityki spójności, jakie następują w kolejnych 
wieloletnich okresach programowania, co powoduje że okres uczenia się jest długi. 
Następnie w środkowych latach wieloletniego cyklu występuje względna obfitość 
środków europejskich, które są relatywnie sprawnie zagospodarowywane. Oznacza to 
konkurowanie szerokiej palety różnych projektów współfinansowanych ze środków 
europejskich o wykonawców i sprzyja generowaniu nadmiernie wysokich kosztów 
realizacji pakietu przedsięwzięć finansowanych ze środków europejskich. Sytuacja 
zmienia się zasadniczo w końcowych latach cyklu, gdy wydawane są resztówki 
alokacji dostępnych w ramach poszczególnych programów operacyjnych, co oznacza 
ograniczenia zakresu i skali finansowania przedsięwzięć rozwojowych. W Polsce 
zdarzyło się bardzo szczęśliwie, że w latach najgłębszego kryzysu gospodarczego w 
świecie wystąpiła względna obfitość środków europejskich i cykl funduszy 
europejskich nie nałożył się na cykl koniunkturalny.   
 Większość z opisanych kwestii jest podejmowana w debacie publicznej głównie z 
punktu widzenia ewentualnej celowości zasadniczego ograniczenia skali finansowania 
europejskiej polityki spójności.  
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Wnioski wynikaj ące z propozycji bud żetu i regulacji prawnych Komisji 
Europejskiej 

 Oczekiwania wobec europejskiej polityki spójności po roku 2013 formułowane w 
różnych dokumentach strategicznych Wspólnoty Europejskiej są bardzo szerokie i w 
sumie niespójne wewnętrzne. Zakłada się, że dzięki europejskiej polityce spójności 
nastąpi między innymi: 

• Wdrożenie Strategii Europa 2020; 

• Zwiększenie konkurencyjności Unii Europejskiej w globalnym świecie; 

• Zwiększenie poziomu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na 
poziomie państw i regionów; 

• Zasadnicze poprawienie jakości interwencji publicznej we Wspólnocie 
Europejskiej; 

• Zwiększenie poziomu makroekonomicznej stabilności Unii Europejskiej; 

• Bardziej skuteczne podjęcie regionalnego wymiaru rozwoju umożliwiające 
wykorzystanie potencjału układu regionalnego Europy; 

• Skuteczne zaadresowanie wyzwań globalnych, wynikających przede wszystkim 
ze zmian klimatycznych, rosnących cen energii, przebiegu procesów 
demograficznych.      

 Dyskusja na temat rozwiązań EPS po roku 2013 toczy się w Unii Europejskiej już 
od kilku lat, a wypowiadają się w niej instytucje Wspólnoty, w tym także Komisarze 
ds. Polityki Regionalnej, państwa członkowskie, władze regionalne, partnerzy 
społeczni i gospodarczy, środowiska profesjonalno-akademickie w tym eksperci. 
Dialog ten toczy się w cieniu kryzysu gospodarczego, kryzysu integracji europejskiej 
oraz problemów strefy euro, ale ponieważ dotyczy około 1/3 wydatków budżetowych 
Wspólnoty Europejskiej budzi duże zainteresowanie, a niekiedy także emocje. 
 29 lipca 2011 roku Komisja Europejska przedstawiła propozycję budżetu 
Wspólnoty Europejskiej na lata 2014-2020.296 W okresie tym proponuje się utrzymanie 
znaczącej skali finansowania europejskiej polityki spójności, zachowując priorytet 
interwencji w regionach konwergencji. Warunkiem zaliczenia do tej kategorii ma 
pozostać produkt krajowy brutto na mieszkańca według parytetu siły nabywczej nie 
przekraczający 75% średniej Unii Europejskiej. W przypadku Funduszu Spójności 

                                                      
296 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A budget for 
Europe 2020 Part I and II, SEC (2011)867-868 final, Brussels 29.06.2011 COM (2011)500 
final.    
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alokowanego na poziomie państw członkowskich zakłada się, że wielkością graniczną 
pozostanie tak jak dotychczas dochód narodowy brutto na mieszkańca nie 
przekraczający 90% średniej Unii Europejskiej. Oznacza to, że w latach 2014-2020 
poza Mazowszem wszystkie pozostałe województwa Polski pozostaną beneficjentami 
najbardziej obfitego finansowania dostępnego dla regionów konwergencji. W sumie 
średnioroczne alokacje per capita dla Polski w latach 2014-2020 proponowane są na 
poziomie około 300 euro, co oznacza około 80 mld euro w cenach stałych z 2011 roku.  
 Istotne dla realizacji funkcji rozwojowej europejskiej polityki spójności w latach 
2014-2020 są następujące propozycje sformułowane w tym komunikacie: 

• Powrotu do wielofunduszowości programów operacyjnych, co jest postulatem 
wielu państw członkowskich. Pozwoli to na kompleksowe finansowanie 
przedsięwzięć rozwojowych w ramach poszczególnych programów, jakie jest 
dostępne ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Co charakterystyczne brak jest jak na razie 
propozycji integracji z europejską polityką spójności Europejskiego Funduszu 
Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich, co oznaczać będzie trudność zintegrowania 
różnych instrumentów polityki Wspólnoty Europejskiej wobec obszarów wiejskich. 

• Utworzenia Europejskiej Rezerwy Wykonania w skali odpowiadającej 5% 
środków europejskiej polityki spójności. Oznacza to, że kraje które będą skutecznie 
wdrażały fundusze strukturalne i Fundusz Spójności mogą liczyć na odzyskanie 
zablokowanych środków. Ocena stanu wdrażania jest możliwa jedynie za pomocą 
bardzo prostych mierników ilustrujących wielkość zagospodarowanych środków. 
Wynikiem tego będzie najprawdopodobniej olbrzymia presja  na szybkie 
wydawanie krajowych alokacji i poszerzenie skali dotychczas rejestrowanych 
patologii.  

• Usztywnienia struktury alokacji poszczególnych funduszy. Już w latach 2007-
2013 przyjęto, że w państwach celu konwergencja Fundusz Spójności będzie 
stanowił 33% wartości kopert krajowych. Komisja Europejska zaproponowała aby 
w latach 2014-2020 usztywnienie struktury alokacji dotyczyło także Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego - w regionach kierunku interwencji konwergencja 
udział 42% oraz Europejskiego Funduszu Społecznego - w regionach kierunku 
interwencji konwergencja proponowany udział 25%, niezależnie od lokalnych 
uwarunkowań rozwojowych. W przypadku Polski oznacza to zasadniczy wzrost 
udziału środków tego ostatniego funduszu, aż o 10 punktów procentowych.  
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 Te założenia zostały powtórzone w projektach regulacji, jakie zostały 
zaprezentowane przez Komisję Europejską w dniu 6 października 2011 roku.297 
Rozporządzenia te po negocjacjach jakie mają się zakończyć jeszcze w roku 2012 będą 
tworzyły ramy dla polityki rozwojowej w Polsce w latach 2014-2020. Najważniejsze 
propozycje legislacyjne Komisji Europejskiej istotne dla polityki rozwoju w Polsce, 
jakie zostały zawarte w projektach rozporządzeń są następujące: 
Skala środków europejskiej polityki spójności. Alokacje przeznaczone w latach 
2014-2020 na europejską politykę spójności są nieznacznie mniejsze niż środki 
dostępne w latach 2007-2013. W cenach stałych z 2011 roku Jest proponowane w 
sumie 336 mld euro w porównaniu z 354,8 mld euro w poprzednim okresie, czyli 
około 5% mniej. Z drugiej strony zakłada się znaczące zwiększenie alokacji na 
konkurencyjność (z 77,8 mld euro do 114,9 mld euro) i infrastrukturę (z 12,9 mld euro 
do 40,0 mld euro). W latach 2014-2020 podstawowa część alokacji funduszy 
strukturalnych ma trafić do kategorii słabiej rozwiniętych regionów, czyli o poziomie 
PKB per capita poniżej 75% UE27. Proponuje się alokowanie w tych regionach 162,6 
mld euro, co stanowi znaczący spadek z 202,3 mld euro obecnie. Drugą pozycją 
wydatków będzie Fundusz Spójności przysługujący krajom o poziomie DNB na 
mieszkańca poniżej 90% średniej UE27, dysponujący w latach 2014-2020 68,7 mld 
euro w porównaniu z 70,3 mld euro obecnie. Powoduje to spadek udziału 
najbiedniejszych państw i regionów w alokacji z około 77% obecnie do około 69% w 
latach 2014-2020. Jednak ze względu na zmniejszające się zróżnicowania regionalne 
średnioroczne alokacje funduszy strukturalnych per capita na obszary regionów 
konwergencji w cenach stałych z 2011 roku rosną z około 188 euro do około 195 euro, 
a Funduszu Spójności rosną z około 61 euro do około 79 euro. Głównym 
beneficjentem tych przesunięć byłyby regiony pośrednie o PKB per capita w relacji do 
średniej UE27 od 75% do 90%, których alokacja w porównaniu z dotychczasowymi 
regionami wygasającej pomocy przejściowej powinna zwiększyć się z około 26,2 mld 

                                                      
297 Podstawowe rozporządzenie to: Regulation of the European Parliament and of the Council 
on laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European 
Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and 
the European Maritime and Fisheries Fund covered by the Common Strategic Framework and 
laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European 
Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No. 1083/2006, 
SEC(2011)1141, SEC(2011)1142, European Commission, Brussels, 6.10.2011 COM(2011)615 
final oraz siedem innych rozporządzeń dotyczących poszczególnych funduszy i instrumentów 
EPS.  
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euro do około 39,0 mld euro. Przy przeliczaniu na ceny bieżące w kolejnych latach w 
dalszym ciągu będzie obowiązywała formuła 2% średniorocznej inflacji. 
 Istotne znaczenie dla najbiedniejszych państw i regionów Wspólnoty ma określenie 
maksymalnego poziomu przesunięć z funduszy wspierających spójność. W latach 
2007-2013 dotyczyło to czterech funduszy oraz wkładu do EFRROW z dawnego 
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcji Orientacji, a w latach 
2014-2020 ma to dotyczyć tylko trzech funduszy europejskiej polityki spójności. W 
obecnym okresie pułap ten był określany w proporcji do Dochodu Narodowego Brutto 
(DNB) i w przypadku Polski średniorocznie był zbliżony do 3,5% DNB, natomiast w 
kolejnym okresie będzie generalnie limitowany do pułapu 2,5% DNB. Pretekstem do 
obniżenia pułapu tych przesunięć jest problem absorpcji środków strukturalnych w 
wielu krajach członkowskich oraz rejestrowana w warunkach kryzysu trudność 
uwolnienia niezbędnych środków krajowych dla współfinansowania.  
 Gdyby konsekwentnie stosować dotychczasową formułę algorytmu berlińskiego 
udział alokacji na rzecz Polski w ramach EPS powinien zwiększyć się z około 20-21% 
do około 27%. Jednak wprowadzenie kategorii regionów pośrednich, w których PKB 
na mieszkańca wynosi 75-90% średniej UE 27, które koncentrują około 39 mld euro 
prowadzi do tylko niewielkiego zwiększenia udziału Polski w ogólnej kwocie alokacji 
na lata 2014-2020. Dodatkowo 50 mld w ramach Instrumentu Łączącego Europę ma 
pozostać poza kopertami krajowymi. Jednak można stwierdzić, że pomimo tego 
zakładane środki w cenach realnych na rzecz Polski będą w latach 2014-2020 większe 
niż w latach 2007-2013. Ze względu na fakt, że prognozowana średnioroczna inflacja 
w Polsce w tym okresie przekraczać będzie 2% średniorocznie faktyczne alokacje w 
kolejnych latach mierzone w cenach bieżących będą nieco mniejsze niż wynikałoby to 
z prostego przeliczenia hipotetycznej stopy inflacji na poziomie 2%. Wydaje się, że nie 
ma wielkich szans na utrzymanie dotychczas obowiązujących pułapów przesunięcia 
środków, co oczywiście jest niekorzystne dla Polski. Oczywiście argumenty na rzecz 
obniżenia tego pułapu do 2,5% są bałamutne i w przypadku Polski nieprawdziwe. 
Oznacza to, że bardzo pilnie należy reformować politykę fiskalną, aby uzyskać 
większe środki własne na wdrażanie polityki rozwojowej, także ze względu na 
przewidywaną sytuację po roku 2020.  

• Makroekonomiczna warunkowość. Problemy osiągnięcia właściwej koordynacji 
przez kraje strefy euro polityki monetarnej i polityki fiskalnej (tzw. policy mix) 
doprowadziły do kryzysu tej strefy. Dlatego pojawiła się propozycja, aby państwa 
strefy euro nie przestrzegające dyscypliny budżetowej były karane automatycznym 
odbieraniem części alokacji europejskiej polityki spójności. W projekcie regulacji 
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dotyczących EPS zaproponowano rozszerzenie tych rozwiązań na wszystkie kraje 
członkowskie Wspólnoty, pomimo tego że Polska i inne kraje posiadające lokalne 
waluty mają niewielki wpływ na stabilność strefy euro. Oznacza to, że kraje 
których deficyt budżetowy będzie przekraczał 3% produktu krajowego brutto oraz 
które nie będą skutecznie realizowały odpowiednich programów naprawczych będą 
traciły część przyznanych wcześniej funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. 
Oczywiście rozwiązanie takie jest krytykowane jako niesprawiedliwe, bowiem 
oznacza, że za winy i zaniechania ministra finansów będą karane regiony oraz 
najważniejsi beneficjenci EPS, jakimi są jednostki samorządu terytorialnego. Nie 
ma wątpliwości, że równoważenie budżetu jest bezwzględnym priorytetem Unii 
Europejskiej i jej państw członkowskich, jednak zaproponowane przez Komisję 
Europejską instrumenty są zupełnie nieadekwatne do skutecznego podjęcia tego 
problemu. Równocześnie Komisja Europejska postuluje wprowadzenie ułatwień dla 
krajów strefy euro realizujących programy naprawcze, które pozwolą na pełne 
wykorzystanie środków europejskiej polityki spójności, co jest niewątpliwie 
sprzeczne z warunkowością makroekonomiczną i może prowadzić do podwójnych 
standardów EPS. Oczywiście tak zwana warunkowość wewnętrzna, związana z 
wdrażaniem europejskiej polityki spójności faktycznie już funkcjonuje w latach 
2007-2013 i nie budzi najmniejszych wątpliwości, bowiem kraj będący 
beneficjentem tej polityki musi posiadać strukturę instytucjonalną gwarantującą ich 
sprawne i zgodne z obowiązującymi procedurami zagospodarowanie. W wyniku 
wprowadzenia makroekonomicznej warunkowości Polska jako największy 
beneficjent EPS w latach 2014-2020 potencjalnie jest narażona na najsilniejsze 
sankcje, sięgające w skali każdego roku ponad miliard euro. Oznacza to wielkie 
wyzwanie, jakim jest uprzedzające (jeszcze przed rokiem 2014) uporządkowanie 
polityki fiskalnej w naszym kraju. 

• Koncentracja tematyczna. Jednym z problemów europejskiej polityki spójności, 
występującym już od czasu reformy Delorsa, było bardzo długie menu kierunków 
interwencji wymieniane w rozporządzeniach, obejmujące także działania o bardzo 
ograniczonym prorozwojowym oddziaływaniu. Państwa członkowskie w 
negocjacjach z Komisją Europejską dotyczących pakietu prawnego walczyły na 
ogół skutecznie o maksymalne rozszerzenie tej listy. Następnie w krajach 
korzystających z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wszystkie układy 
sektorowe wymienione w rozporządzeniach jako potencjalni beneficjenci żądały 
uwzględnienia ich potrzeb w alokacjach przewidywanych w ramach programów 
operacyjnych. Prowadziło to do rozproszenia środków funduszy na wiele bardzo 
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drobnych kierunków i brak efektów wielu działań ze względu na niedostateczną 
intensywność interwencji. Dlatego koncentracja tematyczna była postulatem 
formułowanym bardzo często w trakcie dyskusji nad rozwiązaniami na lata 2014-
2020. Zarazem jednak wskazywano słusznie, że EPS musi uwzględniać bardzo 
zróżnicowane uwarunkowania poszczególnych państw i regionów europejskich 
wynikające między innymi z: różnego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, 
zróżnicowanych struktur społeczno-gospodarczych i terytorialnych, specyfiki 
potencjałów i barier rozwojowych, dotychczasowych trajektorii rozwojowych. 
Dlatego Komisja Europejska zaproponowała listę tematycznych celów 
uwzględniającą 11 obszarów interwencji: (1) wzmacnianie badań, rozwoju 
technologicznego i innowacji, (2) wzmacnianie dostępu do (i) wykorzystania oraz 
jakości informacyjnych i komunikacyjnych technologii, (3) wzmacnianie 
konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnictwa (EFRROW) 
oraz rybołówstwa i sektora akwakultury (Europejski Fundusz Morski i 
Rybołówstwa), (4) wspieranie przesunięcia w kierunku niskowęglowej gospodarki 
we wszystkich sektorach gospodarki, (5) promowanie adaptacji do zmian 
klimatycznych, zabezpieczania przed i zarządzania ryzykiem, (6) ochranianie 
środowiska i promowanie efektywności zasobów, (7) promowanie 
zrównoważonego transportu i usuwanie wąskich gardeł w podstawowej 
infrastrukturze sieciowej, (8) promowanie zatrudnienia i wspieranie mobilności siły 
roboczej, (9) promowanie integracji społecznej i zwalczania bezrobocia, (10) 
inwestowanie w edukację, umiejętności oraz uczenie się przez całe życie, a także 
(11) wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i sprawnej administracji publicznej. 
Wszystkie te tematyczne obszary interwencji mają oczywiście głęboki sens, co 
będzie prowadziło do uzasadnionej merytorycznymi przesłankami koncentracji 
środków Wspólnoty w tych jedenastu obszarach kierunku interwencji 
konwergencji, chociaż są one dopasowane do specyfiki starych państw 
członkowskich Wspólnoty. Dlatego problemem Polski będzie ukształtowanie 
właściwej proporcji wydatków na te obszary tematyczne oraz przede wszystkim 
uzyskanie prorozwojowej struktury wydatków w ich ramach. Taka ilość 
priorytetowych obszarów tematycznych może niestety prowadzić także do 
niedostatecznej masy krytycznej interwencji w poszczególnych obszarach 
tematycznych. 

• Programowanie strategiczne. Komisja Europejska zaproponowała zasadniczą 
modyfikację dotychczasowego modelu programowania. Na lata 2014-2020 mają być 
przygotowywane: Wspólne Podstawy Strategiczne (Common Strategic Framework) – 
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w trzy miesiące po akceptacji regulacji, a następnie Kontrakty Partnerskie (Partnership 
Contracts) pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi a Komisją 
Europejską. Kolejnym elementem będą programy operacyjne o różnym charakterze: 
regionalnym, sektorowym, współpracy transgranicznej, pomocy technicznej 
ewentualnie makroregionalnym, których projekty powinny zostać przekazane Komisji 
Europejskiej w ciągu kolejnych trzech miesięcy. Zasadnicze zmiany modelu 
programowania nie są do końca zrozumiałe, bowiem generuje to koszty wprowadzenia 
nowego systemu, podczas gdy ten obowiązujący w latach 2007-2013 wydawał się 
całkiem rozsądny, na co wskazywało w konsultacjach szereg państw członkowskich. 
Wprowadzenie nowego negocjacyjnego instrumentu oznacza, że niezbędne będzie 
rozwinięcie niezbędnego potencjału nie tylko na poziomie przygotowania 
odpowiednich programów operacyjnych, ale także w sferze negocjowania nowych 
kontraktów. Istotną sprawą będzie sekwencja czasowa tych dokumentów, a wszystko 
wskazuje na to, że negocjacje nad Kontraktami Partnerskimi będą toczyły się 
równolegle z pracami nad programami operacyjnymi. Bardzo istotną zmianą jest brak 
dokumentu programowego na poziomie krajowym typu Narodowego Planu Rozwoju 
czy też Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. Oznacza to, że w kraju takim 
jak Polska niezbędne będzie przygotowanie ramowego dokumentu krajowego, a taką 
rolę mogłaby prawdopodobnie pełnić po pewnych dostosowaniach Średniookresowa 
Strategia Rozwoju Kraju do roku 2020. W innym przypadku będziemy mieli utrwalaną 
dualność modelu średniookresowego programowania strategicznego w Polsce. Przed 
rokiem 2014 trzeba będzie zasadniczo zmodyfikować ustawę dotyczącą polityki 
rozwoju, tak aby propozycje nowego sposobu programowania europejskiej polityki 
spójności zostały wpisane w strategiczne programowanie rozwoju społeczno-
gospodarczego i przestrzennego. Istotne znaczenie dla naszego kraju jako 
największego beneficjenta EPS ma stymulowanie sprawnego zakończenia negocjacji 
nad pakietem prawnym do końca 2012 roku, tak aby zdążyć przed rokiem 2014 z 
przygotowaniem niezbędnych dokumentów programowych, w innym przypadku 
odbędzie się to pod olbrzymią presją czasową.   

• Kompleksowość interwencji strukturalnej. Zmiany proponowane w 
rozwiązaniach EPS projektowanych na lata 2014-2020 mają różnokierunkowy 
charakter. W latach 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW) i Europejski Fundusz Rybacki zostały przesunięte z 
Europejskiej Polityki Spójności do odpowiednich polityk sektorowych. EFRROW 
określono jako podstawę filara drugiego Wspólnej Polityki Rolnej. W przypadku 
EFRROW bardzo szybko nastąpiło wydzielenie tej problematyki i tego funduszu w 



Wyzwania przed europejską polityką spójności   235 

polityce rozwojowej wielu krajów członkowskich, w tym także Polski, co 
spowodowało pewien dualizm polityki rozwojowej w naszym kraju, składającej się 
obecnie z dwóch segmentów: ogólnej polityki rozwojowej i polityki rozwojowej 
obszarów wiejskich. Europejski Fundusz Rybacki stał się po tym przesunięciu 
klasycznym instrumentem sektorowym. Założone mechanizmy koordynacji 
pomiędzy tymi funduszami a trzema funduszami EPS okazały się jednak zupełnie 
nieskuteczne. Dlatego zaproponowano, aby w latach 2014-2020 dwa kluczowe 
dokumenty nowego modelu programowania: Wspólne Ramy Strategiczne 
(Common Strategic Framework) i Partnerskie Kontrakty (Partnership Contracts) 
dotyczyły pięciu funduszy: trzech europejskiej polityki spójności i dwu wcześniej 
wymienionych. Dodatkowo zaproponowano zmianę nazwy Europejskiego 
Funduszu Rybackiego na Europejski Fundusz Morski i Rybołówstwa (European 
Maritime and Fisheries Fund), co oznacza intencję nadania temu instrumentowi 
bardziej strukturalnego niż dotąd charakteru.  

 Niestety zaproponowano równocześnie wprowadzenie nowego rozwiązania – 
Instrumentu Łączącego Europę (European Connectivity Instrument). Bardzo trudno 
jest już teraz powiedzieć, jak będą wyglądały szczegółowe rozwiązania, jednak już 
wiadomo że instrument ten będzie: 
A. Wdrażany poza europejską polityką spójności;  
B. Zarządzany bezpośrednio na poziomie europejskim;  
C. Zorientowany na trzy kierunki interwencji: trans-europejskie sieci transportowe, 
europejskie sieci energetyczne oraz sieci społeczeństwa informacyjnego; 
D. Dysponujący alokacją sięgającą 50 mld euro, w tym przejmujący 10 mld euro z 
Funduszu Spójności. 
 Intencją powołania tego instrumentu jest lepsze zaadresowanie kwestii 
infrastruktury transgranicznej, przede wszystkim w starych krajach członkowskich 
Unii Europejskiej. Jednak propozycja powołania nowej instytucji dla zarządzania 
Instrumentem Łączącym Europę spowoduje rozbicie jednolitej jak dotąd polityki Unii 
Europejskiej w sferze infrastruktury technicznej oraz przesunięcie alokacji na rzecz 
państw i regionów starej Unii Europejskiej (UE12), w tym przede wszystkim 
położonych centralnie w ramach Europy.   
 Reasumując niewątpliwie bliższe powiązanie EFRROW i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybołówstwa z funduszami europejskiej polityki spójności jest krokiem w 
bardzo dobrym kierunku. Jednak operacyjnie będzie to bardzo trudne zadanie, bowiem 
w latach 2007-2013 nastąpiło daleko idące rozwarstwienie szczegółowych rozwiązań 
dotyczących funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, a tych dwu instrumentów 
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w zakresie: programowania, zarządzania, monitoringu, ewaluacji, finansowania, 
wyboru projektów itd. Dlatego znaczący wysiłek musi zostać poświęcony 
„reintegracji” tych funduszy. Zarazem nie jest proponowane jakiekolwiek powiązanie 
z europejską polityką spójności w krajach członkowskich, w tym także w Polsce, 
Instrumentu Łączącego Europę. Równocześnie zostaje zachowane krytykowane dość 
powszechnie rozwiązanie pozostawania poza polem interwencji EPS Instrumentu 
Sąsiedztwa i Partnerstwa z krajami Europy Wschodniej i basenu Morza Śródziemnego.  
Usztywnienia struktury alokacji. Poza wspomnianym już sztywnym określeniem 
udziałów tych trzech funduszy w EPS zaproponowano kolejne ograniczenia. W 
przypadku Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stwierdzono, że 
przynajmniej 50% krajowej alokacji powinno zostać przeznaczone na wymienione 
wcześniej tematyczne cele 1, 3 i  4 oraz nie mniej niż 6% krajowej alokacji na rzecz 
tematycznego celu 4 (wspieranie przesunięcia w kierunku niskowęglowej gospodarki 
we wszystkich sektorach). Kolejnym ograniczeniem swobody państw członkowskich 
w wykorzystaniu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest 
określenie na 5% minimalnego pułapu alokacji tego funduszu na rzecz 
Zintegrowanych Strategii Rozwojowych (Integrated Development Strategies) na rzecz 
polityki miejskiej. Wreszcie 0,2% środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego ma zostać przeznaczone na rzecz  innowacyjnych akcji podejmowanych 
z inicjatywy Komisji Europejskiej w obszarze trwałego rozwoju miejskiego. 
 W przypadku Europejskiego Funduszu Społecznego określono, że w każdym kraju 
członkowskim minimum 20% zasobów tego funduszu zostanie alokowane na cel 
tematyczny „promowanie integracji społecznej i zwalczenie ubóstwa”. W regionach o 
niskim poziomie rozwoju minimum 60% alokacji powinno zostać skoncentrowane na 
czterech priorytetach inwestycyjnych: (1) promowanie zatrudnienia i wspieranie 
mobilności siły roboczej, (2) inwestowanie w edukację, umiejętności i edukację przez 
całe życie, (3) promowanie integracji społecznej i zwalczanie bezrobocia oraz (4) 
zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz sprawnej administracji publicznej. W 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przewiduje się dodatkowe ograniczenia 
swobody alokacji w postaci zablokowania 2,5 mld euro na zakup żywności dla 
ubogich mieszkańców Europy, co zostanie rozpisane na poszczególne kraje 
członkowskie. 
 Oczywiście każdy z tych minimalnych pułapów alokacji można racjonalnie 
uzasadnić. Jednak każde ograniczenie swobody państwa członkowskiego odnośnie 
kształtowania struktury finansowej obniża efektywność interwencji strukturalnej 
Wspólnoty Europejskiej, bowiem przyjmuje się zadaną z góry strukturę interwencji w 
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układzie twardych i miękkich instrumentów, która często nie pasuje do konkretnego 
krajowego i regionalnego kontekstu rozwojowego. Wydaje się, że w warunkach Polski 
najbardziej szkodliwe dla efektywności EPS jest ustalenie takiego podziału środków w 
ramach dwóch funduszy strukturalnych. Spowoduje to względną obfitość środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i względny deficyt środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, co wynika z propozycji przesunięcia w latach 2014-
2020 w porównaniu z okresem 2007-2014 około 10% całej alokacji pomiędzy tymi 
funduszami. Reasumując, istnieje szansa na poprawę kompleksowości interwencji 
Wspólnoty Europejskiej w procesy rozwojowe w krajach członkowskich dzięki 
zintegrowanemu programowaniu pięciu funduszy, ale zarazem pojawiają się nowe 
niespójności.  
Uproszczenie mechanizmów wdrażania EPS. Bardzo głębokie zmiany jakie 
następują w kolejnych wieloletnich okresach programowania oznaczają, że proces 
uczenia się partnerów, uczestników i beneficjentów jest co siedem lat rozpoczynany na 
bardzo niskim poziomie, żeby nie powiedzieć od początku. Wydaje się, że tak 
fundamentalne zmiany jakie proponowane są w europejskiej polityce spójności po 
roku 2013 oznaczały będą zwiększenie poziomu komplikacji zamiast postulowanego 
uproszczenia, co dotyczy przede wszystkim zakresu obciążeń administracyjnych 
instytucji uczestniczących w procesie zarządzania. Najlepszą ilustracją jest porównanie 
rozporządzeń na lata 2007-2013 z projektem na lata 2014-2020. Obowiązujące 
rozporządzenie ogólne liczy 64 strony, proponowane 186 stron; cały pakiet 
legislacyjny europejskiej polityki spójności zamyka się obecnie na około 110 stronach, 
proponowane na kolejny okres liczy około 320 stron. Wszystko to odbywa się w 
warunkach nieco mniejszego w latach 2014-2020 niż w latach 2007-2013 budżetu. 
Żeby była pełna porównywalność należałoby uwzględnić także Instrument Łączący 
Europę, a także różne uzupełniające instrukcje planistyczne. Na podstawie analizy 
projektów rozporządzeń można stwierdzić, że w warunkach ograniczenia wielkości 
środków EPS mamy do czynienia z systematycznym komplikowaniem tej polityki. W 
Polsce będącej największym beneficjentem EPS będzie to prowadziło do 
zdecydowanej dominacji przesłanek proceduralnych w relacji do przesłanek 
merytorycznych.  
 

* * * 
 

 Jak widać część proponowanych zmian w europejskiej polityce spójności jest 
korzystna dla kształtowania nowoczesnej polityki rozwojowej Polsce po roku 2013, 
jednak większość proponowanych na lata 2014-2020 zmian będzie utrudniała 
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wykorzystanie możliwości jakie niosą ze sobą fundusze Unii Europejskiej w Polsce. 
Rozwiązania te nie gwarantują także eliminacji różnorodnych słabości interwencji 
strukturalnej Unii Europejskiej w Polsce przedstawionych w tym  opracowaniu. 
Oznacza to, że władze publiczne oraz najważniejsi partnerzy społeczni i gospodarczy 
muszą być liderami reformy polityki rozwojowej Polsce, bowiem z tytułu korzystania 
ze środków i rozwiązań europejskiej polityki spójności nie nastąpią automatycznie 
pozytywne zmiany w nadchodzących latach obecnej dekady. 
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10. Dylematy kształtowania polityki gospodarczej i społecznej 
 
Streszczenie 

 Globalny kryzys finansowy obnażył słabości polityki gospodarczej i społecznej w 
Polsce na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku. Ujawniły się one w 
obszarach: finansów publicznych, systemu emerytalnego i polityki rodzinnej. 
Kontynuowanie dotychczasowej polityki byłoby bardzo niebezpieczne dla Polski ze 
względu na jej antyrozwojowy charakter i osłabianie fundamentów ustrojowych. 

 
Słowa kluczowe: polityka budżetowa, system emerytalny, polityka rodzinna, Polska 
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Dilemmas of Economic and Social Policy Shaping. 

Abstract 

 The global financial crisis has unveiled weaknesses of Poland’s economic and 
social policy at the turn of the first decade of XXI century. They have occurred in the 
fields of public finance, pension system and family policy. The continuation of the 
policy pursued so far could be very dangerous to Poland because of the policy anti-
development nature and its acting to the detriment of political system foundation. 

 
Key words: budgetary policy, pension system, family policy, Poland 
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 Globalny kryzys finansowy, który wystąpił na przełomie pierwszej i drugiej dekady 
XXI wieku, miał długookresowe konsekwencje dla wielu państw i gospodarek 
narodowych. Jedną z nich było pojawienie się znacznych deficytów budżetowych i 
narastanie długu publicznego. W niektórych krajach zjawiska te przybrały 
niebezpieczne rozmiary. 
 Szczególnie trudna sytuacja wystąpiła w Unii Gospodarczej i Walutowej. Zagrażała 
ona samym fundamentom Unii Europejskiej. Obnażyła bowiem jej strukturalne 
słabości, które wcześniej nierzadko pomijano milczeniem albo zbyt słabo 
rozpoznawano. Chodziło tutaj zarówno o zanik odpowiedzialności finansowej 
niektórych państw, jak i niewystarczającą konkurencyjność ich gospodarek 
narodowych. Można powiedzieć, że w tych przypadkach ostry kryzys bankowy 
przekształcił się w przewlekły kryzys finansów publicznych ze wszystkimi 
wynikającymi stąd konsekwencjami. 
 W tym kontekście warto przeanalizować działania polityki gospodarczej i 
społecznej, jakie podejmowano w Polsce na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI 
wieku w trzech obszarach: finansów publicznych, systemu emerytalnego i polityki 
rodzinnej. Trzeba je ocenić przez pryzmat wpływu na rozwój gospodarczy i społeczny 
oraz kształt ustrojowy kraju. Należy ustalić, czy sprzyjały one przyspieszeniu rozwoju 
gospodarczego i społecznego Polski oraz przyczyniły się do wzmocnienia jej 
fundamentów ustrojowych, czy też miały odwrotne skutki. 
 
Polityka bud żetowa w Polsce w warunkach globalnego kryzysu 
finansowego 

 Szeroko rozumiana stabilizacja makroekonomiczna oznacza „dynamiczny układ 
makroekonomiczny charakteryzujący się  zrównoważeniem tak strumieni, jak i 
zasobów”298. Ramy dla tego procesu gospodarczego tworzy polityka 
makroekonomiczna299. Obejmuje ona cztery elementy składowe, czyli polityki: 
pieniężną, budżetową, dochodową i kursową. Pomiędzy tymi politykami 
szczegółowymi powinno zachodzić ścisłe współdziałanie. 

                                                      
298 G.W. Kołodko, Kwadratura pięciokąta. Od załamania gospodarczego do trwałego wzrostu, 
Poltext, Warszawa 1993, s. 47. 
299 K. Lutkowski, Cele, zasady i generalne uwarunkowania polityki pieniężnej w procesie 
transformacji, „Bank i Kredyt” 1993, nr 11; K. Lutkowski, Możliwości i ograniczenia 
instrumentów makrofinansowych w strategii wzrostu gospodarczego, „Bank i Kredyt” 1993, 
nr 5–6. 
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 Prawidłowy podział ról w obrębie polityki makroekonomicznej sprawia, że 
przyczynia się ona do osiągania wiązki celów: stabilnego poziomu cen, szybkiego i 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego, wysokiego poziomu zatrudnienia oraz 
dającego się utrzymać w długim okresie bilansu płatniczego (sustainable balance of 

payments). W przypadku polityki budżetowej zasadniczym celem powinno być 
utrzymanie ciężaru fiskalnego na takim poziomie, który zapewni osiągnięcie 
odpowiedniego tempa wzrostu gospodarczego, a ponadto umożliwi pozyskanie 
środków wystarczających do realizacji zadań państwa300. 
 Tradycyjnie uważano, że dobry budżet państwa powinien być zrównoważony. W 
ekonomii keynesowskiej wskazywano natomiast na celowość okresowego 
niezrównoważenia budżetu państwa301. O ile pierwsze podejście zachęcało do 
odpowiedzialności za stan finansów publicznych, o tyle drugie stanowisko sprzyjało 
rozluźnieniu dyscypliny finansowej państwa. Z czasem upowszechniła się nie tylko 
akceptacja deficytu budżetowego o charakterze koniunkturalnym, ale tolerowano także 
strukturalny deficyt budżetowy. 
 W ostatnich latach w wielu krajach coraz większym problemem był szybki wzrost 
deficytu budżetu państwa i niebezpiecznie narastający dług publiczny. Takie zjawisko 
obserwowano, na przykład, w latach 2008–2009. Część polityków i ekonomistów 
wskazywała tutaj na skutki globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego. 
Jednakże pojawiały się również poważne wątpliwości, czy rzeczywiście mieliśmy do 
czynienia tylko z rezultatem spadku realnej wartości produkcji krajowej. Wskazywano 
bowiem, że w wielu przypadkach do pogorszenia sytuacji finansów publicznych mogła 
przyczynić się polityka budżetowa, którą realizowano przed kryzysem i w trakcie 
kryzysu302. 
 Analiza budżetu państwa, rozumianego jako cały sektor finansów publicznych, 
musiała w przypadku Polski uwzględniać następujące elementy303: 

• budżet administracji rządowej, 

                                                      
300 Ibidem 
301 J. Stacewicz, Polityka gospodarcza, SGH, Warszawa 1998, s. 28. 
302 D. Malinowski, Wpływ światowego kryzysu ekonomicznego lat 2008–2009 na poziom 
deficytu budżetowego i długu publicznego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej na tle 
pozostałych krajów UE, w: Polityka gospodarcza w warunkach deficytu budżetowego i długu 
publicznego. Materiały z konferencji Katedry Teorii Systemów Ekonomicznych i Katedry 
Skarbowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – 8 grudnia 2010 r., red. M. Krawczyk, 
D. Malinowski, Centrum Doradztwa i Ekspertyz Gospodarczych SGH Sp. z o.o., 
Warszawa 2011, s. 9 oraz 22. 
303 Ibidem, s. 10–11. 



Dylematy kształtowania polityki gospodarczej i społecznej   245 

• budżety lokalne (budżety jednostek samorządu terytorialnego), 

• budżety funduszy celowych centralnych, w tym między innymi budżety 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego (KRUS), oraz budżety funduszy celowych samorządowych, 

• budżet Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), 

• jednostki gospodarki pozabudżetowej. 
 Miernikiem rzeczywistego stanu budżetu państwa jest wynik ekonomiczny budżetu 
państwa wyrażony jako procent PKB w cenach rynkowych, a nie wynik kasowy. 
Wynik kasowy budżetu państwa dla roku t wyznacza się, odejmując od dochodów 
kasowych budżetu państwa z roku t wydatki kasowe budżetu państwa z roku t. Aby 
wyznaczyć wynik ekonomiczny budżetu państwa w roku t, należy skorygować wynik 
kasowy budżetu państwa z roku t. W tradycyjnej formule ekonomicznego wyniku 
budżetu państwa korekta ta polega na dodaniu do wyniku kasowego z roku t zmiany 
należności państwa, jaka zaszła w roku t, i odjęciu zobowiązań wymagalnych budżetu 
państwa w roku t304.  
 Jednakże w ostatnich latach tradycyjna formuła wyniku ekonomicznego budżetu 
państwa została w wielu krajach zmodyfikowana. W metodologii prezentacji stanu 
finansów publicznych wprowadzono bowiem zmiany, które polegały na305: 

• zapisywaniu niektórych operacji finansowych związanych z wypływem środków 
finansowych poza wydatkami kasowymi, chociaż miały one charakter typowego 
wydatku kasowego (nazywano to „zamiataniem deficytu pod dywan” lub 
„rozstawianiem deficytu po kątach”), 

• zaliczaniu do dochodów kasowych budżetu państwa pozycji nie związanych z 
wpływem środków pieniężnych do budżetu państwa (oznaczało to zawyżanie 
dochodów kasowych). 

 W ten sposób wykazywano lepszy wynik kasowy budżetu państwa i wynik 
ekonomiczny budżetu państwa. Poprawa sytuacji finansów publicznych następowała 
jedynie w sensie formalnym (statystycznym), ale pozwalało to ukryć na jakiś czas 
pogarszającą się sytuację finansów publicznych. Dzięki temu odkładano na później 
konieczną naprawę finansów publicznych306. 

                                                      
304 Ibidem, s. 11–14. 
305 Ibidem, s. 14. 
306 Ibidem, s. 15. 



246  Tomasz Przybyciński 

 W przypadku Polski globalny kryzys finansowy i gospodarczy – w przeciwieństwie 
do wielu innych krajów – nie doprowadził do spadku realnego PKB. Obserwowano 
natomiast spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego.  
 Chociaż nominalny PKB w Polsce znacznie wzrósł, na przykład w latach 2008–
2009, to jednak w tym samym czasie nastąpił wyraźny spadek rocznych dochodów 
budżetowych jako procentu PKB. Był to jednak w dużym stopniu skutek zmian w 
systemie podatkowym, które polegały na zmniejszeniu obciążeń podatkowych. Od 1 
stycznia 2009 roku zmieniono bowiem w Polsce stopy podatkowe (18%, 32% zamiast 
19%, 30%, 40%) oraz progi podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób 
fizycznych (PIT)307. 
 Ponadto do zwiększenia deficytu ekonomicznego budżetu państwa w Polsce w 
latach 2008–2009 przyczynił się wzrost udziału wydatków budżetowych w PKB. W 
okresie tym roczne nominalne wydatki budżetowe wzrosły w większym stopniu niż 
roczny nominalny PKB. Polska polityka budżetowa nie wykorzystała zatem wzrostu 
gospodarczego do stabilizacji deficytu ekonomicznego budżetu państwa308. 
 Tymczasem wzrost nominalnego PKB dawał szansę takiego zwiększania rocznych 
nominalnych wydatków budżetowych, które nie doprowadziłoby do wzrostu udziału 
tych wydatków w PKB i do pogorszenia wyniku ekonomicznego budżetu państwa jako 
procentu PKB. Właśnie z tego powodu polska polityka budżetowa zasługuje na 
negatywną ocenę309. 
 Warto zaznaczyć, że Polska była beneficjentem netto funduszy unijnych. Z jednej 
strony ułatwiało to łagodzenie negatywnych skutków globalnego kryzysu finansowego 
i gospodarczego. Z drugiej strony absorpcja funduszy unijnych wiązała się z 
koniecznością współfinansowania projektów przez budżet państwa i samorządy310. 
 Taka sytuacja stymulowała wzrost wydatków oraz zwiększanie deficytu sektora 
instytucji rządowych i samorządowych. Jednakże do zwiększonych wydatków można 
się było wcześniej przygotować, tworząc odpowiednie rezerwy. 
 O ile tempo wzrostu realnego PKB w Polsce wyniosło 6,2% w 2006 roku i 6,8% w 
2007 roku, o tyle w kolejnych latach obniżyło się i wynosiło: 5,1% w 2008 roku, 1,6% 
w 2009 roku, 3,9% w 2010 roku i 4,3% w 2011 roku311. 

                                                      
307 Ibidem, s. 24. 
308 Ibidem 
309 Ibidem 
310 Program konwergencji. Aktualizacja 2011, Warszawa, kwiecień 2011, s. 15. 
311 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Rok 2011, GUS, Warszawa, 
styczeń 2012, s. 7. 
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 Znacznie gorzej prezentowała się sytuacja finansów publicznych. Deficyt sektora 
instytucji rządowych i samorządowych, który wyniósł 3,6% PKB w 2006 roku i 1,9% 
PKB w 2007 roku, zwiększył się bowiem do: 3,7% PKB w 2008 roku, 7,4% PKB w 
2009 roku i 7,8% PKB w 2010 roku312. W 2011 roku deficyt sektora instytucji 
rządowych i samorządowych zmniejszył się do 5,1% PKB313. 
 Z kolei dług publiczny wzrósł z 45% PKB w 2007 roku do prawie 55% PKB w 
2011 roku314. Już w 2009 roku Polska przekroczyła pierwszy z dwóch progów 
ostrożnościowych, określonych w ustawie o finansach publicznych, który wynosił 
50% PKB. Przekroczenie drugiego progu ostrożnościowego, ustalonego na poziomie 
55% PKB, wiązałoby się z koniecznością podjęcia radykalnych działań naprawczych. 
Oznaczałoby to drastyczne cięcia wydatków i podniesienie podatków315. 
 Warto zauważyć, że Polska zbliżyła się również do limitu zadłużenia określonego 
w Konstytucji RP z 1997 roku. Art. 216 ust. 5 Konstytucji stanowi bowiem, że: „Nie 
wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w 
następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego 
produktu krajowego brutto. Sposób obliczania wartości rocznego produktu krajowego 
brutto oraz państwowego długu publicznego określa ustawa”. 
 Wydaje się, że polska polityka budżetowa w analizowanym okresie polegała przede 
wszystkim na świadomym zadłużaniu kraju. W ten sposób zyskiwano po prostu 
dodatkowy czas na odkładanie trudnych decyzji o naprawie finansów publicznych na 
później. Takie działania oznaczały kontynuowanie złych praktyk z wcześniejszych lat, 
które polegały na tolerowaniu strukturalnego deficytu budżetowego. W tych 
warunkach środki z prywatyzacji służyły przede wszystkim „łataniu” chronicznej 
dziury budżetowej. Można to traktować jako przykład zjawisk patologicznych, 
polegających na braku zdolności myślenia w kategoriach strategicznych oraz 
racjonalizacji wydatków i dochodów budżetowych. Myślano bowiem przede 
wszystkim w kategoriach „tu i teraz”, co prowadziło do nieodpowiedzialnej polityki316. 
 Przeciwieństwem nieodpowiedzialnej polityki budżetowej jest długoterminowe 
planowanie zarówno dochodów, jak i wydatków oraz zapewnienie między nimi 

                                                      
312 Program konwergencji. Aktualizacja 2012, Warszawa, kwiecień 2012, s. 21. 
313 Ibidem, s. 16 oraz 21. 
314 Trzęsienie kapitalizmu, „Polityka” 2012, nr 1 (wydanie specjalne), s. 65. 
315 L. Oręziak, Otwarte Fundusze Emerytalne – źródło długu publicznego, zysków dla PTE i 
złudzeń dla emerytów, w: Ubezpieczenie społeczne w Polsce. 10 lat reformowania, red. 
J. Hrynkiewicz, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 
Warszawa 2011, s. 106–107. 
316 W. Kieżun, Patologia transformacji, Poltext, Warszawa 2012, s. 262 oraz s. 355. 
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odpowiednich proporcji. Państwo troszczy się wówczas o pozyskiwanie odpowiednich 
środków, unikając nadmiernego zadłużania się317. 
 Dobra polityka fiskalna charakteryzuje się odpowiedzialnością. Oznacza to, że 
przyczynia się do stabilizacji finansów publicznych w średnim i długim okresie. 
Ważnym krokiem we właściwym kierunku jest ograniczanie rozmiarów deficytu 
budżetowego. Odpowiedzialna polityka fiskalna skutkuje wzrostem wiarygodności, 
poprawą zaufania inwestorów do gospodarki i umocnieniem wzrostu gospodarczego318. 
 W polityce gospodarczej rządu PO–PSL obserwowano początkowo dryf. Poważną 
przeszkodę dla reformatorskich działań koalicji rządowej stanowił bowiem prezydent 
L. Kaczyński, wywodzący się z opozycyjnego PiS. Korzystał on często z 
przysługującego mu prawa wetowania kluczowych ustaw w pakietach reform 
proponowanych przez PO. 
 Sytuacja zmieniła się diametralnie po śmierci prezydenta L. Kaczyńskiego w 
kwietniu 2010 roku i wyborze na prezydenta B. Komorowskiego, który wywodził się z 
PO. W nowej sytuacji politycznej można było podjąć zdecydowane działania 
reformujące finanse publiczne. Jakie było zatem uzasadnienie kontynuowania polityki 
gospodarczej, polegającej na „kupowaniu czasu”? 
 Wydaje się, że politycy, tworzący koalicję rządową PO–PSL, obawiali się 
podejmowania bardzo trudnych decyzji przed wyborami parlamentarnymi, które 
odbyły się w 2011 roku. Zdawali sobie bowiem sprawę, ile mogłoby ich kosztować 
samo ogłoszenie radykalnych działań oszczędnościowych319. 
 Rzeczywiste reformy zmniejszyłyby drastycznie szansę na utrzymanie się przy 
władzy. Politycy, tworzący koalicję rządową PO–PSL, podejmowali zatem takie 
działania, które z ich punktu widzenia były niezbyt kosztowne i mogły przyczynić się 
do utrzymania lub zwiększenia poparcia elektoratu. Tłumaczyli, że chociaż Polska była 
relatywnie odporna na zjawiska kryzysowe i należało ją postrzegać jako swego rodzaju 
„zieloną wyspę”, to jednak w końcu skutki globalnego kryzysu finansowego dotknęły 
również nasz kraj. W związku z tym koszty kryzysu musieli w końcu ponieść zwykli 
ludzie. Niemniej jednak rząd twierdził, że robił wszystko, aby dolegliwości były jak 
najmniejsze. 
 Tymczasem opóźnianie działań sanacyjnych prowadziło w konsekwencji do 
wystawienia kraju na zwiększone ryzyko związane z utrudnionym dostępem do 

                                                      
317 Ibidem, s. 262–263. 
318 J. Działo, Dlaczego trudno jest prowadzić „dobrą” politykę fiskalną?, „Gospodarka 
Narodowa” 2012, nr 1–2, s. 26–27. 
319 W. Kieżun, Patologia…, op.cit., s. 355. 
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zagranicznego finansowania. Ryzyko to mogłoby się w pełni zmaterializować w 
przypadku postępującej utraty zaufania wierzycieli do zadłużonych państw i załamania 
na rynkach finansowych320. 
 W miarę upływu czasu kontynuowanie polityki świadomego zadłużania Polski 
stawało się coraz trudniejsze. Skala nierównowagi w finansach publicznych była 
bardzo duża. Dlatego też zgodnie z ustawą o zmianie niektórych ustaw związanych z 
realizacją ustawy budżetowej na 2011 rok321: 

• podwyższono najwyższą stawkę podatku od wartości dodanej (VAT) z poziomu 
22% do 23%, a stawkę obniżoną z 7% do 8%, 

• zamrożono fundusz płac w ujęciu nominalnym dla większości jednostek sektora 
instytucji rządowych i samorządowych, 

• obniżono wydatki na niektóre programy rynku pracy, 

• obniżono zasiłki pogrzebowe (od marca 2011 roku). 
 Podwyższone stawki podatkowe miały obowiązywać przez trzy lata. 
Zlikwidowaniu nadmiernego deficytu budżetowego służyła również podwyżka stawki 
podatku akcyzowego na papierosy, którą wprowadzono w 2011 roku, oraz zniesienie 
ulgi od biokomponentów dodawanych do paliw silnikowych322. 
 Ponadto od 1 maja 2011 roku składkę, przekazywaną przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych (ZUS) do otwartych funduszy emerytalnych (OFE), zmniejszono z 7,3% 
do 2,3% podstawy składki emerytalnej. Docelowo (od 2017 roku) ma ona wynosić 
3,5% podstawy składki emerytalnej. Pozostałą część dotychczasowej składki 
ewidencjonowano w ZUS na specjalnych indywidualnych subkontach i przekazywano 
do wydzielonego funduszu zarządzanego przez ZUS w celu finansowania bieżących 
wypłat323. 
 Składki, które rejestrowano na indywidualnych kontach emerytalnych, mają być 
indeksowane raz do roku średnią kroczącą 5-letniego wskaźnika nominalnego wzrostu 
PKB. Gdy osoba ubezpieczona osiągnie wiek emerytalny, wartość jej konta zostanie 
podzielona przez dalszą oczekiwaną długość życia i zwiększy wysokość emerytury. 

                                                      
320 Taka sytuacja wystąpiła w 2010 roku, gdy realne stało się bankructwo Grecji. 
Niebezpieczeństwo zostało jednak wówczas odsunięte, ponieważ Grecji udzielono skutecznej 
pomocy finansowej. 
321 Program konwergencji. Aktualizacja 2011, op.cit., s. 13. 
322 Ibidem 
323 Ibidem, s. 13. 
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Środki zgromadzone na subkoncie w ZUS mogą być dziedziczone na zasadach 
obowiązujących w OFE324. 
 Działania te stanowiły element naprawy finansów publicznych. Szacowano, że 
dzięki obniżeniu składek przekazywanych do OFE nastąpi poprawa salda sektora 
instytucji rządowych i samorządowych o ok. 0,6% PKB w 2011 roku i kolejne 
0,5% PKB, czyli razem 1,1% PKB, w 2012 roku. Uwzględniając dodatkowe 
oszczędności z tytułu obniżenia kosztów obsługi długu, saldo sektora instytucji 
rządowych i samorządowych miało się poprawić w latach 2011–2012 odpowiednio o 
0,7% PKB i 1,2% PKB325. 
 Istniały obawy, że już w 2011 roku relacja państwowego długu publicznego 
(według polskiej metodologii) do PKB przekroczy 55%. Dlatego stworzono 
dodatkowy mechanizm zabezpieczający, polegający na wprowadzeniu warunkowych 
podwyżek stawek VAT. Gdyby wspomniana relacja została przekroczona, to wtedy 
nastąpiłyby dwie podwyżki stawek VAT. Każda podwyżka wynosiłaby 1 pkt proc. 
Pierwsza nastąpiłaby od lipca 2012 roku, a druga od lipca 2013 roku326. 
 Jeżeli natomiast relacja państwowego długu publicznego do PKB przekroczyłaby 
55% w 2012 roku, to wówczas pierwsza podwyżka stawek VAT nastąpiłaby od lipca 
2013 roku, a druga od lipca 2014 roku327. 
 Podwyższoną stawkę VAT zamierzano utrzymać maksymalnie przez 3 lata328. 
 Znacznie boleśniejsze działania, zmierzające do naprawy finansów publicznych, 
podjęto w 2012 roku, czyli po wygranych przez koalicję rządową PO–PSL wyborach 
parlamentarnych, które odbyły się w 2011 roku. Ważnym posunięciem było 
podwyższenie od lutego 2012 roku składki rentowej płaconej przez pracodawców z 6% 
do 8%. Ponadto z dniem 18 kwietnia 2012 roku wprowadzono nowy podatek od 
wydobycia miedzi i srebra. Oprócz tego od początku 2012 roku obowiązywały wyższe 
stawki akcyzy na olej napędowy i papierosy. Szczególne znaczenie miała jednak 
forsowana przez rząd koncepcja stopniowego podwyższenia i zrównania wieku 
emerytalnego dla mężczyzn (z 65 lat) i kobiet (z 60 lat) do 67 lat. Zdecydowano się 
również na zreformowanie systemu emerytalnego dla służb mundurowych, które miało 

                                                      
324 Ibidem, s. 19–20. 
325 Ibidem, s. 13. 
326 Ibidem, s. 12. 
327 Ibidem 
328 Ibidem 
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polegać na wydłużeniu okresu pracy niezbędnego do nabycia uprawnień emerytalnych 
oraz podwyższeniu wieku uprawniającego do świadczenia emerytalnego329. 
 Podwyższenie i zrównanie wieku emerytalnego dla mężczyzn i kobiet mogło 
przyczynić się do znacznej poprawy sytuacji finansów publicznych w relatywnie 
krótkim czasie330. Wydłużenie wieku emerytalnego skutkowałoby bowiem 
prawdopodobnie wzrostem wpływów podatkowych i ze składek na ubezpieczenia 
społeczne. Ponadto zmniejszyłyby się wydatki na emerytury. Byłby to rezultat 
mniejszej liczby emerytów w porównaniu ze scenariuszem bez zmian wieku 
emerytalnego331. 
 Kwestia stopniowego podwyższenia i zrównania wieku emerytalnego dla mężczyzn 
i kobiet okazała się niezwykle drażliwa ze społecznego i politycznego punktu 
widzenia. Propozycje rządowe napotkały bowiem zdecydowany sprzeciw większości 
polskiego społeczeństwa. W szczególności wskazywano na ich antypracowniczy 
charakter i chęć „załatania” dziury budżetowej kosztem kobiet, a także deficyt dialogu 
społecznego. 
 Wydaje się, że dla takich działań należało najpierw zdobyć poparcie społeczne, 
czyli uzyskać odpowiednią legitymizację. W tym celu trzeba było przeprowadzić 
autentyczną debatę i wsłuchać się w głos opinii publicznej. Tymczasem koalicja 
rządowa, korzystając z posiadanej większości parlamentarnej, zaniedbała dialog 
społeczny i po prostu narzuciła swoją wolę nie tylko opozycji, ale również większości 
społeczeństwa. 
 Stopniowe podwyższenie i zrównanie wieku emerytalnego dla mężczyzn i kobiet 
nie zostało odpowiednio przygotowane. Sanacja finansów publicznych w Polsce 
wymagała trudnych działań. Właśnie w tym celu warto było budować długoterminowy 
szeroki społeczny i ponadpartyjny konsensus. Jednakże szansa na wypracowanie takiej 
zgody została zaprzepaszczona. Wybrano bowiem wariant antagonizowania opozycji i 
prowokowania konfliktu społecznego. 
 
Ewolucja systemu emerytalnego a polityka bud żetowa w Polsce 

 Zabezpieczenie emerytalne stanowi bardzo ważny element polityki społecznej, 
która kształtuje warunki życia i stosunki społeczne. Jest ono jedną z form 
zabezpieczenia społecznego. Przeznacza się na nie znacznie więcej środków 

                                                      
329 Program konwergencji. Aktualizacja 2012, op.cit., s. 6, 12–13, 17 oraz s. 25–27. 
330 J. Tyrowicz, P. Strzelecki, Debata pełna iluzji, „Gazeta Wyborcza”, 16.02.2012. 
331 Program konwergencji. Aktualizacja 2012, op.cit., s. 25–26. 
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finansowych niż na zabezpieczenie przed chorobą, śmiercią, inwalidztwem, 
wypadkami przy pracy, bezrobociem i macierzyństwem332. 
 Ludzie od dawna dążyli do tego, aby zapewnić sobie godne warunki życia w 
okresie starości. Dawniej główną formą zabezpieczenia dla rodziców były dzieci. 
Wychowując je we właściwy sposób, rodzice mogli oczekiwać, że w przyszłości dzieci 
zaopiekują się nimi, rewanżując się za ich wcześniejsze wysiłki. Stopniowo podobne 
zależności obejmowały coraz szerszy krąg osób, przekształcając się w zobowiązania 
zawodowe i obywatelskie. W średniowieczu rodziny były wspierane w realizacji 
funkcji opiekuńczych przez gildie i cechy, a także przez kościoły i klasztory333. 
 W 1601 roku w Anglii powstało elżbietańskie prawo pomocy ubogim. Nałożyło 
ono na parafie obowiązek opieki nad biedakami. Byli wśród nich także ludzie w 
podeszłym wieku334. 
 Publiczne systemy zabezpieczenia na starość, w których członkostwo było 
obowiązkowe, a wysokość wypłat regulowało i gwarantowało państwo, powstały pod 
koniec XIX wieku i rozpowszechniły się w XX wieku. Do ich wprowadzenia 
przyczyniły się rozwój demokracji i konieczność zabiegania polityków o względy 
elektoratu, a także dynamiczne zmiany społeczne (migracje), które zmniejszyły 
możliwości otrzymywania pomocy ze strony rodziny i społeczności lokalnej335. 
 Obserwując ewolucję publicznych systemów zabezpieczenia na starość, można 
stwierdzić, że zazwyczaj ich rozbudowa była wymuszona. Dokonywała się ona w 
drodze przetargów i miała na celu stabilizację ustroju społeczno-gospodarczego. 
 Historycznie ukształtowały się dwie bazowe formy zabezpieczenia emerytalnego: 
obowiązkowe ubezpieczenia pracowników i system zaopatrzeniowy. W przypadku 
ubezpieczeń zatrudnieni i pracodawcy wpłacali składki na fundusz emerytalny 
kapitałowy lub repartycyjny. W funduszu kapitałowym składki były kapitalizowane, a 
emerytury zależały od wartości zgromadzonych środków. W funduszu repartycyjnym 
takiego związku nie było, a gromadzone środki osób pracujących przeznaczano na 
bieżącą wypłatę emerytur osób, które już nie pracowały. Z kolei w przypadku systemu 
zaopatrzeniowego państwo świadczyło pomoc dla osób, które spełniały określone 
kryterium (wieku lub stażu pracy)336. 

                                                      
332 J. Orczyk, Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele, Wyd. AE, Poznań 2008, s. 107.  
333 Ibidem, s. 107–108. 
334 J. Poteraj, Katalaktyka instytucji finansowych rynku emerytalnego w Polsce w perspektywie 
efektywności inwestowania, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 233. 
335 J. Orczyk, Polityka społeczna…, op.cit., s. 108. 
336 Ibidem, s. 110–111. 
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 Warto zaznaczyć, że pierwszy powszechny państwowy system emerytalny powstał 
w 1889 roku w Niemczech dzięki staraniom kanclerza O. von Bismarcka. Był to 
system kapitałowy. Zakładał on opłacanie składek emerytalnych, inwestowanie 
zgromadzonych środków, a następnie wypłatę emerytur z pomnożonych zasobów. 
Natomiast w 1891 roku w Danii powstał publiczny bezskładkowy system emerytalny, 
finansowany z powszechnych podatków. W następnych latach wiele krajów, 
zainspirowanych koncepcją O. von  Bismarcka, tworzyło kapitałowe systemy 
emerytalne, które gromadziły coraz więcej środków. Były jednak i takie kraje, które 
tworzyły bezskładkowe publiczne systemy emerytalne, zbliżone koncepcyjnie do 
rozwiązania wprowadzonego w Danii337. 
 Duże zasoby funduszy emerytalnych zwróciły uwagę polityków, którzy w latach 
30. i 40. XX wieku poszukiwali dodatkowych środków na realizację różnych 
projektów. Właśnie dlatego w 1935 roku w Szwecji socjaldemokraci zaproponowali 
rozwiązanie typu pay-as-you-go. Wykorzystano tutaj schemat piramidy finansowej, 
opracowany w latach 20. XX wieku w USA przez Ch. Ponziego, i zdecydowano się na 
wypłatę emerytur z gromadzonych na bieżąco składek. Podobnie postąpiono w 
Niemczech i we Włoszech, gdzie zgromadzone zasoby funduszy emerytalnych 
przeznaczono na zbrojenia. Takie postępowanie stało się zachętą do przekształcania po 
II wojnie światowej kapitałowych systemów emerytalnych w systemy typu pay-as-

you-go. Wypłacano w nich świadczenia emerytalne z bieżących wpłat aktywnych 
uczestników systemu338. 
 W 1942 roku W. Beveridge ogłosił w Wielkiej Brytanii zasady opieki nad 
potrzebującymi. Sprowadzały się one do postulatu zapewnienia wszystkim emerytur na 
poziomie minimum socjalnego, które byłyby finansowane z podatków całej populacji. 
Ten pomysł zrealizowano nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale również w Szwecji i 
Holandii339. 
 Zasady opieki nad potrzebującymi odwoływały się do tzw. solidarności pokoleń. 
Jednakże z rzeczywistą solidarnością, rozumianą jako miłość społeczna, miały one 
niewiele wspólnego. Oznaczały bowiem zwyczajną redystrybucję środków od osób 
pracujących do ludzi niepracujących, dokonywaną w wielu przypadkach według 
uznaniowych kryteriów przez państwo. 

                                                      
337 J. Poteraj, Katalaktyka…, op.cit., s. 234. 
338 Ibidem, s. 235. 
339 Ibidem; Od Bismarcka do filarów (rozmowa z dr Agnieszką Chłoń-Domińczak, byłą 
wiceminister w MPiPS, obecnie adiunktem w Instytucie Statystyki i Demografii SGH), „Gazeta 
Bankowa” 2011, nr 10, s. 53. 
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 W okresie PRL istniał repartycyjny system emerytalny, w którym wydatki 
pokrywano z bieżących wpływów. Stopniowo rozszerzano zabezpieczenie emerytalne 
na wszystkich pracujących. Chociaż świadczenia emerytalne były zazwyczaj bardzo 
niskie, to jednak istniały grupy, które miały szczególne przywileje i otrzymywały 
wysokie emerytury340. 
 W związku z przejściem od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki 
rynkowej pojawiło się w Polsce na początku lat 90. XX wieku wysokie bezrobocie, a 
wpływy do systemu emerytalnego zmniejszyły się. Ponadto wzrosła liczba emerytów. 
Masowy wzrost liczby świadczeniobiorców doprowadził do zwiększenia wydatków. 
Zjawiska te przyczyniły się do finansowej destabilizacji systemu emerytalnego341. 
 Pomimo zwiększenia poziomu składek na ubezpieczenia społeczne nie udało się w 
sposób trwały poprawić kondycji systemu emerytalnego. W 1994 roku wpływy ze 
składek stanowiły tylko 74,9% dochodów FUS. 23,9% dochodów FUS pochodziło z 
dotacji budżetowych342. 
 Bardzo wysokie nakłady na świadczenia emerytalno-rentowe deformowały 
strukturę wydatków społecznych. Ograniczały one wielkość środków na edukację i 
służbę zdrowia, a więc dziedziny o charakterze rozwojowym343. Na koniec 1998 roku 
składki na ubezpieczenia społeczne stanowiły 45% wynagrodzeń344. 
 Wobec niekorzystnych uwarunkowań demograficznych ekonomiści dostrzegali 
konieczność zmniejszenia bardzo wysokich wydatków emerytalno-rentowych. W 
połowie lat 90. XX wieku pojawiły się różne projekty korekt lub całościowych reform 
systemu emerytalnego w Polsce345. 
 Zjawiska te warto postrzegać w szerszym kontekście. Pod koniec XX wieku w 
wielu krajach na świecie obserwowano bowiem proces starzenia się społeczeństw. 
Skutkował on zachwianiem proporcji pomiędzy liczbą osób pracujących a liczbą osób 
w wieku poprodukcyjnym. Piramidy demograficzne przekształciły się w formy 
przypominające sarkofagi. Wzrost udziału emerytów w całej populacji sprawił, że 
rozbudowane repartycyjne systemy emerytalne stały się bardzo kosztowne. Rosnące 
wydatki na publiczne emerytury stanowiły zagrożenie dla finansów publicznych i 
                                                      
340 J. Orczyk, Polityka społeczna…, op.cit., s. 116–118. 
341 Ibidem, s. 118–120. 
342 J. Poteraj, Katalaktyka…, op.cit., s. 247. 
343 T. Szumlicz, Reforma systemu zabezpieczenia społecznego: ku rozwiązaniom ubezpiecze-
niowym, w: Reformy społeczne. Bilans dekady, red. M. Rymsza, Instytut Spraw Publicznych, 
Warszawa 2004, s. 64; J. Orczyk, Polityka społeczna…, op.cit., s. 120. 
344 J. Poteraj, Katalaktyka…, op.cit., s. 248. 
345 J. Orczyk, Polityka społeczna…, op.cit., s. 119–120. 
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rozwoju gospodarczego. Wysokie obciążenia finansowe pracujących osłabiały 
konkurencyjność przedsiębiorstw i całych gospodarek narodowych346. 
 W tej sytuacji dążono do obniżenia obciążeń publicznych i kosztów pracy oraz 
korygowano lub reformowano systemy emerytalne. W ramach tych działań 
podwyższano wiek emerytalny i tworzono możliwość łączenia emerytury z pracą, 
dzięki czemu obniżano bieżące świadczenia emerytalne. Ponadto wprowadzano 
kapitałowe systemy emerytalne347. 
 To ostatnie rozwiązanie zasługuje na szczególną uwagę. Wypróbowano je najpierw 
w krajach Ameryki Południowej. Wobec niekorzystnych zmian demograficznych i 
niewydolności stosowanych rozwiązań emerytalnych w latach 80. XX wieku w Chile 
wprowadzono publiczny system kapitałowy. Podobne zmiany nastąpiły w Peru w 1992 
roku i w Kolumbii w 1993 roku348. 
 W 1994 roku Bank Światowy przedstawił opracowanie zatytułowane Averting the 

Old Age Crisis. Policies to Protect the Old and Promote Growth. W ten sposób 
rozpoczął lansowanie systemu emerytalnego złożonego z trzech filarów. Pierwszy filar 
o charakterze bazowym i obowiązkowym miał chronić przed ubóstwem. Znajdowałby 
się w gestii państwa i byłby zarządzany przez agencję publiczną. W tym filarze 
zostałaby wykorzystana metoda repartycyjna. Konstrukcję drugiego filara 
proponowano oprzeć o zasady aktuarialne. W drugim filarze również obowiązywałby 
przymus oszczędzania na emeryturę. Jednakże w tym przypadku zarządzanie mogłoby 
zostać powierzone podmiotom prywatnym. Trzeci filar obejmowałby natomiast 
rozmaite ubezpieczenia i plany emerytalne. Propozycje Banku Światowego stały się 
inspiracją do przebudowy systemów emerytalnych w Ameryce Łacińskiej i Europie349. 
 Krytycy rozwiązań lansowanych przez Bank Światowy wskazywali, że nadawały 
się one do zastosowania w przypadku biednych krajów, posiadających słabo rozwinięte 
systemy emerytalne. Mała liczba ubezpieczonych, ograniczony zakres ubezpieczeń 
oraz relatywnie niewielki poziom zobowiązań ułatwiały bowiem przejście na 
rozwiązanie trójfilarowe. W przypadku rozwiniętych systemów emerytalnych 
podstawowa trudność przejścia z systemu repartycyjnego na system kapitałowy 
wiązała się z koniecznością wieloletniego finansowania deficytu w pierwszym filarze o 

                                                      
346 Ibidem, s. 112–114; J. Poteraj, Katalaktyka…, op.cit., s. 236. 
347 J. Orczyk, Polityka społeczna…, op.cit., s. 112–114. 
348 J. Poteraj, Katalaktyka…, op.cit., s. 236. 
349 Ibidem, s. 237. 
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charakterze repartycyjnym oraz oszczędzania na emeryturę w filarze drugim i 
trzecim350. 
 Krytyka dotyczyła również zaniedbywania polityki rodzinnej, której nie należało 
oddzielać od reformowania systemu emerytalnego. Procesowi starzenia się 
społeczeństwa można bowiem przeciwdziałać. Służy temu w szczególności rozbudowa 
polityki rodzinnej, stanowiącej ważny element polityki społecznej. Silne wspieranie 
rodzin i dzieci, na przykład poprzez świadczenia, ulgi podatkowe i rozwój usług 
opiekuńczych dla dzieci, przyczynia się do wzrostu dzietności. W połączeniu 
z przyjazną dla kobiet polityką ograniczania bezrobocia tworzy to klimat sprzyjający 
odwróceniu niekorzystnych tendencji demograficznych351. 
 W tym przypadku problem polegał przede wszystkim na konieczności 
wypracowania długookresowych rozwiązań sprzyjających wzrostowi dzietności oraz 
przeznaczenia znacznych środków finansowych na ich wdrożenie. Tymczasem 
perspektywa myślenia politycznego była zazwyczaj znacznie krótsza. Wiązała się ona 
z czteroletnim kalendarzem wyborczym. Horyzont bieżącej polityki budżetowej był 
jeszcze krótszy i wynosił tylko jeden rok. Dlatego pojawiał się konflikt perspektyw352. 
Z tego też powodu w wielu krajach skuteczna polityka przeciwdziałania procesowi 
starzenia się społeczeństw po prostu nie była prowadzona w wystarczającym zakresie. 
Uwagę skupiano natomiast głównie na polityce makroekonomicznej i kształtowaniu 
systemu emerytalnego. 
 Przygotowując reformę systemu emerytalnego w Polsce, zdawano sobie sprawę z 
niekorzystnych prognoz demograficznych. Dążono zatem do takiej przebudowy 
finansów publicznych, która sprzyjałaby przyspieszaniu rozwoju gospodarczego 
kraju353. Jednym z zasadniczych celów reformy było zbilansowanie systemu 
emerytalnego. Chodziło również o stworzenie takiego systemu emerytalnego, który nie 
składałby obietnic bez pokrycia. Właśnie dlatego zdecydowano się zastosować zasadę 
zdefiniowanej składki354. 

                                                      
350 J. Hrynkiewicz, Reformowanie systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce po 1989 roku, 
w: Ubezpieczenie społeczne w Polsce…, op.cit., s. 345. 
351 Od Bismarcka…op.cit., s. 55. 
352 Ibidem 
353 Bezpieczeństwo dzięki różnorodności. Reforma systemu emerytalno-rentowego w Polsce, 
Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Zabezpieczenia Społecznego, Warszawa 1997; 
M. Góra, Szansa ministra Jacka Rostowskiego, „Gazeta Wyborcza”, 15.02.2011. 
354 M. Góra, Szansa…, op.cit. 
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 Przed reformą systemu emerytalnego w Polsce wzrost płac był spowalniany 
mnożeniem obietnic emerytalnych. Ich spełnienie wiązało się jednak z podnoszeniem 
składki, co obniżało dochody netto pracowników355. 
 W wyniku reformy miał powstać system emerytalny składający się z tradycyjnej 
części repartycyjnej (ZUS-owskiej) i z części kapitałowej. Stworzono również 
możliwość dodatkowego oszczędzania na przyszłe emerytury. Zdawano sobie bowiem 
sprawę, że w perspektywie kilkudziesięciu lat ZUS-owski filar systemu emerytalnego 
jest w stanie zapewnić tylko świadczenia na niskim poziomie. Był on przecież 
uzależniony od funduszu płac. Tymczasem należało się spodziewać gwałtownie 
malejącej liczby osób w wieku produkcyjnym. Właśnie dlatego nawet szybki wzrost 
wynagrodzeń nie byłby w stanie doprowadzić do znacznego wzrostu świadczeń 
emerytalnych356. 
 Zadaniem części kapitałowej była ochrona systemu emerytalnego przed 
zagrożeniami demograficznymi. Miała ona zapewnić wyższe świadczenia emerytalne 
dzięki inwestowaniu zgromadzonych środków na rynkach finansowych. Jednakże 
sytuacja na rynkach finansowych szybko się zmienia. Ceny wielu aktywów 
finansowych gwałtownie rosną w okresach hossy i spadają w okresach bessy. Dlatego 
zadaniem części ZUS-owskiej była ochrona systemu emerytalnego przed 
niekorzystnymi zjawiskami na rynkach finansowych. Duże znaczenie miał właściwy 
podział składki na część ZUS-owską i kapitałową w proporcji 60:40357. 
 Reformę emerytalną w Polsce interpretuje się niekiedy jako eksperyment Banku 
Światowego, polegający na próbie przeniesienia reform chilijskich do krajów 
europejskich. Jednakże kraje Europy Zachodniej odrzuciły te propozycje. Tymczasem 
w Polsce zalecenia Banku Światowego przyjmowano zazwyczaj bez zastrzeżeń. 
Zdecydowanie przeważały opinie akceptujące lub nawet afirmujące radykalne zmiany. 
W rezultacie reformę emerytalną przygotowywał najpierw rząd koalicji SLD–PSL, 
którego premierem był W. Cimoszewicz. Następnie prace kontynuował i wdrażał całą 
reformę rząd koalicji AWS–UW, którego premierem był J. Buzek. Reformę 
emerytalną popierał NSZZ „Solidarność”. Nie sprzeciwiało się jej OPZZ358. 

                                                      
355 Ibidem 
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358 J. Hrynkiewicz, Reformowanie…, op.cit., s. 348–349. 
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 Krytyczne głosy wobec reformy emerytalnej były nieliczne i wyrażano je w 
publikacjach o stosunkowo małym zasięgu. Dlatego nie zdołały się one przebić do 
szerszej opinii publicznej359. 
 Nowy system emerytalny został wprowadzony w Polsce w 1999 roku i składał się 
trzech filarów. Pierwszy filar tworzył zreformowany FUS. Był on obowiązkowy i 
funkcjonował w formule pay-as-you-go, ale z indywidualną ewidencją składek. Drugi 
filar miał charakter kapitałowy i również był obowiązkowy. Tworzyły go OFE, 
którymi zarządzały powszechne towarzystwa emerytalne (PTE). Trzeci filar stanowiły 
pracownicze programy emerytalne. Było to rozwiązanie dobrowolne o charakterze 
uzupełniającym w stosunku do pierwszego i drugiego filaru. Nie zmieniono wieku 
emerytalnego. Wynosił on 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet360. 
 Należy zaznaczyć, że w ramach FUS, którego dysponentem był ZUS, 
wyodrębniono cztery autonomiczne fundusze: emerytalny, rentowy, chorobowy i 
wypadkowy. Każdemu z nich przypisano obowiązkową składkę. Naliczano ją od 
podstawy wymiaru w wysokości: 19,52% na fundusz emerytalny (12,22% 
przeznaczano na pierwszy filar, a 7,3% na drugi filar), 13,00% na fundusz rentowy, 
2,45% na fundusz chorobowy, a także od 0,40% do 8,12%  na fundusz wypadkowy (w 
zależności od stopnia ryzyka). Połowę składki na fundusz emerytalny i rentowy 
opłacał pracodawca, a połowę pracownik361. 
 Składki emerytalne opłacano do poziomu dochodów rocznych, który był równy 
trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na dany rok 
kalendarzowy362. Taka regulacja miała degresywny charakter i była korzystna dla osób 
o wysokich dochodach. Jednakże przyczyniała się do zmniejszenia wpływów FUS, co 
pogłębiało jego problemy finansowe. 
 Osoby urodzone przed 1949 rokiem pozbawiono możliwości uczestniczenia w 
drugim filarze nowego systemu emerytalnego. Dla osób urodzonych w latach 1949–
1968 uczestnictwo w drugim filarze było dobrowolne. Z kolei osoby urodzone po 1968 
roku obowiązkowo uczestniczyły w drugim filarze363. 
 Skuteczne akcje medialne, które promowały reformę emerytalną, utrwaliły w 
świadomości społecznej negatywny obraz ZUS jako instytucji zbędnej, drogiej i 
marnotrawnej. Na tym tle stosunkowo łatwo udało się wyeksponować zalety nowego 

                                                      
359 Ibidem, s. 348. 
360 J. Poteraj, Katalaktyka…, op.cit., s. 248–249. 
361 J. Orczyk, Polityka społeczna…, op.cit., s. 120; J. Poteraj, Katalaktyka…, op.cit., s. 249. 
362 J. Poteraj, Katalaktyka…, op.cit., s. 249. 
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systemu emerytalnego, który miał zapewnić szybki wzrost gospodarczy i wysokie 
emerytury364. W rezultacie wiele osób wybrało uczestnictwo w drugim filarze o 
charakterze kapitałowym. To z kolei zwiększyło koszty utrzymania filara 
repartycyjnego w okresie przejściowym. 
 Rola państwa w nowym systemie emerytalnym była inna niż w starym. Filar 
repartycyjny, oparty teoretycznie na zasadzie solidarności i wzajemności, miał 
mniejsze znaczenie. W nowym systemie emerytalnym istniał bowiem znaczący zakres 
finansowania kapitałowego. W ten sposób promowano wartości liberalne. Państwo 
tworzyło warunki, aby zapewnić bezpieczeństwo socjalne na okres starości, ale jego 
poziom miał być bardzo niski, o czym głośno po prostu nie mówiono. Jednocześnie 
zachęcano ludzi do tego, aby sami troszczyli się o wyższy poziom zabezpieczenia365. 
 Art. 67 ust. 1 Konstytucji RP z 1997 roku stanowi, że: „Obywatel ma prawo do 
zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub 
inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zakres i formy zabezpieczenia 
społecznego określa ustawa”. 
 Z kolei w art. 20 Konstytucji zapisano, że: „Społeczna gospodarka rynkowa oparta 
na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu 
i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego 
Rzeczypospolitej Polskiej”. Oznacza to, że ustrojodawca odwołał się do 
szczegółowych zasad: wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz 
solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych, aby w ten sposób 
wyznaczyć kierunki polityki państwa366. 
 Przeciwnicy nowych regulacji twierdzili, że dokonano demontażu systemu 
zabezpieczenia społecznego opartego na zasadzie solidarności. Wskazywali na 
znaczny spadek realnej wartości świadczeń emerytalnych oraz kwestionowanie praw 
nabytych i praw będących w trakcie nabywania. Podważali również społeczny 

                                                      
364 J. Hrynkiewicz, Reformowanie…, op.cit., s. 347–348. 
365 Ibidem, s. 348–349; T. Szumlicz, Filarowa konstrukcja i prezentacja nowego systemu 
emerytalnego, w: II i III filar ubezpieczeń emerytalnych. Demograficzne i społeczne 
uwarunkowania ubezpieczeń, red. A. Rączaszek, AE, Katowice 1999, s. 26–32. 
366 L. Garlicki, Komentarz do art. 20, w: Konstytucja RP. Komentarz, red. L. Garlicki, t. IV, 
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005, s. 17; S. Oliwniak, Zasada społecznej gospodarki 
rynkowej w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w latach 1998–2006, w: 
Ekonomiczne aspekty państwa demokratycznego, red. S. Oliwniak, Wyższa Szkoła 
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charakter drugiego filara ubezpieczeń emerytalnych i konstytucyjne podstawy nowego 
systemu367.  
 W tym kontekście warto zauważyć, że w wyroku z dnia 30 stycznia 2001 roku 
(K 17/00) Trybunał Konstytucyjny uznał, iż ustrojodawca traktuje wymienione w 
art. 20 Konstytucji wartości kompleksowo (ujmuje je jako całość i żadnej z nich nie 
wyróżnia) oraz komplementarnie (wartości te są powiązane ze sobą; mogą się 
wzajemnie wspierać i ograniczać). Jeżeli zatem bada się zgodność działań prawodawcy 
z art. 20 Konstytucji, to nie wystarczy wskazać na naruszenie jednej z wartości, które 
wymieniono w tym artykule. Pomiędzy tymi wartościami należy bowiem zachować 
równowagę368. 
 Z łącznej analizy art. 20 i art. 67 ust. 1 Konstytucji RP z 1997 roku wynika, że 
ustrojodawca nie wykluczył zmian w istniejącym systemie emerytalnym. Wskazał 
natomiast na konieczność ustawowej regulacji zakresu i form zabezpieczenia 
społecznego. W ten sposób zezwolił – w określonym zakresie – na eksperymentowanie 
i wyciąganie wniosków, czyli uczenie się metodą prób i błędów. Właśnie z tej 
swobody skorzystali politycy, dążący do reformy systemu emerytalnego w Polsce. 
Jednakże trzeba podkreślić, że decydujący głos w kwestii zgodności nowego systemu 
emerytalnego z Konstytucją RP należy do Trybunału Konstytucyjnego. 
 Długookresowym skutkiem reformy systemu emerytalnego miało być przeniesienie 
ciężaru jego finansowania na barki poszczególnych ludzi i odciążenie budżetu 
państwa. Chodziło również o stymulowanie indywidualnej zapobiegliwości. Właśnie 
ten motyw został wyeksponowany w trakcie kampanii promującej reformę. Pojawiało 
się bowiem hasło: twoja starość, twoja emerytura, twoje konto emerytalne. Dlatego 
krytycy twierdzili, że reforma promowała indywidualny i grupowy egoizm, a 
jednocześnie marginalizowała znaczenie zasady solidaryzmu społecznego. W tym 
kontekście wskazywano na silny lobbing środowisk biznesowych369. 
 Początkowo olbrzymie trudności pojawiły się przede wszystkim w ZUS. Z powodu 
braku odpowiedniego systemu informatycznego nie stworzył on na czas 
indywidualnych kont dla wszystkich ubezpieczonych Polaków. Dlatego też płacone 

                                                      
367 J. Hrynkiewicz, Reformowanie…, op.cit., s. 352–353. 
368 OTK ZU 2001 nr 1, poz. 4. 
369 M. Rymsza, Aspekty systemowe reformy ubezpieczeń społecznych, „Gospodarka 
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składki nie były terminowo przekazywane przez ZUS do OFE, co powodowało bardzo 
duże niezadowolenie społeczne370. 
 W miarę upływu czasu zaczęły się ujawniać także inne słabości. Nowy system 
emerytalny miał zwiększać stabilność sektora finansów publicznych, ale tak się nie 
stało. Teoretycznie zreformowany system emerytalny znacznie ograniczał swobodę 
działania polityków w obszarze polityki społecznej i finansów publicznych. Wymagał 
jednak konsekwencji i determinacji w działaniach wdrożeniowych. Istniało bowiem 
niebezpieczeństwo, że reforma się nie powiedzie, jeśli wpływowym grupom nacisku 
uda się zachować stare lub wywalczyć nowe przywileje emerytalne. Wydaje się, że 
reformatorzy nie doceniali tych zagrożeń.  
 Nowy system emerytalny od samego początku nie objął wszystkich grup 
społecznych. Poza nim znaleźli się: rolnicy, sędziowie i służby mundurowe371. 
Przywileje emerytalne mogły znacznie utrudnić dalszą przebudowę systemu 
emerytalnego. W najgorszym przypadku reforma systemu emerytalnego mogła 
doprowadzić do skutków odwrotnych od zamierzonych. Zreformowany system 
emerytalny, wypaczony przez różne cząstkowe rozwiązania o patologicznym 
charakterze, uległby po prostu autodestrukcji. Sam sens reformowania systemu 
emerytalnego zostałby wówczas podważony. Negatywne skutki finansowe 
pogorszyłyby sytuację finansów publicznych. 
 Właśnie w tym kontekście trzeba widzieć rozszerzenie uprawnień emerytalnych, 
które dotyczyły sędziów, na prokuratorów. Duże znaczenie miała zmiana prawa w 
zakresie emerytur górniczych. Konsekwencje finansowe tej decyzji były olbrzymie. 
 Przebudowa systemu emerytalnego w Polsce nie doprowadziła dotychczas do 
stworzenia powszechnego systemu emerytalnego. Gdyby udało się znacznie 
ograniczyć liczbę wyłączeń, sytuacja nie byłaby bardzo zła. Jednakże w Polsce ważne 
grupy społeczne potrafiły skutecznie walczyć o swoje interesy. W rezultacie 
zachowały lub uzyskały szczególne warunki przechodzenia na emeryturę. Chodzi tutaj 
o wspomnianych poprzednio: rolników, górników, pracowników służb mundurowych, 
sędziów i prokuratorów. Dlatego system emerytalny w Polsce uległ swoistej 
dekompozycji, a FUS stał się wielkim beneficjentem dotacji budżetowych. 
 W przypadku rolników państwo finansowało niemal całkowicie ich emerytury i 
renty, zasilając KRUS. Jeżeli chodzi natomiast o emerytury górnicze po 25 latach 
pracy pod ziemią, to szacowano, że w ciągu 15 lat będą one kosztować budżet państwa 
ok. 70 mld PLN, co może doprowadzić do bankructwa nowego systemu 
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emerytalnego372. Wydatki na emerytury służb mundurowych w 2010 roku wyniosły 
12,7 mld PLN i były zbliżone do środków budżetowych przeznaczonych na KRUS. O 
ile jednak z emerytur rolniczych korzystało 1,4 mln osób, o tyle z emerytur 
mundurowych jedynie 387 tys. Warto również porównać średnie emerytury: 1570 PLN 
w ZUS, 843 PLN w KRUS oraz 2726 PLN w systemie emerytalnym dla służb 
mundurowych373. Z najnowszych danych ZUS wynika, że  średnia miesięczna 
emerytura górnicza wyniosła 3500 PLN374. 
 Bardzo dużym problemem okazał się wysoki koszt przejścia na nowy system 
emerytalny. Nagłe wprowadzenie filara kapitałowego o znacznej skali oznaczało 
bowiem osłabienie filara repartycyjnego. Szacowano, że pozostanie on deficytowy do 
lat 30. XXI wieku375. 
 Aby zrekompensować ubytek części składki emerytalnej i zapewnić bieżącą 
wypłatę emerytur, państwo mogło podjąć różne działania. W grę wchodziła, na 
przykład, zmiana struktury wydatków budżetowych, zwiększenie podatków i 
pozyskanie środków z prywatyzacji. W praktyce okazało się, że zmiana struktury 
wydatków budżetowych była bardzo trudna z powodu wysokiego udziału wydatków 
sztywnych. Kolejne rządy znajdowały się pod presją wielkich grup społecznych i nie 
potrafiły wygospodarować odpowiednich środków na emerytury. Międzynarodowa 
konkurencja podatkowa o przyciąganie inwestycji prowadziła do obniżania podatków. 
W przypadku Polski skutkowała ona zmniejszeniem podatku CIT. Natomiast wpływy 
z prywatyzacji były zbyt małe, aby pokryć koszty istnienia OFE. W rezultacie państwo 
polskie musiało się zadłużać376. 
 Jeżeli na koniec stycznia 2011 roku ponad 15 mln ludzi było członkami OFE, to 
ubytek związany z koniecznością refundacji składek szacowano na ponad 23 mld PLN 
rocznie. Aby go pokryć, państwo musiało pożyczać środki na rynku kapitałowym i 
zwiększać dług publiczny. W latach 1999–2010 ZUS przekazał do OFE ok. 162 mld 
PLN, co wiązało się z powiększeniem długu publicznego o 232 mld PLN (wraz z 
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odsetkami). Ten przyrost stanowił ponad 1/3 długu publicznego Polski według stanu 
na koniec 2010 roku, czyli 16,5% PKB377. 
 Z punktu widzenia stabilności finansów publicznych taka sytuacja była bardzo 
niebezpieczna. Okazało się bowiem, że duże korzyści z obowiązkowego kapitałowego 
filaru systemu emerytalnego uzyskiwali akcjonariusze PTE, a koszty i ryzyko wzięło 
na siebie państwo, czyli w praktyce podatnicy378. 
 Tymczasem politycy, którzy zajmowali się sanacją finansów publicznych, stanęli 
wobec dylematu związanego z ograniczaniem negatywnych skutków istnienia OFE. 
Przejście do nowego systemu wymagało większych środków niż te, które były 
potrzebne do finansowania zobowiązań w starym systemie379. 
 Z perspektywy czasu widać, że założenia reformy emerytalnej, wprowadzonej w 
Polsce w 1999 roku, były nierealistyczne. Pojawiły się również obawy, że OFE w 
kolejnych latach będą w dalszym ciągu przyczyniać się do dynamicznego wzrostu 
długu publicznego. Z szacunków Ministerstwa Finansów wynikało, że dodatkowy dług 
na koniec 2060 roku wyniesie 93,8% PKB. Oznaczałoby to dla Polski wpadnięcie w 
pułapkę zadłużenia. Wyrwanie się z niej może okazać się trudne z powodu presji 
wywieranej przez zagraniczne podmioty finansowe, zainteresowane utrzymaniem 
filara kapitałowego380. 
 Ogólnie można powiedzieć, że w Polsce nie udało się nadać systemowi 
emerytalnemu pożądanego kształtu i w dalszym ciągu wymaga on działań 
naprawczych. Sytuację dodatkowo pogorszyły poważne zaniedbania i błędy w zakresie 
polityki zatrudnienia i kształtowania rynku pracy. Na przykład, duża część 
zatrudnionych pracowała na podstawie tzw. umów śmieciowych, a nie na podstawie 
klasycznych umów o pracę. Umowy śmieciowe charakteryzowały się między innymi 
tym, że z ich tytułu nie płacono składek do ZUS381. Omijając wymóg opłacania 
składek, pracodawcy obniżali koszty pracy. Gdyby zmieniono przepisy, wielkość 
wpływów do ZUS mogłaby się znacznie zwiększyć, co przyczyniłoby się do 
zmniejszenia problemów finansowych systemu emerytalnego. Jednakże sytuacja 
pracodawców uległaby wówczas pogorszeniu. Politycy, dążący do pozyskania tej 
wpływowej grupy elektoratu, nie chcieli godzić w jej interesy. Udawali zatem, że 

                                                      
377 Ibidem, s. 105 oraz 109. 
378 Ibidem, s. 106. 
379 Ibidem, s. 106–107. 
380 Ibidem, s. 108–109. 
381 E. Korolczuk, Budżet załatają kobietami, „Przekrój”, 20.02.2012. 
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problemu umów śmieciowych po prostu nie ma. W rezultacie duża część 
zatrudnionych i tak nie gromadziła środków na przyszłą emeryturę. 
 Również emigracja zarobkowa miała negatywny wpływ na stabilność finansową 
systemu emerytalnego w Polsce. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (UE) w 
dniu 1 maja 2004 roku wielu Polaków skorzystało z otwarcia rynków pracy w 
niektórych krajach UE i wobec katastrofalnego bezrobocia w ojczyźnie wyjechało za 
granicę w poszukiwaniu pracy. Słabość polityki zatrudnienia w Polsce, która w 
niewystarczającym stopniu przeciwdziałała masowemu bezrobociu, doprowadziła do 
tego, że emigranci przyczyniali się do zwiększania PKB w innych krajach, a składki 
ubezpieczeniowe zasilały tamtejsze systemy zabezpieczenia społecznego382. 
 
Słabości polityki rodzinnej w Polsce 

 Skupienie uwagi na zmianach systemu emerytalnego miało negatywne skutki 
uboczne. Zamiast postrzegać ewolucję systemu emerytalnego w szerokim kontekście 
polityki gospodarczej i społecznej, dostrzegano jedynie wycinek rzeczywistości. W 
rezultacie na dalszym planie znalazły się bardzo ważne kwestie, które powinny być 
rozwiązywane równolegle z reformowaniem systemu emerytalnego. Skutkowało to w 
szczególności zaniedbaniem polityki rodzinnej. Tymczasem polityka ta ma zasadnicze 
znaczenie dla kształtowania przemian demograficznych w Polsce. 
 Rodzina jest podstawową komórką społeczną. Odgrywa ona szczególną rolę w 
procesie socjalizacji człowieka. Polityka rodzinna obejmuje działania mające na celu 
popieranie zawierania i utrzymywania związków małżeńskich oraz tworzenie 
warunków do posiadania i wychowywania dzieci we własnych domach. Podobnie jak 
zabezpieczenie emerytalne, stanowi ona integralną część polityki społecznej 
państwa383. 
 Transformacja ustrojowa, zapoczątkowana na przełomie lat 80. i 90. XX wieku, 
zmieniła warunki, w jakich funkcjonowały polskie rodziny. Takie zjawiska, jak: 
wysokie bezrobocie i trudności ze znalezieniem pracy, komercjalizacja usług 
opiekuńczych i edukacyjnych oraz rosnące czynsze, miały negatywny wpływ na 
sytuację wielu rodzin. Trudno się zatem dziwić, że odnotowano niekorzystne procesy 
demograficzne. Główne tendencje, jakie obserwowano w polskich rodzinach w latach 
90. XX wieku, można scharakteryzować następująco: zmniejszenie liczby zawieranych 

                                                      
382 W ciągu ostatniej dekady liczba emigrantów z Polski wzrosła o ok. 1,2 mln. Patrz: 
J. Tyrowicz, P. Strzelecki, Debata…, op.cit. 
383 J. Orczyk, Polityka społeczna…, op.cit., s. 188. 
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małżeństw i zwiększenie wieku zawarcia pierwszego małżeństwa, osłabienie trwałości 
małżeństw, zmniejszenie dzietności rodzin i spadek liczby urodzeń, a także wzrost 
urodzeń pozamałżeńskich384. 
 Przemiany demograficzne, które zostały zapoczątkowane w latach 90. XX wieku, 
doprowadziły do przesunięcia najwyższej płodności kobiet z grupy wieku 20-24 lata 
do grupy 25-29 lat. Nastąpił również znaczny wzrost płodności w grupie wieku 30-34 
lata. W ten sposób realizowano „odłożone” urodzenia. W rezultacie mediana wieku 
kobiet rodzących dziecko wzrosła z 26,1 lat w 2000 roku do 28,6 lat w 2010 roku. 
Średni wiek urodzenia pierwszego dziecka zwiększył się o prawie 3 lata (do 26,6 
lat)385. 
 W Polsce od ponad 20 lat liczba urodzeń jest tak niska, że nie gwarantuje prostej 
zastępowalności pokoleń. Mamy zatem do czynienia z depresją urodzeniową. W 2010 
roku współczynnik dzietności wyniósł 1,38. Oznaczało to, że na 100 kobiet w wieku 
15-49 lat przypadało ok. 138 urodzonych dzieci. Optymalna, czyli korzystna dla 
stabilnego rozwoju demograficznego, wielkość współczynnika dzietności wynosi 2,1-
2,15386. 
 W tym kontekście warto zwrócić uwagę na szczególną sytuację kobiet. Pracowały 
one wprawdzie 5 lat krócej niż mężczyźni, ale wykonywały znaczną większość prac 
domowych387. 
 W trakcie dyskusji o zadaniach państwa wobec rodziny wyodrębniły się w Polsce 
trzy opcje światopoglądowe. Chodzi tutaj o następujące stanowiska: liberalne, 
socjaldemokratyczne i konserwatywne388. 
 Zwolennicy koncepcji liberalnej traktowali rodzinę jako prywatną sferę życia. Nie 
chcieli ingerencji państwa w indywidualne wybory jednostek. Propagowali styl życia 
skoncentrowany na pracy i karierze zawodowej. Byli przekonani o zaletach wolnego 
rynku i nie oczekiwali wyręczania rodziny przez państwo. W sytuacjach kryzysowych 
akceptowali selektywne programy pomocy rodzinie. Podkreślali wolność jednostki w 
sprawie wyboru modelu rodziny389. 

                                                      
384 G. Firlit-Fesnak, Rodziny polskie i polityka rodzinna; stan i kierunki przemian, w: Polityka 
społeczna. Podręcznik akademicki, red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, WN PWN, 
Warszawa 2011, s. 190 oraz s. 194. 
385 Informacja…, op.cit., s. 11. 
386 Ibidem, s. 10. 
387 I. Błaszczak-Przybycińska, Produkcja gospodarstw domowych jako czynnik 
dochodotwórczy, SGH, Warszawa 2008; E. Korolczuk, Budżet załatają…, op.cit. 
388 G. Firlit-Fesnak, Rodziny polskie…, op.cit., s. 195. 
389 Ibidem 
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 Zwolennicy koncepcji socjaldemokratycznej postrzegali politykę rodzinną jako 
element polityki społecznej państwa. W realizacji swoich zadań i funkcji rodzina 
powinna mieć zapewnione wsparcie instytucji publicznych. Dlatego należało ustalić 
zakres „niezbędnych potrzeb rodziny” oraz zasady przyznawania świadczeń 
rodzinnych. Zwolennicy tej orientacji preferowali partnerski model rodziny, doceniali 
prawa kobiet i dzieci oraz chcieli je promować w polityce rodzinnej390. 
 Zwolennicy koncepcji konserwatywnej odwoływali się do tradycyjnych wartości 
rodzinnych. Opowiadali się za zwyczajowym podziałem ról społecznych w obrębie 
rodziny. Mężczyzna powinien wykonywać pracę zarobkową i zapewniać rodzinie 
odpowiednie środki utrzymania. Z kolei kobieta realizuje się głównie jako żona, matka 
i gospodyni domowa. To właśnie od rodziny zależy potencjał biologiczny 
społeczeństwa i jakość populacji. Państwo powinno prowadzić politykę prorodzinną. 
Ma ono wspierać rodzinę w wypełnianiu jej funkcji: prokreacyjnej, wychowawczej, 
opiekuńczej, socjalizacyjnej i ekonomicznej391. 
 Duże zróżnicowanie światopoglądowe w kwestii wizji rodziny i polityki rodzinnej 
bardzo utrudniało wypracowanie spójnego i stabilnego systemu polityki rodzinnej. 
Zmieniały się bowiem priorytety tej polityki. Przyznawane świadczenia miały 
selektywny charakter i koncentrowały się na ochronie socjalnej rodzin najuboższych392. 
 Tymczasem pogarszająca się sytuacja demograficzna Polski stanowi wielkie 
wyzwanie dla polityki państwa. W warunkach spadku dzietności, starzenia się 
społeczeństwa i zmniejszania liczby pracujących trudno liczyć na szybki wzrost 
gospodarczy. Jeżeli polityka państwa nie będzie w stanie zapobiec odpływowi 
pracowników, brak rąk do pracy może doprowadzić do niepełnego wykorzystania 
istniejących zdolności wytwórczych. To z kolei prowadziłoby do osłabienia wzrostu 
gospodarczego lub jego zaniku, a w skrajnym przypadku skutkowałoby 
ekonomicznym regresem. 
 W sytuacji pogorszenia perspektyw demograficznych dla Polski wzmocnienie 
polityki rodzinnej mogłoby stanowić skuteczne antidotum. Problemem był jednak brak 
zgody w sprawie działań naprawczych. 
 Zwolennicy koncepcji konserwatywnej opowiadali się za promocją tradycyjnego 
modelu rodziny. Uważali, że w ten sposób zostanie przywrócony ład etyczny w życiu 
jednostek i całego społeczeństwa. Ich zdaniem, osłabienie i rozpad współczesnej 
rodziny mają katastrofalne skutki, w tym także demograficzne, którym trzeba aktywnie 

                                                      
390 Ibidem 
391 Ibidem 
392 Ibidem, s. 195–196. 
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przeciwdziałać. Tymczasem zwolennicy koncepcji socjaldemokratycznej i liberalnej 
nie akceptowali tradycyjnego modelu rodziny. Byli zwolennikami modernizacji 
polskiej rodziny. Uważali, że jednostki realizują się współcześnie coraz częściej w 
innych sferach niż aktywność prokreacyjna. Stąd wynikał mniejszy nacisk na 
przeciwdziałanie niekorzystnym procesom demograficznym393. 
 W polskim społeczeństwie rodzina, oparta na małżeństwie monogamicznym, w 
której jest realizowane rodzicielstwo, zajmuje w dalszym ciągu szczególne miejsce. 
Nie chodzi tutaj wyłącznie o to, że odgrywa ona olbrzymią rolę w zaspokajaniu 
podstawowych potrzeb jednostek, co wynika między innymi ze słabości państwa jako 
gwaranta bezpieczeństwa socjalnego. Ważny jest kontekst historyczny. W okresie 
zaborów i okupacji rodzina była ostoją polskości. W ten sposób umożliwiła narodowi 
polskiemu przetrwanie i przyczyniła się do odzyskania niepodległości394. 
 Jednakże trzeba pamiętać, że istnieje alternatywa dla agresywnej polityki rodzinnej, 
stymulującej wzrost dzietności rodzin i zwiększenie liczby urodzeń, a także 
wspierającej rozwój gospodarczy. Chodzi tutaj o łagodną politykę imigracyjną, czyli 
zezwolenie na znaczny napływ obcokrajowców do Polski. Pełniliby oni rolę siły 
roboczej, niezbędnej do podtrzymania rozwoju gospodarczego kraju. W takim 
przypadku prawdopodobnie nie udałoby się zachować jednolitego narodowościowo 
charakteru Polski. Rosnący odsetek imigrantów, słabo zintegrowanych z miejscową 
ludnością, prowadziłby do powstania społeczeństwa wielokulturowego ze wszystkimi 
wynikającymi stąd konsekwencjami. 
 Pośrednim rozwiązaniem mogłaby być polityka polegająca z jednej strony na 
stymulowaniu wzrostu dzietności i zwiększaniu liczby urodzeń, a z drugiej strony 
ułatwiająca napływ określonych grup obcokrajowców do Polski. W ten sposób 
udałoby się utrzymać odsetek imigrantów na niskim poziomie, a jednocześnie 
pozyskać ludzi o odpowiednich kwalifikacjach dla podtrzymania rozwoju 
gospodarczego kraju. 
 W Polsce nie podjęto dotychczas kompleksowych działań, które mogłyby odwrócić 
niekorzystne tendencje demograficzne. Można odnieść wrażenie, że analiza prognoz 
demograficznych doprowadziła wielu polityków do wniosku, iż starzenie się 
społeczeństwa jest zjawiskiem, z którym nie warto lub po prostu nie da się walczyć. W 
tym przypadku prognozy demograficzne, interpretowane w sposób fatalistyczny, stały 
się przepowiednią, która musiała się sprawdzić. 
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* * * 
 

 Działania polityki gospodarczej i społecznej, jakie podejmowano w Polsce na 
przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku w obszarach: finansów publicznych, 
systemu emerytalnego i polityki rodzinnej, miały zazwyczaj negatywny wpływ na 
rozwój gospodarczy i społeczny kraju oraz osłabiały fundamenty ustrojowe państwa. 
 Antyrozwojowy charakter miała polityka budżetowa, która polegała przede 
wszystkim na ryzykownym zadłużaniu kraju. Okolicznością łagodzącą była tutaj 
konieczność współfinansowania projektów, na które pozyskano środki unijne. Ich 
wykorzystanie było bowiem szansą na dynamizację wzrostu gospodarczego w Polsce. 
Trudności budżetowe miały związek z niewydolnością systemu emerytalnego, którego 
nie udało się prawidłowo ukształtować. 
 Słabym ogniwem była także polityka rodzinna, która od wielu lat znajdowała się w 
swoistym impasie. Nie potrafiła ona skutecznie przeciwdziałać niekorzystnym 
procesom demograficznym. W rezultacie mieliśmy do czynienia z depresją 
urodzeniową. 
 Kontynuowanie dotychczasowej polityki byłoby bardzo niebezpieczne dla Polski. 
W tej sytuacji właściwym rozwiązaniem wydaje się nadanie polityce gospodarczej i 
społecznej zdecydowanie prorozwojowej orientacji oraz wzmocnienie fundamentów 
ustrojowych Polski. 
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11. Ekonomia na rozdro żu: pomi ędzy monizmem i pluralizmem 
metodologicznym  
 
Streszczenie 

 W opracowaniu zostały przedstawione zmiany w metodologii nauk ekonomicznych  
ukazane w kontekście zmian zachodzących w filozofii nauki. Przegląd zmian w 
metodologii ekonomii dokonany został z uwzględnieniem znaczenia cezury 
przypadającej na lata 70./80. Wskazano na możliwe przyczyny tych zmian i ich skutki 
dla ekonomii.  I tak w pierwszej części ukazane są zmiany w metodologii ekonomii do 
lat 70., w drugiej przedstawiono rolę przełomu w latach 70. i 80. i jego znaczenie dla 
dalszych zmian, które analizowane są w części trzeciej. W końcowej części ukazane są 
tendencje w rozwoju ekonomii oraz zarysowana zostaje wizja ekonomii przyszłości. 
 
Słowa kluczowe: filozofia ekonomii, teoria nauk, metodologia nauk ekonomicznych, 
prądy filozoficzne, falsyfikacjonizm, relatywizm, podejście socjologiczne, podejście 
retoryczne, pluralizm 
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Economy at Crossroads: in between Monism and Method ological 
Pluralism. 

Abstract 

 The paper presents the discussion on changes in methodology of economic sciences 
in the context of changes within philosophy of science. The review of changes in 
methodology of economy considers the significance of 1970s and 1980s, indicating the 
likely reasons for the changes and their effects for economy. And thus, the first part of 
the paper presents the changes in methodology till 1970s, the second one discusses the 
role of the 1970s-1980s breakthrough and its role in further changes analysed in the 
third part. The final part of the paper focuses on trends in the development of economy 
and envisages the economy of the future. 

 
Key words: philosophy of economy, theory of sciences, methodology of economic 
sciences, philosophical currents, relativism, falsifications, sociological approach, 
rhetorical approach, pluralism 
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 Filozofia nauki wpływała na wiele aspektów metodologicznych w ekonomii. Jej 
ujęcie ogranicza się tu do najważniejszych zagadnień, których wybór opiera się na 
podziale proponowanym przez Hausmana395.  
 Wpływ filozofii nauki na rozwijane koncepcje metodologiczne i ich oddziaływanie 
na teorie ekonomiczne został zatem ukazany w podziale na wybrane zagadnienia, do 
których najczęściej odnosili się metodolodzy396. Ogólnie okres, który jest tutaj 
rozpatrywany, a więc do lat 70. i 80. XX wieku to okres stosunkowo niewielu 
publikacji w zakresie metodologii ekonomii397. W tym okresie w rozwoju myśli 
ekonomicznej można zauważyć wyraźną cezurę, przypadającą na lata 30. O ile do lat 
30. XX w. dominowała metodologia opracowana przez J.S. Milla (Mill 1836 398), to od 
lat 30. stopniowo dokonuje się zmiana. Poglądy Milla zostają odrzucone, jako zbyt 
dogmatyczne i za mało empiryczne. Na ich miejsce wchodzą w ramach filozofii nauki 
poglądy K. Poppera399, które wywarły wpływ na takich autorów jak Samuelson, 
Koopmans, Friedman400. Dotyczyły one przeważnie zagadnień metodologicznych 
poruszanych w ramach głównego nurtu. Na znaczeniu zyskiwały także metodologiczne 
                                                      
395 D. M. Hausman, The philosophy of economics: An anthology, Cambridge Univ. Press, 
Cambridge 2008. 
396 Ibidem 
397 Klasyczne dyskusje do lat 80. były reprezentowane przez: Senior 1836 (N. W. Senior, An 
outline of the science of political economy, Verl. Wirtschaft und Finanzen, Düsseldorf 2000), 
Mill 1874 (J. S. Mill, Essays on some unsettled Questions of Political Economy, 
http://www.econlib.org/library/Mill/mlUQP.html (accessed 16.12.2010).), Cairnes 1875 (J. E. 
Cairnes, The Character and Logical Method of Political Economy, A.M. Kelley, New York 
1965), Menger 1871 i 1883 (C. Menger, Untersuchungen über die Methode der 
Socialwissenschaften: Und Der Politischen Oekonomie Insbesondere, Nabu Press, 2010; C. 
Menger, Grundsätze der Volkswirtschaftslehre, VDM Verlag Dr.Müller, Saarbrücken 2006), 
J.N. Keynes 1891 (J. N. Keynes, The Scope and Method of Political Economy, A.M. Kelley, 
New York 1917), Robbins 1932 (L. Robbins, An Essay on the Nature and Significance of 
Economic Science, Macmillan, London 1935), Hutchison 1938 (T. W. Hutchison, The 
significance and basic postulates of economic theory, Kelley, New York 1938), Machlup 1963 
(F. Machlup, Methodology of Economics and Other Social Sciences, Acad. Pr, London 1978). 
398 Por. J. S. Mill, On the Definition of Political Economy and the Method of Investigation 
Proper to it, w: Philosophy of Scientific Method, Hafner, New York 1836, s. 407-440. Główne 
hasło u Milla brzmi, że podstawowe zasady ekonomiczne zdobywamy przez introspekcję lub 
codzienne doświadczenie. 
399 K. R. Popper, H. Keuth, Logik der Forschung, Mohr Siebeck, Tübingen 2005; K. R. Popper, 
Logik der Sozialwissenschaften, "Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozial-Psychologie" 
1962, Vol. 14, No., s. 233-248. 
400 P. Samuelson, Problems of Methodology – Discussion, "American Economic Review Papers 
and Proceedings", 1963, Vol. 53, s. 232-236; T. Koopmans, Three Essays on the State of 
Economic Science, McGraw-Hill, New York 1957; M. Friedman, The Methodology of Positive 
Economics, w: Essays In Positive Economics, Univ. of Chicago Press, Chicago 1966, s. 3-43. 
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problemy poruszane w ramach ekonomii heterodoksyjnej i przede wszystkim w 
ramach szkoły historycznej i instytucjonalizmu.  
 
Metodologia ekonomii do lat 70-tych jako efekt oddz iaływania filozofii 
nauk i jej wpływ na teori ę ekonomii 

 Rozpatrywane przez metodologów problemy zostały zgrupowane w bloki. Każdy z 
bloków poświęcony jest innemu kluczowemu problemowi metodologicznemu. W 
ramach tak wydzielonych grup zostanie omówione znaczenie danego problemu, jak też 
zmiany w jego ujęciu co pozwoli w sposób uporządkowany omówić nie tylko ogólne 
znaczenie danego problemu, ale także zmiany w jego ujęciu i rozważania nad tym, co 
na tą zmianę wpłynęło.  
 1-2) Pierwszy problem metodologiczny dotyczy kwestii podstawowej orientacji 
ekonomii a mianowicie pytania czy ekonomia powinna być pozytywna czy 
normatywna. Problem ten łączy się historycznie z pytaniem o to, czy ekonomia 
powinna opierać się (wraz z innymi naukami społecznymi) o metodę wypracowaną w 
ramach nauk przyrodniczych, czy też wypracować własną metodę. W literaturze 
postulat orientacji nauk społecznych wg ideału nauk przyrodniczych jest określany 
jako naturalizm nauk społecznych. Dyskusje wokół tego postulatu były prowadzone 
m.in. w kontekście sporu między szkołą neoklasyczną (wcześniej klasyczną) a 
starszą401, a potem młodszą szkołą historyczną402. O ile szkoła głównego nurtu stała na 
stanowisku pozytywistycznym403, a więc wolności od wartościowania i monizmu 

                                                      
401 Reprezentowaną przez F. Lista (1789-1846), W. Roschera (1817-1894), B. Hildebranda 
(1812-1878) i K. Kniesa (1821-1898). 
402 Reprezentowaną głównie przez G. Schmollera, np. G. Schmoller, Die Volkswirtschaft, die 
Volkswirtschaftslehre und –methode, w: Historisch-ethische Nationalökonomie als 
Kulturwissenschaft, G. Schmoller, H. H. Nau (red.), Metropolis-Verl., Marburg 1998, s.1911, 
G. Schmoller, H. H. Nau (red.), Historisch-ethische Nationalökonomie als Kulturwissenschaft: 
Ausgewählte methodologische Schriften, Metropolis-Verl., Marburg 1998, G. Schmoller von, 
Zur Methodologie der Staats- und Sozialwissenschaften, "Jahrbuch für Gesetzgebung, 
Verwaltung und Volkswirtschaft im deutschen Reich" 1883, s. 979-994.  
403 Stanowisko to później akcentuje szczególnie mocno M. Friedman podkreślając konieczność 
uzależnienia normatywnej ekonomii i sztuki ekonomii (art of economics) od pozytywnej 
ekonomii, która powinna być niezależna od jakiejkolwiek etycznej pozycji czy sądów 
normatywnych. Jej zadaniem jest zatem stworzyć system uogólnień, który będzie pomocny w 
dokonywaniu prawidłowych prognoz na przyszłość jako konsekwencji zmian w otoczeniu (“its 
task is to provide a system of generalizations that can be used to make correct predictions about 
the consequences of any change in circumstances”). Osiągnięcia nauki mogą być pozytywnie 
weryfikowane przez zgodność z doświadczeniem. Należy przy tym pamiętać o tym, że 
uzyskanie obiektywności jest w naukach ekonomicznych trudniejsze niż w przyrodniczych, 
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naukowego404, dając tutaj palmę pierwszeństwa fizyce, na której powinny się 
wzorować pozostałe nauki, to szkoła historyczna, bardziej utożsamiała się z drugą 
stroną sporu, postrzegając nauki społeczne jako tzw. rozumiejące (niem. 
„verstehende”) nauki405. Nie oznaczało to jednak, że nauki społeczne powinny stać się 
częścią nauk humanistycznych i przejąć ich metodę, ale chodziło o to, by nauki 
społeczne wypracowały własną metodę różną od nauk przyrodniczych i 
humanistycznych. Zgodnie z tzw. podejściem dualizmu naukowego metoda właściwa 
dla nauk społecznych to metoda wiążąca obie te metody, uznająca zarówno znaczenie 
wyjaśniania („erklären”), jak też rozumienia („verstehen”). Rozumiejący charakter 
nauk społecznych jest przyjmowany u samego początku perspektywy badawczej. Jest 
on konsekwencją związku badanego z jego działaniem, które wyraża się w tym, że 
człowiek widzi sens swoich działań lub  go im nadaje406.  
 Problem monizmu naukowego był przedmiotem dyskusji także na gruncie 
ekonomii i uwidocznił się przede wszystkim w trakcie tzw. starszego sporu o metodę 
między Schmollerem (przedstawicielem młodszej szkoły historycznej) i Mengerem 
(współtwórcą analizy marginalnej i reprezentantem szkoły neoklasycznej). Pozycja 
Mengera została zarysowana w książce o metodologii pt. „Untersuchungen über die 
Methode der Sozialwissenschaften und der Ökonomie insbesondere”407. Szkoła 
neoklasyczna była zdania, że ekonomia powinna jak fizyka tworzyć prawa ogólne, 

                                                                                                                                             
gdyż podobnie jak w innych naukach społecznych, tak i w ekonomii, człowiek jest częścią tego 
co bada, a więc interakcji ludzkich, por. M. Friedman, op.cit., 3nn. 
404 Monizm naukowy oznacza, że wśród nauk istnieje tylko jedno naukowe podejście badawcze 
i jest nim to, które stosuje fizyka. Według tego podejścia ekonomia by zachować status nauki 
powinna stosować podobną perspektywę badawczą, co fizyka.  
405 Warto zaznaczyć, że spory te toczyły się właściwie nie między szkołami ekonomicznymi, 
ale ponad nimi – spór dotyczył, bowiem metod dotyczących wszystkich nauk społecznych, a 
nie tylko ekonomii. Jednak tylko ekonomia podporządkowała się tym wymogom (przynajmniej 
w obrębie swojego głównego nurtu). Dlatego też wśród nauk społecznych tylko w ekonomii 
wybitni naukowcy mają możliwość uzyskać nagrodę Nobla. 
406 Takie stanowisko zajmował W. Windelband (W. Windelband, An Introduction to 
Philosophy, T.Fisher Unwin, London 1921) i jego zwolennik M. Weber (M. Weber, Wirtschaft 
und Gesellschaft: Grundriß der Verstehenden Soziologie, Mohr Siebeck, Tübingen 2009). 
Weber widzi że zadaniem filozofii jako nauki spowodować rozumienie ludzkiego działania 
przez nadanie jemu znaczenie („soziales Handeln deutend verstehen”),  i  wyjaśnienie procesu i 
skutków, prowadzić w sposób przyczynowy („in seinem Ablauf und seinen Wirkungen 
ursächlich erklären will”), ibidem, s.1. 
407 Por. np. C. Menger, Untersuchungen über die Methode der Socialwissenschaften: Und Der 
Politischen Oekonomie Insbesondere, op.cit., albo też C. Menger, Grundsätze der 
Volkswirtschaftslehre, op.cit. 
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generalne i kierować się w badaniach dedukcją, natomiast szkoła historyczna skupiała 
się raczej na wyjaśnianiu kwestii o charakterze indywidualnym, kierując się indukcją.  
 Tzw. młodszy spór o metodę prowadzony był w ramach „Związku polityki 
społecznej” (Verein für Sozialpolitik) i dotyczył kwestii wolności od wartościowania 
w ramach nauk społecznych, postulowanej przez M. Webera408 i W. Sombarta. Ich 
oponentem był G. Schmoller (wraz z Philippsbergiem), zwolennik szkoły 
tzw. socjalistów z katedry („Kathedersozialisten”), szkoły historycznej409. 
G. Schmoller (1838-1917)410 silnie zareagował na propozycje M. Webera i jego artykuł 
nt. obiektywności nauk, w którym Weber twierdzi, że zadaniem nauk doświadczalnych 
nie może nigdy być tworzenie wiążących norm i ideałów i wyprowadzanie z nich reguł 
działania411. M. Weber dostrzega fakt, że wartości wchodzą do nauki na różnych jej 
etapach (instytucje naukowe, osoba badacza), ale odmawiał im możliwości 
empirycznego potwierdzenia. Umiarkowane stanowisko zajął R. Goldschneid, który 
uważał za sensowne uznanie normatywnego charakteru ekonomii. Zdanie swoje 
uzasadniał tym, że przecież wartości na nas wpływają. Uznanie a’priori pewnych 
wartości redukuje tym samym ilość powstających problemów.  
 Spór ten był kontynuowany w ramach tzw. sporu pozytywistycznego, inaczej 
zwanego drugim sporem o metodę, rozgorzałego w październiku 1961 r. na zebraniu 
Niemieckiego Towarzystwa Socjologicznego (Deutsche Gesellschaft für Soziologie), 
na którym ze swoimi referatami pt. „Logik der Sozialwissenschaften” (logika nauk 
społecznych) wystąpili przedstawiciele z jednej strony szkoły frankfurckiej (T. 
Adorno412), a z drugiej Koła Wiedeńskiego (K. Popper413). Adorno –zwolennik 

                                                      
408 Por. Weber, M. Weber, Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, 1988, por. zwłaszcza 
dwa artykuły – “Die "Objektivität" sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis” 
(obiektywność nauk społecznych i społeczno-polityczne poznanie) oraz “Der Sinn der 
"Wertfreiheit" der soziologischen und ökonomischen Wissenschaften” (znaczenie wolności od 
wartościowania w naukach społecznych i ekonomicznych). 
409 Wg szkoły historycznej do zadań nauki należało także zabieranie głosu w sprawach 
aktualnej polityki społecznej. Miało to zapobiec groźbie wybuchu rewolucji. Warto 
przypomnieć, że groźba była wtedy całkiem realna. “Verein für Sozialpolitik” (Zwi ązek polityki 
społecznej) powstał w 1873 r. właśnie w tym celu, by przy pomocy reform odżegnać 
niebezpieczeństwo. I faktycznie Bismarck część z propozycji postulowanych przez szkołę 
historyczną zrealizował. Wspomniany spór dotyczył jednak już roku 1909. 
410 Mimo, że wcześniej również był zwolennikiem wolności nauki od wartościowania, (o czym 
świadczy jego wypowiedź z 1893 r. negująca możliwość wyprowadzenia reguł działania z 
takich wartości jak wolność, równość, sprawiedliwość). 
411 Es könne „niemals Aufgabe einer Erfahrungswissenschaft sein […], bindende Normen und 
Ideale zu ermitteln, um daraus für die Praxis Rezepte ableiten zu können”( ibidem, s. 149). 
412 por. T. Adorno   
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podejścia całościowego i tzw. szkoły krytycznej i Popper – zwolennik krytycznego 
racjonalizmu wypowiadali się na temat optymalnego sposobu tworzenia teorii w 
ramach nauk społecznych. Popper był zwolennikiem monizmu (jedności metod nauk 
przyrodniczych i społecznych), a więc szukania rozwiązań dla postawionych przez 
siebie problemów, a nie konstruowanie teorii indukcyjnych na podstawie faktów 
obserwowalnych jak to miało miejsce w naturalizmie czy scjentyzmie (teza 7). Adorno 
postrzega społeczeństwo, jako totalność (niem. „Totalität“), widzianą, jako 
podstawowy strukturalny związek, określający nie tylko charakter formy 
społeczeństwa, ale także sposób myślenia i identyfikacji jednostki oraz naukowca. 
Zadaniem socjologii powinno być wykrycie totalności i stworzenie warunków ich 
przezwyciężenia414. O ile, zatem wg krytycznego racjonalizmu zadaniem nauk 
społecznych a w konsekwencji ich metodą jest rozwiązanie społecznych problemów, to 
wg szkoły  frankfurckiej jest nim wykrycie totalności społeczeństwa, która jest 
odpowiedzialna za te problemy415. 
 Podsumowując można powiedzieć, że szkoła historyczna widziała ekonomię – 
odwołując się do podziału W. Windelbanda (neokantysty) - jako naukę bardziej 
idiograficzną, natomiast szkoła neoklasyczna, jako naukę nomotetyczną jak fizyka. O 
ile szkoła historyczna upatrywała swoje zadanie w bardziej praktycznym ujęciu, 
analizując konkretne sytuacje i szukając konkretnych rozwiązań dla kształtowania 
polityki gospodarczej (podejście normatywne), to szkoła neoklasyczna trwała w 
przekonaniu, że najważniejsze jest trzymanie się ideału nauk fizycznych. Te bowiem 
nie roszczą sobie prawa do stwierdzeń normatywnych. W ich perspektywie badawczej 
nie wypowiada się na temat tego, co jest prawdą, ale jedynie czy coś jest zgodne z 
istniejącą budowlą teoretyczną (logiczny pozytywizm), lub czy nie jest z nią zgodne 
(ujęcie Poppera)416. Tzw. falibilizm Popperowski oznaczał zatem w konsekwencji dla 
ekonomii pewien pluralizm. 
 Spór ten zakończył się „zwycięstwem” szkoły neoklasycznej – a więc uznaniem 
większości osób zajmujących się ekonomią, że naukowa ekonomia powinna 
wstrzymywać się od osądów. W praktyce polityki gospodarczej zaowocowało to 

                                                                                                                                             
413 por. K. R. Popper, Logik der Sozialwissenschaften, op.cit. 
414 Popper uważa za niemożliwe i groźne. 
415 Zatem przyczyny leżą głębiej niż bezpośrednio obserwowalne fakty.  
416 Falsyfikacjonizm wychodził z założenia, że dopóki teoria- hipoteza nie zostanie 
sfalsyfikowana, nie możemy powiedzieć, że jest prawdziwa. Wszystkie istniejące teorie są, 
zatem tak samo narażone na ryzyko bycia fałszywymi. Trudno, więc powiedzieć, żeby wśród 
teorii, które jeszcze nie upadły wybrać jedną prawdziwą i w oparciu o nią budować np. 
politykę. 
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postrzeganiem teorii ekonomicznej jedynie jako instrumentu wspomagającego politykę 
gospodarczą. Zadanie teorii ekonomicznej polega na pokazaniu decydentom 
najbardziej efektywnych (wg stanu aktualnych badań) sposobów osiągnięcia celów. 
Same cele powinny być definiowane poza ekonomią. Inaczej jest w podejściu 
normatywnym, wg którego również ustalenie celów powinno się dokonywać w obrębie 
ekonomii. Szkoła historyczna stosując podejście normatywne nie wahała się przed 
takim sformułowaniem, gdyż postrzegała ekonomię nie, jako zespół praw ważnych 
zawsze i wszędzie, (które można naturalnie podważyć), ale jako zbiór praw zależnych 
kontekstualnie. To, co dziś jest, zatem dobre danej gospodarki, nie oznacza, że będzie 
dobre dla niej w innym punkcie czasowym, ani też, że będzie dobre dla innej 
gospodarki417. Zwycięstwo szkoły neoklasycznej oznaczało zatem ograniczenie 
zadania ekonomii do roli obiektywnego instrumentu wspomagającego proces 
podejmowania decyzji, zaważyło znacznie na kształcie metodologii przed rokiem 70-
tym i przyjęło się uważać takie właśnie stanowisko za „normalne”418. 
 3) Z tymi dwoma problemami łączy się silnie trzeci związany z abstrakcją i 
idealizacją: przykładowo zakłada się, że każdy jest całkowicie racjonalny i dysponuje 
doskonałą informacją albo, że dobra są nieskończenie podzielne. Takie założenia były i 
są krytykowane m.in. przez instytucjonalistów, którzy wprowadzają pojęcie 
ograniczonej (w sensie: niepełnej) racjonalności, (tzw. „bounded rationality” w 
odróżnieniu od racjonalności ograniczonej warunkami brzegowymi). Taka 
modyfikacja założenia będzie leżała później u podstaw ekonomii ewolucyjnej i 
behawioralnej. Instytucjonaliści 419 są również zdania, że w ekonomii zbyt duże 
znaczenie przypisuje się teorii. Przypisują oni dużo większe znaczenie kwestii zmiany 
i analizie konkretnych instytucji. Na ich stanowisko (np. T.B. Veblen420, 
                                                      
417 Gdyby ekonomia pozytywna chciała sformułować takie zalecenia, zanegowałaby swoje 
podstawy – ustanowione zalecenia musiałyby być prawdziwe zawsze i wszędzie, a ich 
niepowodzenie oznaczałoby potencjalnie upadek takiej teorii. Takie podejście – tzn. wyjście z 
gorsetu naukowca opisującego jedynie to, co widzi i tworzącego na podstawie obserwacji 
teorie, które testuje - widać w obecnych libertariańsko nastawionych odgałęzieniach ekonomii 
(stawiających na piedestale specyficznie rozumianą wolność) lub także w niektórych hasłach 
neoliberalizmu – bardzo silnie akcentującego wiarę wolny w rynek – a więc absolutyzowanie 
czegoś, co jest jedynie przesłanką w formułowaniu pewnej teorii.  
418 Wpływ niemieckiej szkoły historycznej w Stanach był związany z praktyką wysyłania do 
Niemiec w celu zrobienia doktoratu amerykańskich, doktorantów, pisze o tym H. Landreth, D. 
C. Colander, Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 1998.  
419 Określanego, jako „sumienie ekonomii przyszłości”, por. W. J. Samuels, On the Future of 
Institutional Economics, "Journal of Economic Issues", 1969, Vol. 3,  s. 67-72. 
420 T. Veblen, Theorie der feinen Leute. Eine ökonomische Untersuchung der Institutionen, Dt. 
Taschenbuch-Verl., München 1981. 



Ekonomia na rozdrożu: pomiędzy monizmem i pluralizmem metodologicznym  279 

J.R. Commons (Commons 1934, Commons 1924), W.C. Mitchell) wpłynęła szkoła 
historyczna421, jak też oddziaływały na nią koncepcje G.W.F. Hegla i K. Marksa, teoria 
ewolucyjna C. Darwina i wreszcie pragmatyzm zwłaszcza w teorii działania 
(C.S. Peirce422, W. James423, J. Dewey424) jak też antropologia kultury, oraz myślenie 
systemowe. Podejście instytucjonalne cechuje metodologiczny holizm (w opozycji do 
atomizmu), jak też odwrócenie się od podejścia dedukcyjno-teoretycznego w kierunku 
zasady wyjaśniania. Do końca lat 30-tych instytucjonalizm miał, zatem istotny 
wpływ425 na sposób myślenia o ekonomii i jej metodologii, później w miarę 
formalizacji ekonomii zatracał go, częściowo się łącząc z głównym nurtem426, co 
również wskazuje na  pewne zwycięstwo nurtu ortodoksyjnego w ekonomii.  
 4) Chociaż cała ekonomia opisuje procesy będące konsekwencją wyborów 
jednostek i grup, dla metodologów zajmujących się ekonomią ważnym problemem jest 
pytanie o kryteria ich dokonywania przez jednostki, a więc o motywy, jakimi się ona 
kieruje porównując alternatywy. Przyjęło się w ekonomii uznawać, że jednostki kierują 
się maksymalizacją użyteczności - co jednak jest założeniem nienaukowym, 
pochodzącym z tradycji ludowej. W tym kontekście mówi się o tzw. problemie Milla, 
polegającym na tym, że przesłanki teorii, na których się ona opiera są często 
niesprawdzalne empirycznie. Ma to konsekwencje dla testowania teorii 
ekonomicznych w ogóle. Mill zamierzał rozwiązać problem utrzymując, że 
podstawowe przesłanki ekonomii są empirycznie dobrze potwierdzone przez 
introspektywną psychologię lub eksperymentalnie427. Wykazanie prawdziwości tych 

                                                      
421 Z racji tego, że Veblen i Commons byli uczniami R.T. Ely będącego pod wpływem szkoły 
historycznej, por. H. Landreth, D. C. Colander, op.cit., s. 500. 
422 Por. N. K. Houser, C. J.W., The Essential Peirce. Selected philosophical writings, Indiana 
University Press, Bloomington 1998. 
423 W. James, Pragmatism. A New Name for Some Old Ways of Thinking. Popular Lectures of 
Philosophy, Longmans, London 1907. 
424 Por. np. J. Dewey, M. Suhr, Logik: Die Theorie der Forschung, Suhrkamp, Frankfurt am 
Main 2002. 
425 M.in. wpływ na opracowywanie i wdrażanie programów rządowych. Mitchell przykładowo 
znacznie się udzielał w NBER w pracach nad cyklem koniunkturalnym, rozwijając system 
indykatywnego planowania. 
426 W ramach Association for Evolutionary Economics (AFEE), założonego w 1966r. był dalej 
rozwijany wydając od 1967r. własne czasopismo “Journal of Economic Issues”, zorientowane 
bardziej ugodowo wobec kierunku głównego nurtu, od którego odseparowali się 
instytucjonaliści broniący głównej myśli instytucjonalizmu tworząc dużo później w 1979 
“Association for Institutional Thought” (http://www.associationforinstitutionalthought.org/)  
oraz wydając czasopismo “The Journal of Institutional Economics”. 
427 Np. prawa malejących przychodów. 
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przesłanek jest bowiem koniecznym warunkiem do dokonywania prognoz. Implikacje 
wynikające z teorii nie są bowiem dokładne lub nawet mogą być mylące. Wg Milla 
empiryczne potwierdzenie ekonomicznej teorii może się odbyć jedynie pośrednio i ma 
charakter dedukcyjny, gdyż wywodzi się z potwierdzenia założeń428. Mill i ekonomiści 
klasyczni postrzegali zatem ekonomię, jako naukę zajmującą się czynnikami o 
charakterze przyczynowym a więc: motywem bogacenia się (aquisition), malejącymi 
przychodami, skłonnością do reprodukcji429. Zdanie Milla potwierdzali kolejni 
metodolodzy ekonomii i takie zdanie przeważało do lat 30-tych430. Dopiero jednak w 
latach 50-te powstawała coraz liczniejsza opozycja wobec takiego podejścia. 
Ekonomiści byli w tym okresie przeważająco zdania, że teorie ekonomiczne trzeba 
poddać dodatkowo empirycznym testom i dopiero po pomyślnym przejściu takich 
testów, można je uznać za racjonalne. Widać  tu  wpływ falsyfikacjonizmu  Poppera 
(Popper 2002). Tę rewolucję w metodologii ekonomii widać przykładowo u Frasera 
(por. Fraser 1946), Hutchisona431 i Kaufmanna (1944). Także P.A. Samuelson 
zamierzał zwrócić ekonomię z powrotem do ideału fizycznego i wymagał od niej by 
spełniała wymagania struktur empirycznych. Jego własna teoria z 1938 r. tzw. teoria 
ujawnionych preferencji („theory of revealed preference”) (por. Samuelson 1948), 
pozwalała na realizację tego postulatu. Wg tej teorii nie ma potrzeby odwoływania się 
do motywacji poszczególnych jednostek, gdyż można przyjąć, że wychodząc od 
dokonanego przez konsumenta wyboru432, jesteśmy w stanie poznać jego preferencje i 
uszeregować je. Oznacza to, że teoria może powstać w oparciu o ujawnione 
preferencje, a nie o niezbadane przesłanki leżące u jej podstaw. Również i tutaj wpływ 

                                                      
428 Nie można natomiast zastosować metody indukcyjnej, gdyż zjawiska ekonomiczne zależą od 
wielu różnych przesłanek. Nie można też wprowadzić większej ilości założeń, gdyż to 
oznaczałoby utratę odrębności ekonomii od reszty nauk społecznych. 
429 Inaczej np. Robbins (L. Robbins, op.cit., s.15), który z kolei przedstawia ekonomię, jako 
naukę badającą zachowanie człowieka, rozpatrując relacje między celami (wynikającymi z 
racjonalnego interesu własnego) a ograniczonymi środkami, które mają alternatywne 
zastosowanie. 
430 F.Knight, L.v.Mises, L.Robbins zgadzali się, że znaczenie czynników subiektywnych oddala 
wprawdzie nauki ekonomiczne od nauk fizycznych, ale nie widzieli w tym błędu 
epistemologicznego. Choć ekonomia nie jest nauką ścisłą, wnioski jakie formułuje są 
wiarygodne, bo wynikają w sposób dedukcyjny z dobrze ugruntowanych założeń. 
431 T. W. Hutchison, Changing aims in economics, Blackwell, Oxford 1992, J. Hart, Terence 
Hutchison's 1938 essay: towards a reappraisal, "Journal of Economic Methodology", 2003, 
Vol. 10, No. 3, s. 353-373, T. W. Hutchison, The significance and basic postulates of economic 
theory, op.cit. 
432 Jeżeli wybory konsumentów w uproszczonych modelach satysfakcjonują warunek 
konsystencji. 
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na te zmiany w metodologii mają teorie powstające w ramach filozofii nauk. W 
metodologii Samuelsona (por. Samuelson 1963) doszukać się można wpływu 
operacjonalistów433, którzy byli bardziej rygorystyczni niż logiczni pozytywiści, co 
przejawiało się w uchylaniu się od wszelkich uogólnień nie poddających się testom.  
 Szkoła historyczna zamierzała rozwiązać ten problem metodologiczny wymagając 
od teorii by te miały charakter bardziej kontekstualny. Przez lepsze dopasowanie do 
aktualnych warunków historycznych, teorie mogły przechodzić nawet bardziej surowe 
testy zgodności z empirią. Tak formułowane założenia przyczynowości będą później 
krytykowane przez ekonomię behawioralną, a następnie przez neuroekonomistów, 
którzy w swoich teoriach nie uzależniają zachowania od ustalonych przyczyn, ale 
czynią te przyczyny właśnie przedmiotem swoich badań434.  
 5) Kolejnym piątym problemem jest dopuszczalność przyjmowania w teoriach i 
modelach zasady ceteris paribus435. Wg empiriokrytyków jest ona niedopuszczalna, 
gdyż jej przyjęcie zwalniałoby teorię z testów436. Krytykę tej zasady można spotkać 
wśród zwolenników Poppera. Uznanie wszystkich pozostałych zmiennych jako stałe, 
stwarzało wyjątkowo komfortowe warunki dla danej teorii, czyniąc ją często 
nietestowalną.  
 6) Szóstym problemem jest kwestia ujmowania przyczynowości powiązana z 
zagadnieniem omawianym powyżej. Na ile jest naukowe- pytali ekonomiści 

                                                      
433 Np. Bridgmana (1882 -1961, który uzyskał w 1946 r. Nobla z fizyki) i Gibbsa– obaj byli 
amerykańskimi fizykami, zajmującymi się teorią nauk. Ważnym dziełem była wydana w 1927 
„The Logic of Modern Physics” (P. Bridgman, The Logic of Modern Physics, Macmillan, New 
York 1927). Wg operacjonalistów wszystkie naukowe koncepcje powinny być wyrażone w 
kategoriach, specyficznie opisanych, za pomocą operacji pomiaru i obserwacji. Wszystko 
zatem, czego nie można zmierzyć lub zaobserwować powinno być odrzucone. Nauka jest 
wówczas obiektywna, gdy stosujemy operacyjne definicje.  
434 Później także zwolennicy ekonomii kulturowej, ewolucyjnej jak też feministycznej będą się 
do tego ustosunkowywali krytycznie uważając, że człowiek jest silnie uwarunkowany przez 
swoje otoczenie, nie tylko w sposobach dochodzenia do celu, ale też w samym ustalaniu tych 
celów (o czym będzie mowa w trzeciej części artykułu). Ogólnie rzecz biorąc w kolejnej fazie 
mówienie o przyczynowości staje się coraz bardziej passe, co jest poniekąd związane ze 
zmianami w innych naukach reflektowanych przez metodologię nauk. Rozwój fizyki 
kwantowej przyczynił się bowiem do szerszego stosowania zasady przypadkowości w 
wyjaśnianiu zjawisk. Podobnie neuroekonomia przeprowadzając wiele eksperymentów chce 
uzyskać model zjawisk, a nie odwoływać się do przyczynowości i praw. Podobnie jest w 
nowoczesnej fizyce kwantowej: ruchy jednego elektronu o niczym nie mówią i nie można 
stworzyć praw dotyczących jego ruchu, dopiero „en masse” wykazują pewne prawidłowości. 
435 Zakłada ona, że relacje między dwiema zmiennymi zachodzą w określony sposób przy 
innych czynnikach ustalonych. 
436 Wg empiriokrytków teoria musiała przejść surowy test empiryczny. 
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i metodolodzy- mówienie o przyczynach jakiegoś zjawiska? Często dane zjawisko ma, 
bowiem więcej przyczyn, podczas gdy w ekonomii mówi się o jednej. Szkoła 
historyczna i instytucjonalna chciały rozwiązać ten problem ujmując zjawiska 
całościowo, a nie analitycznie. Natomiast szkoła neoklasyczna, czerpiąc z empiryzmu 
logicznego a potem falsyfikacjonizmu, a wiec przejmując sposób rozumowania po 
szkole analitycznej, rozbijała kolejne problemy na mniejsze i analizowała właśnie te. 
Próbowała omijać to niewygodne pojęcie mówiąc o funkcji (np. V. Pareto), co jednak 
nie ułatwiało modelowania ani matematycznego ani ekonometrycznego. Dopiero 
później ekonometrii bayesowskiej udało się częściowo rozwiązać ten problem przez 
wprowadzanie do modelów prawdopodobieństwa faktu zaistnienia pewnych wydarzeń 
lub relacji.  
 7) Wreszcie ostatnim siódmym problemem jest struktura i kierunek prowadzenia 
badań naukowych. Jest to pytanie o to, na ile badania naukowe są prowadzone ze 
względu na logikę (pozytywizm logiczny), a na ile ze względu na kwestie 
pozanaukowe – szansę zdobycia pieniędzy, zapotrzebowanie na pewne teorie. Spór 
toczył się między zwolennikami ukierunkowania badań tak, aby z teorii można było 
wyprowadzać praktyczne wnioski (np. prognozy ułatwiające proces decyzyjny), a 
obrońcami tezy, że to jedynie zbudowany gmach logiczny teorii powinien wyznaczać 
kolejne kroki badawcze. Spór ten był odzwierciedleniem dominujących wówczas 
koncepcji filozoficznych: pragmatyzmu i filozofii analitycznej powiązanej poprzez 
Koło Wiedeńskie z neopozytywizmem (tzw. trzecim pozytywizmem), pewny wpływ 
miał też drugi pozytywizm Macha (Mach 2006). Pragmatyzm stawiał nacisk na 
praktyczne wnioski płynące z teorii, a drugi i trzeci pozytywizm akcentował kwestie 
spójności między powstającymi teoriami. Przykładem pragmatyzmu może być 
stanowisko M. Friedmanna, dla którego jedynym istotnym testem teorii ekonomicznej 
jest jej sukces w przepowiadaniu zjawisk ekonomicznych437. Bardzo ważnym punktem 
w jego metodologii jest odseparowanie się od założeń, niezależnie od tego czy mają 
pokrycie w empirii, czy też nie. To, jakie są te założenia -  realistyczne, czy też nie 
realistyczne nie miało wg niego znaczenia! Ważne było tylko czy teoria, (o której 
wciąż nie wiadomo czy jest prawdziwa czy nie) sprawnie przewidywała zjawiska. 
Pisał on: „celem nauk pozytywnych jest rozwiniecie teorii albo hipotez, które 
umożliwiają dokonanie ważnych i znaczących (tzn. nie truistycznych) prognoz o 
zjawiskach jeszcze nie zaobserwowanych438 „Celem ekonomii jest, zatem wąski 

                                                      
437 Wg niego standardowe teorie mikroekonomiczne i ilościowe teorie pieniądza zdają ten test. 
438 M. Friedman, Essays in Positive Economics, University of Chicago Press, Chicago  
1953, s. 7 
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prognostyczny sukces”439.  Świadczy to o tym, że był on pod silnym wpływem 
instrumentalistów440, którzy postrzegali teorię, jako czarną skrzynkę, z której po 
wprowadzeniu danych otrzymujemy prognozy. Ci z kolei pozostawali pod wpływem441 
filozofii analitycznej i naturalizmu filozoficznego. Podobnie rozumowali ci, którzy 
tworzyli modele ekonometryczne (stosowane, jako narzędzia do testowania teorii 
ekonomicznych pozwalających na tworzenie modeli i sprawdzanie ich mocy 
prognostycznej). 
 Dla zwolenników szkoły historycznej, których wpływ utrzymywał się prawie do lat 
70-tych, ważne było przede wszystkim zbieranie danych statystycznych 
(W.C. Mitchell 1874-1948442, J. R. Commons 1862-1945) i w oparciu o nie budowanie 
teorii uwarunkowanych kontekstualnie i mających zastosowanie do aktualnej 
sytuacji443. Podobnie instytucjonaliści skupiali się bardziej na badaniu konkretnych 
instytucji (społecznych i kulturowych) i ich wpływu na zachowania ekonomiczne 
jednostek i grup – zwłaszcza w odniesieniu do wymiany, niż na testowaniu teorii 
powstałych w oparciu o rozumowanie dedukcyjne. Jedynie odłam instytucjonalizmu, 
                                                      
439 Co oczywiście rodzi poważne wątpliwości. Jak może jednorazowy test potwierdzić raz na 
zawsze teorię, jaką mamy pewność, że w przyszłości też tak będzie  oraz  jak może sukces w 
przewidzeniu jednej implikacji gwarantować sukces w pozostałych? 
440 Instrumentaliści uważali, że pojęcia to tylko użyteczne narzędzia, a wartość teorii zależy od 
tego jak obiektywnie tłumaczy ona fenomeny lub dokonuje prognoz. Teorie naukowe są jedynie 
obliczeniowymi regułami. Ważnym reprezentantem był P. Duhem (1861-1916), znany 
zwłaszcza z swojego ataku przeprowadzonego wraz z Quinem dogmaty empiryzmu. Efektem 
była tzw. teza Duhem-Quine. Wg tej tezy eksperymentalne wyniki danego eksperymentu miały 
być konfrontowane z całą teorią (W. V. O. Quine, Two Dogmas of Empiricism, "The 
Philosophical Review", 1951, Vol. 60, s. 20-43). Weryfikacja i empiryczna adekwatność były 
jednymi kryteriami ważności teorii. Oznacza to, że teoria nauki jest jedynie nauką stosowaną 
badającą empiryczną adekwatność teorii. 
441 por. W. V. Quine, P. Bosch, Von einem logischen Standpunkt: Neun logisch-philosophische 
Essays, Ullstein, Frankfurt/M. 1979 czy W. V. O. Quine, Two Dogmas of Empiricism, op.cit. 
442 Zob. np. opracowanie danych do historii gospodarczej Europy, B. R. Mitchell, International 
historical statistics Europe: 1750 - 1988, Stockton Press [u.a.], New York N.Y. 1993. 
443 Starsza szkoła historyczna (np. lata 40-te XIX w.) poczytywała za zadanie ekonomii 
odkrywanie praw rządzących w poszczególnych fazach wzrostu i rozwoju gospodarczego. 
Młodsza natomiast bardziej była pochłonięta opracowywaniem monografii o różnych aspektach 
gospodarowania, w różnych czasach i miejscach: np. Schmoller „Das Merkantilsystem in seiner 
historischen Bedeutung” (1884, G. Schmoller, Das Merkantilsystem in seiner historischen 
Bedeutung: städtische, territoriale und staatliche Wirtschaftspolitik, w: Umrisse und 
Untersuchungen zur Verfassungs-, Verwaltungs- und Wirtschaftsgeschichte besonders des 
Preußischen Staates im 17. und 18. Jahrhundert, G. Schmoller (red.), New York, 1974 (1898), 
ss. 1-60, a Toynbee „Lectures on the Industrial Revolution of the 18th century” (por. A. 
Toynbee, Lectures On the Industrial Revolution of the 18th Century in England: Popular 
Addresses, Notes and Other Fragments (1887), 1906). 
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który wszedł później do ekonomii ortodoksyjnej jako nowa ekonomia instytucjonalna 
(New Institutional Economics) skoncentrował się przede wszystkim na zagadnieniu 
kosztów transakcyjnych obniżanych przez obecność instytucji. Tym samym pozostając 
częściowo wiernym podstawowym ideom instytucjonalizmu wpisywał się w istniejąca 
strukturę badań szkoły neoklasycznej.  
 Podsumowując okres do lat 70-tych można stwierdzić444, że literatura z zakresu 
metodologii była nieliczna i odnosiła się do jedynie niewielkiej ilości literatury z 
zakresu filozofii nauk (tj. np. logicznego pozytywizmu i popperyzmu). Do lat 60-tych 
dominował przy tym pozytywistyczny pogląd na naukę – poszukiwano przede 
wszystkim reguł, które pozwoliłyby na uznanie teorii czy jej wybór, co miałoby 
prowadzić naukowców do prawidłowych teorii445. Popperyzm, który wszedł do 
metodologii ekonomii później, spopularyzowany został przede wszystkim przez 
Blauga446 (choć w filozofiach nauk, zagnieździł się wcześniej), spotykał się z krytyką 
m.in. Caldwella447. Dla Caldwella falsyfikacjonizm nie nadawał się w ogóle jako 
metodologia dla jakiejkolwiek dyscypliny, a tym bardziej dla ekonomii. Zastrzeżenia 
jego budziły: niesprawdzalność dla wielu teorii warunków początkowych, brak 
generalnych praw, postawienie znaku równości między testami modelu, a testami 
teorii. Argumentował również przeciwko popperyzmowi, że nie można weryfikować 
teorii ekonomicznych za pomocą danych ekonomicznych, gdyż nie ma między nimi 
odpowiedniości.  
 Do lat 70-tych metodologię cechował tzw. fundamentalizm („Foundationalism”) 
czyli pewne hierarchiczne traktowanie ekonomii, wyrażające się przede wszystkim w 
falsyfikacjonizmie. Toczyły się spory, zatem o wyższość podejścia pozytywnego nad 
normatywnym, o przewagę metod dedukcyjnych nad indukcyjnymi, o podejście 
całościowe czy atomistyczne, zmienny czy stały charakter zjawisk ekonomicznych, 
obiektywizm czy subiektywizm obserwatora (czy jest taki możliwy?), jak też wiarę w 
postęp – zbliżanie się krok po kroku do prawdy (czyli kolejnej ulepszonej teorii). 
Metodologia głównego nurtu poddawana była wspomnianej już wyżej krytyce. Do 
innych krytyków ekonomii głównego nurtu zalicza się w tym czasie następujących 

                                                      
444 za S. C. Dow, Methodology in a pluralist environment, "Journal of  Economic Methodology" 
2001, Vol. 8, No. 1, s. 33-40.  
445 R. E. Backhouse, New directions in economic methodology, Routledge, London 1996. 
446M. Blaug, The methodology of economics: Or how economists explain, Cambridge Univ. 
Press, Cambridge 1997. 
447  B. J. Caldwell, Beyond positivism: Economic methodology in the twentieth century, 
Routledge, London 2001, s. 236. 
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naukowców: Myrdal (1953), Dobb, Robinson448, a także innych opisanych przez 
Lipsey449. 
 Poszukiwanie silnego oparcia w regułach, potrzeba pewności, mierzalności, 
krytycyzm do wszystkiego, nawet jak najlepiej dotychczas udokumentowanego, można 
rozumieć jako reakcje na nadmierny ideologizm tych czasów tj. lat 70-tych, będący 
efektem zimnej wojny. Wiele koncepcji było w tym okresie przerabiane na teorie, do 
których poszukiwano faktów. W tym kontekście zrozumiały jest zarówno ruch Koła 
Wiedeńskiego (logiczny język spójny dla wszystkich nauk zapewni możliwość 
odrzucenia ziarna od plew w nauce), jak też falsyfikacjonizm Poppera.  
 
Znaczenie przełomu w latach 70./80. dla obecnych zm ian w metodologii 
ekonomii: narodziny pluralizmu 

 Zmiany w metodologii nauk ekonomicznych i w konsekwencji w sposobie 
budowania teorii ekonomicznych były w latach 70-tych i późniejszych po części 
spowodowane zmianami w filozofii i filozofii nauk450. Zaobserwujemy tutaj 
przesuniecie czasowe (time lag). W historii filozofii jest to dosyć częste zjawisko451. 
Przemiany w metodologii wynikały z przesunięcia punktów ciężkości z pewnych 
tematów na inne, na co też nie bez wpływu pozostawały filozofia nauk i sama 
filozofia, i interesujące je zagadnienia. Były to, zatem gruntowniejsze zmiany, gdyż w 
odróżnieniu od wcześniejszych wychodziły poza zagadnienia dotyczące samej 
ekonomicznej teorii – a więc weryfikacji, testowania i łącznej  struktury teorii. Nic, 
więc dziwnego, że Moulines określa tą fazę, jako klasyczną fazę teorii naukowej, 
ustępującą w latach 70-tych fazie modelowej. Na 1985 r. przypadł wg. Moulinesa 
także koniec historycystycznej fazy, funkcjonującej w latach 1960-85452. Metodologia 
ekonomii zatem dopiero od lat 80-tych zaczęła wydawać specjalistów w swoim 

                                                      
448 G. Myrdal, The Political Element in the Development of Economic Theory: A Collection of 
Essays on Methodology, Routledge, London 2003; J. Robinson, Economic Philosophy, Aldine, 
Chicago 1962; M. Dobb, Political Economy and Capitalism, International Publishers, New 
York 1937. 
449 R. G. Lipsey, An Introduction to Positive Economics, Weidenfeld & Nicolson, London 1963. 
450 R. E. Backhouse, op.cit., s. 3. 
451 Tatarkiewicz ilustruje go m.in. fascynacją monizmem, który gdy już przebrzmiał w filozofii, 
zaczął budzić zainteresowanie wśród przyrodników, por. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2009. 
452 por. C. U. Moulines, Die Entstehung der Wissenschaftstheorie als interdisziplinäres Fach 
(1885 - 1914): Vorgetragen in der Sitzung vom 1. Juni 2007, Verl. der Bayerischen Akademie 
der Wissenschaften, München 2008. 
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zakresie (wcześniej tylko Hutchison i Machlup mogli się do takich zaliczać453). 
Należeli do nich: Rosenberg 1976, Stewart 1979, Klant 1994 (1984), Hausman 1981, 
Boland 1982, Caldwell 2001 (1982)454.  
 Zmiany te przyczyniły się od tego, że w latach 80-tych raptownie zaczęły 
powstawać liczne czasopisma poświęcone właśnie metodologii nauk ekonomicznych. 
Również liczba publikacji książkowych poświęconych tej tematyce wzrosła zawrotnie. 
Hausman455 wymienia ok. 50 książek opublikowanych między 1984 r. i 1993 r. w 
porównaniu z tylko 19-toma opublikowanymi w okresie 1975-1983456. Była to szansa 
dla naukowców na podpisanie się pod nowymi prądami i wykorzystanie ich dla nowo 
pojawiających się kierunków ekonomicznych lub też możliwość obrony własnych 
tradycyjnych podejść. W nawiązaniu do nowych monografii ukazał się podręcznik 
Pheby i Glassa457 i podręczniki dla studentów (Caldwell 1984458, Hausman 2008 
(1985)459, Marr 1983460). Powstały liczne czasopisma metodologiczne tj. „Research in 
the Hstory of Economic Thought and Methodology” (1983), „Economics and 
Philosophy” (1985), „Methodus” (1989). 
 Istotny wpływ miała krytyczna dyskusja, która miała miejsce w odniesieniu do 
propozycji Poppera, a więc perspektywy odkrywania drogi do poznania i prawdy krok 
po kroku461. Sugestie Kuhna, Lakatosa, czy wreszcie Feyerabenda462 spowodowały, że 

                                                      
453 T. W. Hutchison, The significance and basic postulates of economic theory, op.cit.; F. 
Machlup, op.cit. 
454 Por. późniejsze wydania tychże: A. Rosenberg (red.), Philosophy of social science, 
Westview Press, Boulder 1988; J. J. Klant, The nature of economic thought: Essays in 
economic methodology, Elgar, Aldershot Hants 1994; D. M. Hausman, The philosophy of 
economics: An anthology, Univ. Press, Cambridge 1990, D. M. Hausman, A new era for 
economic methodology, "Journal of Economic Methodology", 2001, Vol. 8, No. 1, s. 65-68; L. 
Boland, The Methodology of Economic Model Building: Methodology after Samuelson, 
Routledge, London 1989; B. J. Caldwell, op.cit. 
455 D. M. Hausman, The philosophy of economics: An anthology, op.cit. 
456 Chociaż trend zaczął się już w latach 70-tych, kiedy to zaczęło powstawać wiele artykułów 
poświęconych metodologii, wiele z nich opublikowanych zostało w History of Political 
Economy (od 1968 r.).  
457 J. Pheby, Methodology and economics :a critical introduction, Macmillan, Basingstoke 
1988; J. C. Glass, Economics. Progressions, Stagnation or Degeneration?, Harvester 
Wheatshea, New York 1989. 
458 B. J. Caldwell, op.cit. 
459 D. M. Hausman, The philosophy of economics: An anthology, op.cit. 
460 W. L. Marr, B. Raj, How Economists Explain: A Reader in Methodology, University Press of 
America, 1983. 
461 Wyrażone pięknie w referacie wygłoszonym przez Poppera w ramach tzw. sporu 
pozytywistycznego, w którym zacytował Ksenofanesa „Nicht gleich am Anfang entdeckten die 
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podejście do nauki zaczęło się relatywizować. Otworzyły się bramy dla podejść 
socjologicznych i retorycznych. Zwłaszcza sugestie Feyerabenda ujmowane często w 
zdaniu „anything goes” („wszystko ujdzie”) otworzyły drogę do powstawania nowych 
metod wykorzystujących dokonania innych nauk. Pod wpływem tych zmian, 
metodologię ekonomii coraz bardziej cechowało podejście retoryczne i socjologiczne. 
Filozofia analityczna nadal oddziaływała na ekonomie, ale raczej w obrębie swojego 
drugiego nurtu opierającego się na tzw. „drugim“ Wittgensteinie, a więc będąc pod 
wpływem twórczości tego filozofa, odchodzącej krańcowo od tej, na której oparło się 
koło Wiedeńskie, a zwracającej się ku znaczeniu języka potocznego. O ile w 
poprzednim okresie mocno zarysowywała się wiara w postęp nie tylko w realnych 
gospodarkach, ale też w teoriach ekonomicznych, po latach 70-tych wiara ta zaczęła 
zanikać, co miało w sferze realnej swoje ujście w takich ruchach społecznych jak Klub 
Rzymski. Utracono wiarę w możliwość osiągania trwałego wzrostu i przestano 
jednocześnie postrzegać rozwój świata, jako coś linearnego, napędzanego przez 
postęp. O ile w filozofii taka wiara przyświecała filozofom w XIX w. i została przez 
nich porzucona, to jednak w naukach przyrodniczych utrzymywała się o wiele dłużej, 
o czym świadczą prowadzone dyskusje na łamach ekonomii, szczególnie tej 
zafascynowanej metodologią rozwiniętą głównie dla nauk fizycznych463.  
 Z literatury poświęconej teorii i filozofii nauk, szczególnie wpływowe okazały się 
trzy dzieła: Lakatosa, Kuhna i Feyerabenda464. Popper w tym czasie był przez wielu 

                                                                                                                                             
Götter den Sterblichen alles. Aber im Laufe der Zeit finden wir suchend das Bess’re“, czyli w 
tłumaczeniu autorki „nie na początku odkryli Bogowie śmiertelnikom wszystko, ale z biegiem 
czasu, szukając znajdujemy to lepsze”, por. K. R. Popper, Logik der Sozialwissenschaften, 
op.cit., s. 248. 
462 T. S. Kuhn, Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, Suhrkamp, Frankfurt am Main 
2007; I. Lakatos, J. Worrall, The methodology of scientific research programmes, Cambridge 
Univ. Press, Cambridge 1999; P. Feyerabend, Wider den Methodenzwang, Suhrkamp, Frankfurt 
am Main 2009. 
463 Taka fascynacja uzyskaniem precyzji i jasności jest już widoczna u Arystotelesa w Etyce 
Nikomachejskiej, gdzie w III rdz. Arystoteles pisze, że dyskusja będzie adekwatna, jeżeli 
zdobędziemy się na maksymalną jasność, ale dodaje coś, co chętnie przeciwnicy fizykalizmu 
podkreślają – o ile materia na to pozwoli, por. Arystoteles, Etyka Nikomachejska, PWN, 
Warszawa 2007. 
464 Jako pierwsza zdefiniowała problem badawczy publikacja: Blaug 1980/92 (M. Blaug, 
op.cit., która rozpoczyna się właśnie od omówienia filozofii nauk: model hipotetyczno-
dedukcyjny, idee Kuhna, Lakatosa, Feyerabenda. Jedną z najważniejszych kwestii była 
koncentracja na falsyfikacjoniźmie, a więc popularyzacja idei Poppera w ekonomii (wcześniej 
jedynie poruszana w London School of Economics). Metodologia Lakatosa jest tu postrzegana, 
jako szczególnie korzystna, łączy, bowiem Popperowski falsyfikacjonizm, z historyczną 
wrażliwością podejścia Lakatosa. Nie po myśli natomiast był mu relatywizm Kuhna- 
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krytykowany, ale ważną rolę w dyskusji metodologicznej odgrywali jego obrońcy465. 
Argumentowali oni na rzecz Poppera, że utworzona przez niego metodologia jest 
normatywna, bo pozwala ekonomii osiągać postęp. Podkreślali również fakt, że dzięki 
niemu sama nauka jest w stanie sprawdzić się, jako narzędzie w podejmowaniu 
decyzji466. Ceniono sobie w podejściu Poppera to, że pozwalało ono na dokonywanie 
prognoz467. Inni broniąc myśli Poppera zbliżali się jednocześnie do Lakatosa, jak np. 
Weintraub (1988 i 1985468), który stosuje metodologię falsyfikacjonistyczną do analizy 
ekonomii, podejmując analizę równowagi469. Istnieją też próby ocalenia 
poszczególnych elementów z tradycji Poppera470.  
 Krytyka Poppera z obozu postmodernistycznego kieruje się przeciwko projektowi 
metodologii w ogóle (McCloskey, Klamer, Mirowski, DeMarchi 1992471). Niektórzy 
jako Hausmana krytykują koncepcje falsyfikacjonizmu472, która może być 
zagrożeniem dla nauki, niszcząc jej teorie, które choć nie w 100% weryfikowalne 

                                                                                                                                             
zastępującego metodologię paradygmatem. Wg Blauga metodologia jest potrzebna z tego 
względu, że dostarcza kryteriów na przyjęcie i odrzucenie danej teorii ekonomicznej (M. Blaug, 
Metodologia ekonomii, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 264). 
465 W latach 80-tych dużo pozycji metodologicznych reaguje pozytywnie lub alergicznie na 
Poppera, widać też zainspirowanie Lakatosem. Dyskusje te można prześledzić u N. DeMarchi, 
Appraising economic theories: Studies in the methodology of research programs, Elgar, 
Aldershot, Hants 1991, N. DeMarchi, Post-Popperian methodology of economics: Recovering 
practice, Kluwer Academic Publ., Boston 1992). 
466Por. T. W. Hutchison, The significance and basic postulates of economic theory, op.cit. 
467 Zwolennik Poppera Blaug, uważa, że metodologia powinna dostarczać kryteriów do 
akceptacji i odrzucenia programów badawczych (M. Blaug, The methodology of economics: Or 
how economists explain, op.cit.). 
468 por. E. R. Weintraub, General equilibrium analysis: Studies in appraisal, Cambridge Univ. 
Pr., Cambridge 1985. 
469 Mimo że jest to teoria niefalsyfikowalana, może być częścią programu badawczego, 
pozwalającego na predykcję dalszych faktów (jest to podążanie śladem Lakatosa), czyli 
osiąganie postępu. 
470 M.in. Caldwell 1991 (B. J. Caldwell, op.cit.), próbuje ocalić z niej sytuacyjną logikę. Zgadza 
się z Bolandem (L. A. Boland, The foundations of economic method, Allen and Unwin, London 
1984), który podkreśla znaczenie krytycyzmu Poppera. Popperowska metodologia nie powinna 
być jednak traktowana normatywnie, a jedynie jako „generalne filozoficzne tło“ (general 
phlosophical backdrop) (D. W. Hands, Economic methodology is dead - long live economic 
methodology: thirteen theses on the new economic methodology, "Journal of Economic 
Methodology", 2001, Vol. 8, No. 1, ss. 49-63). Hands ujmuje to tak: „chociaż dążymy do teorii, 
które współdziałają z naszym światem, są one zawsze hipotetyczne i zawsze mogą upaść, 
por.  D. W. Hands, Reflection without rules: Economic methodology and contemporary science 
theory, Cambridge Univ. Press, Cambridge 2001, s. 162-3. 
471 N. DeMarchi, Post-Popperian methodology of economics: Recovering practice, op.cit. 
472 Np. B. J. Caldwell, op.cit. 
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mogą być pożyteczne473. Rosenberg przychyla się do tego twierdzenia, dodając, że gdy 
teoria upada, nie wiemy, czy upadła hipoteza główna czy poboczna tej teorii474.  
 Zarzuty skrupiły się także na ekonomii neoklasycznej, m.in. też z tego powodu, że 
jej retoryczna podstawa – neoliberalizm absolutyzujący założenia szkoły 
neoklasycznej natknął się na sporą krytykę. Zapisała się ona zwłaszcza w kontekście 
transformacji krajów postsocjalistycznych i  postawionego w tym kontekście pytania o 
wybór najlepszej możliwej formy dla tego procesu (propozycje neoliberalne były na 
gruncie polskim ostro krytykowane przez m.in. Kołodko475), jak też w kontekście 
pracy IMF, która spotkała się z krytyką noblisty – Stiglitza476.  
 Załamanie się syntezy keynesowsko-neoklasycznej, zachęciło do dalszej dyskusji, 
która zdominowała ekonomię do lat 50-tych. Dyskusję podnosili też ekonomiści 
heterodoksyjni ze szkoły austriackiej (uwzględnienie natury i roli wiedzy), post-
keynesizmu (wprowadzenie do analizy elementu czasu i niepewności) oraz 
instytucjonalizmu (ekonomia, jako system sił a nie seria powiązanych rynków). Dla 
nich metodologia była sposobem na krytyczne ustosunkowanie się do głównego nurtu.  
 Miejsce Poppera, który najsilniej wpłynął na myśl metodologiczną wcześniejszego 
okresu, zajęła dyskusja poświęcona wyżej wspomnianym dziełom Kuhna, Lakatosa i 
Feyerabenda.  
 Silną reakcją wśród metodologów obudziły dzieło Kuhna477 i Feyerabenda478. 
Zasiane przez Kuhna ziarno relatywizmu, wyraźnie się rozrosło w dziele Feyerabenda, 
dopuszczając do głosu stanowisko: „anything goes”. Ekonomiści starali się teraz 

                                                      
473 Uważa, że falsyfilacjonizm, jako ustalanie czysto logicznej relacji między teoriami a 
zdaniami podstawowymi albo obserwacjami nie ma znaczenia dla nauki. Ekonomiści powinni 
większą wagę przywiązywać do teorii niż do ewidencji empirycznej zgadzając się na to, że nie 
na wszystko będziemy mieli potwierdzenie, por. omówienie u R. E. Backhouse, op.cit.. Wiele z 
zasad ekonomicznych wydaje się być rozsądne i ma potwierdzenie w doświadczeniu 
codziennym. Daje to przesłanki do prawdziwości wydedukowanych z nich twierdzeń. Nie 
oznacza to jednak, że nie trzeba ich testować. W sytuacji istnienia bardzo różnych czynników 
warto trzymać się teorii ortodoksyjnej. Mówi o tym m.in. bayesowska teoria konfirmacji.  
474 A. Rosenberg, Economics--Mathematical Politics or Science of Diminishing Returns?, 
University of Chicago Press, 1994, 26. W odróżnieniu od Hausmana podkreśla on jednak 
znaczenie prognoz. Kryterium wyboru najlepszej teorii pozostaje (jak u Friedmana) jej siła 
prognostyczna. Potrzebna jest ona dla podejmowania decyzji, nawet gdyby nauka takich 
prognoz nie wymagała. 
475 G. W. Kołodko, Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008. 
476 J. E. Stiglitz, Die Schatten der Globalisierung, Goldmann, München 2004. 
477 T. S. Kuhn, op.cit. 
478 P. Feyerabend, op.cit. 
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ustosunkować do dzieła Kuhna479 badając jego znaczenie dla teorii ekonomii. Powstały 
takie publikacje jak: np. Coats 1969, Bronfenbrenner 1971, Lakatos, Worall 1995, 
Lakatos, Worrall 1999; Latsis 1980480. Tak relatywizm doprowadził do pluralizmu. 
Relatywizm bowiem dopuszcza wiele stanowisk jednocześnie, gdyż nie tworzy 
jasnych  kryteriów na porównywanie teorii, wobec tego nie można rozsądzić która jest 
lepsza. Nie dochodzi zatem do eliminacji gorszych przez lepsze, ale współistnieje ze 
sobą wiele różnych teorii i powstają wciąż nowe481.  
 
Konsekwencje pluralizmu w metodologii dla kształtu ekonomii 
przyszło ści – rola pr ądów filozoficznych w kształtowaniu metodologii 
nauk ekonomicznych  

 Zjawisko pluralizmu w metodologii482 jest w pewnym sensie skutkiem relatywizmu 
Kuhna483, a jeszcze silniej Feyerabenda484. O ile jeszcze u Kuhna obowiązujący 
paradygmat dokonuje selekcji teorii (te niezgodne z paradygmatem upadają), a w 
obrębie istniejącego paradygmatu można wybrać prawdziwą teorię, to Feyerabend 
uważa, że nie ma możliwości ustanowienia wspólnych reguł, wg. których można 
byłoby wybrać najlepszą teorię. O ile więc Kuhn jest jedynie relatywistą na poziomie 
paradygmatów (nie dostarcza kryteriów wyboru teorii tylko poza paradygmatami, a 
więc poza kontekstualnie), to Feyerabend jest nim w sposób absolutny. Podobne 
stanowisko dla metodologii ekonomii zajmuje Caldwell proponując metodologiczny 
pluralizm 485. Pluralizm to też odpowiedź na ogromną kompleksowość i 
heterogeniczność zjawisk wpływających na ekonomię. Coraz większe uogólnienia 

                                                      
479 Na tym tle na znaczeniu zyskało dzieło Kuhna 1962/1970 (T. S. Kuhn, op.cit.), wraz ze 
swoim naciskiem na dynamikę wiedzy naukowej.  
480 A. Coats, Is There a ‘Structure of Scientific Revolutions' in Economics?, "Kyklos", 1969, 
Vol. 22,  s. 289-294; M. Bronfenbrenner, The Structure of Revolutions in Economic Thought, 
"History of Political Economy", 1971, Vol. 3, s.136-151; I. Lakatos, J. Worall, Proofs and 
refutations: The logic of mathematical discovery, Univ. Press, Cambridge 1995; I. Lakatos, J. 
Worrall, The methodology of scientific research programmes, op.cit.; S. J. Latsis, Method and 
appraisal in economics, Cambridge University Press, Cambridge, London 1980. 
481 S. C. Dow, op.cit., s. 35.  
482 Jego obrońcą jest, np.  S. C. Dow, Macroeconomic thought: A methodological approach, 
Blackwell, Oxford 1989. 
483 T. S. Kuhn, op.cit. 
484 P. Feyerabend, op.cit. 
485 Kluczowym punktem jego przemyśleń było stwierdzenie, że nie ma żadnej „danej metody” 
(B. J. Caldwell, op.cit., s.245-7). 
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odbijają się negatywnie na zawartości teorii486.  Powstaje w tym kontekście słuszne 
pytanie, czy zmodyfikowany pluralizm nie byłby dobrym wyjściem. Wg Handsa487 
dawałby szansę na  zawężenie obszaru metod na podstawie wizji świata i ontologii488. 
 Czym należy się, zatem kierować w nauce? Jakie zadanie ma metodologia w 
obliczu pluralizmu, jeżeli nie może dawać recept na to, jak ma wyglądać właściwa 
metodologia? Dow uważa, że metodologia powinna sobie postawić następujące cele: 
powinna informować o debatach i dyskusjach prowadzonych w ekonomii mających 
metodologiczne pochodzenie, poruszać te tematy w metodologicznej praktyce, które 
do tej pory nie były przedstawione, jak też konstruować analityczny przyczynek do 
metodologii ekonomicznej489.  
 Inna recepcja dzieł Kuhna i Feyerabenda przybrała postać konstruktywizmu, 
inaczej określanego, jako postmodernizm lub post-pozytywizm, wychodzącego z 
założenia, że niezależna rzeczywistość jest poza naszą wiedzą i językiem!490. Świat, 
zatem jest skonstruowany przez nałożenie na niego pewnych konstruktów, koncepcji, 
zależnych od kultury, języka, środowiska społecznego etc. Istnieją zatem różnice w 
postrzeganiu tych samych zjawisk przez różne grupy kulturowe! Ponieważ 
postrzeganie stoi u progu wiedzy zwłaszcza rozumianej empirycznie, oznacza to, że 
wiedza zależy od praktyki językowej. Wg konstruktywizmu w odróżnieniu od 
strukturalizmu nie ma czegoś takiego jak istnienie meta-struktur, pozwalających na 
porównanie tych różnych wypowiedzi odwołując się do meta-struktury.  
 Takie podejście spotykamy u McCloskey491, wg którego tendencja do 
przewidywania i kontroli wynika z modernistycznej, wąskiej metodologii. Z kolei dla  
Weintrauba492 metodologia łatwo może zostać sprowadzona do roli narzędzia do 
pozyskiwania poklasku dla wybranych ekonomicznych teorii. Metodologia nie może 
zatem określać tego, czym ma się zajmować praktyka, ponieważ teoria nie neutralizuje 

                                                      
486 „When phenomena are heterogenous, generality can only be obtained at the price of 
content”, M. J. Roberts, On the Nature and Condition of Social Science, "Daedalus", 1974, Vol. 
103, No. 3, s. 47-64, s. 58. 
487 D. W. Hands, Reflection without rules: Economic methodology and contemporary science 
theory, op.cit. 
488 S. C. Dow, Methodology in a pluralist environment, op.cit., s. 34.  
489 Ibidem  
490 M. Devitt, Realism and Truth, Blackwell, Cambridge 1991, s. 235.  
491 por. D. N. McCloskey, The Rhetoric of Economics, Wheatsheaf, Brighton 1986; A. Klamer, 
D. McCloskey, R. Solow, The Consequences of Economic Rhetoric, Cambridge University 
Press, New York 1988. 
492 np. E. R. Weintraub, Stabilizing dynamics: Constructing economic knowledge, Cambridge 
Univ. Pr., Cambridge 1991 
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poszczególnych interesów, ale raczej właśnie generalizuje interesy jednostek 
(argument Fisha493). 
 Wiedza naukowa wytworzona przez społeczności naukowców494, może właśnie 
wynikać z tych zewnętrznych, a nie wewnętrznych uwarunkowań. Ten punkt widzenia 
podchwycili metodolodzy zaczynając badać wpływ tych społecznych komponentów na 
powstawanie samej wiedzy, jej treści (wiedza naukowa, jako produkt społecznego 
systemu) w ramach socjologii wiedzy naukowej. Oznacza to odejście od 
epistemologicznego statusu wiedzy. Bada się, co wpływa na oczekiwania w stosunku 
do wiedzy, sposób, w jaki są przekazywane kontrowersje495 lub analizuje się sposób 
prowadzenia dyskursu naukowego poprzez publikacje naukowe i dydaktyczne496.  
 Ostatni nurt przybliża ku kolejnemu zagadnieniu. Jeżeli zatem uwarunkowania 
mogą mieć wpływ na samą wiedzę, to może warto przeprowadzić głębszą analizę 
samej praktyki ekonomii i to z filozoficznego punktu widzenia. Metodolodzy 
podkreślają tutaj odrębność nauki ekonomicznej, zgodę na to, że jest nauką 
niedokładną, która nie ma pełnego potwierdzenia w empirii. Nie sposób bowiem 
uwzględnić wszystkich przyczyn. Dlatego też ekonomia ma większe zaufanie do 
własnej teorii niż do empirii i dlatego potrzebuje aprobaty innych nauk 
(np.  psychologicznych, które ustalają przykładowo podstawy ludzkiego zachowania). 
Teoria ekonomiczna bowiem przyjmując  racjonalne zachowanie człowieka nie 
zmierza do jego opisu, lecz jedynie dokonuje normatywnego stwierdzenia497, które jest 
podstawą dalszych wywodów. Teoria ekonomiczna powinna być w takim kontekście 
częścią politycznej filozofii opartej na kontrakcie, który (jak mówi teoria ogólnej 

                                                      
493 S. Fish, Is There a Text in This Class? The Authority of Interpretative Communities, Harvard 
University Press, Cambridge 1980. 
494 Dlatego też socjologia nauk postrzega, jako swoje zadanie analizę procesów powstawania 
wiedzy ze społecznego punktu widzenia, (w jaki sposób naukowcy ze sobą współpracują w 
ramach istniejących powiązań, jak dokonuje się przekaz wiedzy naukowej, jakie są 
ograniczenia dostępu do nauki). 
495 np. H. M. Collins, Changing Order: Replication and Induction in Scientific Practice, Sage, 
London 1985. 
496 C. Bazerman, Emerging Perspectives on the Many Dimensions of Scientific Discourse, w: 
Reading Science: Critical and Functional Perspectives on Discourses of Science, J. R. Martin 
(red.), Routledge, London 1998, s. 15-30 Cartwright (N. Cartwright, Nature's capacities and 
their measurement, Claredon Press, Oxford 1994) jako filozof bada powielanie, jako 
konsekwencje tego, że istnieje zjawisko, które musi być wyjaśnione, natomiast Collins, jako 
socjolog postrzega to jako konsensus osiągnięty w ramach wspólnoty naukowej. 
497 Centralny charakter tej racjonalności jest podkreślany przez Rosenberga, por. A. Rosenberg, 
Economics--Mathematical Politics or Science of Diminishing Returns?, op.cit. 
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równowagi) zapewnia stronom, dzięki ich egoizmowi w sposób niezamierzony 
optymalny rozkład zasobów498.  
 Inny filozoficzny nurt wpływający na ekonomię to realizm, zakładający, że świat 
istnieje niezależnie od naszej wiedzy (realizm zdrowo rozsądkowy) i że obiekty badań 
naukowych faktycznie istnieją (realizm naukowy). Realizm naukowy można rozumieć 
z jednej strony, jako realizm dotyczący teorii naukowej, albo, jako realizm dotyczący 
bytów (ang. „entities”) postulowanych przez te teorie naukowe. Maki499 zastanawia się 
w tym kontekście nad znalezieniem wspólnej płaszczyzny do porównywania podejść 
metodologicznych i wypracowania cech ekonomicznych argumentów500. Podobnie 
uważa Lawson501, że nasz sposób postrzegania rzeczywistości naturalnej i socjalnej 
powinniśmy rozszerzyć o mechanizmy, struktury i tendencje, które rządzą tymi 
fenomenami. Nauka powinna być skoncentrowana nie na odkrywaniu regularności 
wydarzeń, (kiedy zdarzy się x to zdarzy się y), ale na odkrywaniu struktur i tendencji, 
które wytwarzają fenomeny doświadczenia! Widać tutaj nie tylko wpływ 
konstruktywizmu społecznego, ale także wpływ myślenia systemowego502 i 
strukturalizmu, czyli uznania, że natura życia ludzkiego jest zależna od pewnej 
koncepcji. 
 Kolejny kierunek wpływu nurtu filozoficznego to pragmatyzm. Wg A. Hirscha i N. 
de Marchi 503 metodologia M. Friedmana wskazuje, że działał on pod wpływem 
pragmatyzmu (a o wiele mniej K. Poppera)504. Postulat spoglądania na praktykę 

                                                      
498 Por. też K. Arrow, F. Hahn, General Competitive Analysis, Holden-Day, San Francisco 
1971. 
499 U. Maki, Methodology of economics: complaints and guidelines, "Finnish  Economic 
Papers", 1990, Vol. 3, No. 1,  s. 77-84. 
500 Powstaje w tym kontekście koncepcja idealizacji i abstrakcji, czyli czegoś, co ekonomiści 
czynią, gdy konstruują teoretyczne modele. 
501 T. Lawson, Abstraction, Tendencies and Stylized Facts: A Realist Approach to Economic 
Analysis, "Cambridge Journal of Economics", 1989, Vol. 13,  s. 59-78. 
502 Teoria systemów rozwinięta była już wcześniej przez Bertalanffy 1901-1972, lecz pełny 
kształt przybrała za sprawą takich teoretyków jak Parsons (T. Parsons, Das System moderner 
Gesellschaften, Juventa-Verl., Weinheim 2003), czy później Luhmann (N. Luhmann, Soziale 
Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1994). 
503 A. Hirsch, Milton Friedman: Economics in Theory and Practice, University of  Michigan 
Press, Ann Arbor 1990. 
504 Friedman poświęca się np. zagadnieniu skąd biorą się hipotezy, wg niego biorą się z 
empirycznych spostrzeżeń, natomiast w logicznym empiryzmie powstawały z teorii. Friedman 
nie widzi swojej pracy w kontekście zwykłego falsyfikacjonizmu, ale podkreśla znaczenie 
różnych testów i spogląda na dane zagadnienie z wielu różnych punktów widzenia. 
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ekonomii z dystansem pochodzi nie tylko od filozofów, ale także ekonomistów505. 
Wątpliwości  McCloskeya budzi fakt koncentrowania się na rozbudowywaniu 
własnych zamiast na tworzeniu jej empirycznych podstaw, chociaż dalsza rozbudowa 
teorii bynajmniej nie oznacza postępu w przewidywaniu nowych faktów506. Również 
Summers507, krytycznie odnosi się do tworzenia coraz większej ilości modeli 
ekonometrycznych, które jednak nie  pociągają za sobą ewolucji teorii 
makroekonomicznych, a przecież o wiele większy wpływ mają mniej formalne prace 
empiryczne, dostarczające ewidencji na niższym poziomie, niż wyrafinowane testy dla 
rozwiniętej teorii. Również Fisher508 zastanawia się, dlaczego ekonomiści bardziej się 
koncentrują na tym, co może się wydarzyć, a nie jak wcześniej nad tym, co się 
wydarzy - zamiast teorii uogólniających („generalizing”) powstają teorie ilustrujące 
(„exemplifing”). W rezultacie powstaje coraz mniej prognoz. Nie wiemy bowiem, 
które z tych prognoz przystają do świata realnego. Uwzględnienie tych wskazówek 
przez ekonomistów, uczyniłoby zdaniem Fishera i Summersa badania ekonomiczne 
bardziej efektywnymi. 
 Wreszcie istotną rolę w metodologii pełni retoryka, która wpływa na treść i formę 
badań. Naukowcy wydają się przywiązywać coraz większą wagę zamiast do 
empirycznego testowania czy prognozy, do matematycznej wirtuozerii, argumentów 
przez analogie, symetrie itd.509 Na podstawie wywiadów przeprowadzonych z 
ekonomistami Mc Closkey dochodzi do wniosku, że ekonomiści mówiąc nieformalnie 
o swojej pracy, rozmawiają o tym jak powinien wyglądać dobry model, filozofują, 
odwołując się przy tym do zdrowego rozsądku. Oznacza to, że nieodłącznym 
elementem ekonomii wpływającym na jej zawartość jest dyskurs510 i sposób jego 
prowadzenia. Jest to wynikiem postmodernistycznego sposobu myślenia i rozwiniętej 

                                                      
505 por. np. T. Mayer, Truth versus Precision in Economics, Edward Elgar, Cheltenham 1993. 
506 Przykładowo dalsze prace na temat rynków oligopoli nie powiedziały więcej niż 
wcześniejsze. 
507 L. Summers, The Scientific Illusion in Empirical Macroeconomics, "Scandinavian Journal of 
Economics", 1991, Vol. 93, s. 129-148. 
508 F. M. Fisher, Disequilibrium Foundations of Equilibrium Economics, Cambridge University 
Press, 1989. 
509 Powyższe spostrzeżenia powstały w wyniku analizy publikacji ekonomistów. 
510 A więc i tak nieracjonalne aspekty jak osobiste zaangażowanie i styl mogą wpływać na 
teorie ekonomii, por. Klamer, McCloskey et al. 1988. Także Henderson śledził dyskurs 
ekonomiczny z  punktu widzenia stosowanej lingwistyki (W. Henderson, Economics and 
language, Routledge, London 1993). Zauważył, że ma on wydźwięk edukacyjny, mniej 
metodologiczny, a rola empirycznych zdań nie ma centralnej pozycji, jak to się dzieje w 
naukach przyrodniczych tj. np. fizyka. 
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w jego ramach teorii komunikacji i dyskursu, jako źródła poznania, a dalej sięgając – 
wynikiem filozofii dialogu.  
 Obecne zmiany w metodologii ekonomii cechują się, zatem przede wszystkim 
występowaniem wielu bardzo różnorodnych ujęć metodologii obok siebie, które 
rzadko są systematycznie porównywane i które cechuje rozrzut terytorialny511. 
Współczesną myśl ekonomiczną cechuje coraz większy zakres zainteresowań i 
tematów podejmowanych przez metodologów, jak też brak wyraźnego kierunku, w 
którym te zainteresowania zmierzają. Taki stan rzeczy jest powodem powstawania w 
obrębie ekonomii wielu różnych kierunków. Często mają one odmienny obraz swojej 
dziedziny, często zapożyczany od nauk, na pograniczu których pracują. Część z tych 
nowopowstałych kierunków w międzyczasie uzyskało uznanie szkoły głównego nurtu, 
część jednak nadal przebywa w obrębie szkół heterodoksyjnych. Lista ta ciągle 
podlega aktualizacji i jak twierdzi komentator ostatniej antologii metodologii 
ekonomicznej Ross512 w następnym wydaniu zostanie to zmienione  i ekonomia 
feministyczna z cienia szkół heterodoksyjnych przejdzie do ortodoksyjnych.   
 
Wizja ekonomii przyszło ści jako efektu wpływu pr ądów filozoficznych 

 Ekonomia przyszłości będzie zapewne coraz większym konglomeratem różnych 
szkół, teorii opierających się na różnych metodologiach. Teorie, które będą 
powstawać, będą pod coraz silniejszym wpływem takich nurtów oddziałujących na 
filozofię nauk jak konstruktywizm, poststrukturalizm, cybernetyka, nowe odgałęzienia 
filozofii analitycznej, jak też pod wpływem takich interdyscyplinarnie działających 
zespołów jak Cultural Studies, Gender Studies, Neuroscience, nauki kognitywne 
(skupiające wiele różnych dziedzin wiedzy), oraz środowiskowych (od biologicznych, 
przez kulturowe do inżynieryjnych odłamów). Zaowocuje to dalszym rozwojem takich 
kierunków jak neuroekonomia, ekonomia feministyczna, green economics, ekonomia 
kulturowa, behawioralna, ewolucyjna, ekologiczna, instytucjonalna i być może 
wkrótce inżynieryjna513. 

                                                      
511 O ile wcześniej publikacje powstawały przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i 
Wielkiej Brytanii, będąc dziełem głównie mężczyzn, to obecnie powstają coraz częściej także 
w innych krajach i są w coraz większym stopniu także dziełem kobiet. 
512 D. Ross, The Philosophy of Economics: An Anthology, "Journal of Economic Literature" 
2009, Vol. 47, No. 1, s. 174-177. 
513 Wojtyna uważa, że przyszła ekonomia będzie włączać te wątki ekonomii behawioralnej, 
która będzie do pogodzenia z jej metodologią, A. Wojtyna, Współczesna ekonomia - 
kontynuacja czy poszukiwanie paradygmatu?, "Ekonomista" 2008, nr 1, s. 9-30. 
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 Wyzwania przed którymi stoi ekonomia przyszłości to po pierwsze uporanie się z 
problemem kompleksowości fenomenów514, w których uporządkowaniu pomocne 
może się okazać podejście np. systemowe, czy instytucjonalne. Inny problem 
wymagający rozwiązania to zagadnienie przyczyn wyborów dokonywanych przez 
człowieka, które wynika z bardzo różnych systemów wartości zależnych m.in. od 
uwarunkowań rozwoju i poziomu rozwoju (w czym przydatne może się okazać 
podejście etyczne do ekonomii). Te zmiany wyrażają się w zmianie dokonującej się w 
obrazie człowieka. Obraz ten jest rezultatem innego poziomu świadomości i rozwoju 
człowieka, oraz realnych warunków515. Właśnie to ta świadomość jest jednym z 
elementów, na których opiera się podejście ewolucyjne. Zmiany zachodzące w 
świadomości człowieka wiążą się z kolei ze zmianami zachodzącymi w jego mózgu i 
wpływem postrzegania zjawisk i dokonywanych wyborów (jeden z aspektów, który 
bada neuroekonomia516). Z podejściem ewolucyjnym wiąże się zagadnienie zmian 
zachodzących w przyrodzie i ich wpływu na człowieka (ekologia). Szczególne 
znaczenie ma świadomość tego, że człowiek jest częścią swojego środowiska, a nie 
kimś z zewnątrz dyktującym po prostu warunki, w jakich przyroda „ma 
funkcjonować”. Dużo wskazuje na to, że ekonomia przyszłości będzie nie tylko 
ewolucyjna, ale i ekologiczna, dążąca świadomie do zapewnienia warunków rozwoju 
długookresowego z poszanowaniem środowiska – ważnego warunku naszego 
rozwoju517. Dlatego też mówi się w tym kontekście o potrzebie zmiany istniejącego w 

                                                      
514 Hardt wspomina tutaj o wzroście tzw. explanandum - zbioru zdań opisujących zdarzenia 
wymagających wyjaśnienia,   Ł. Hardt, Rozwój ekonomii kosztów transakcyjnych a wzrost 
różnorodności współczesnej ekonomii, "Ekonomista"  2010, nr  1, s. 9-34. 
515 Poprawa warunków życia kieruje człowieka ku osiąganiu kolejnych elementów piramidy 
Maslowa. 
516 Neuroekonomia ściśle zajmuje się obserwacją zachowań człowieka, co daje jej podstawy do 
przewidywania przyszłych zmian. Nie bada się tu czynników wpływających na te zachowania, 
jak np. próbuje to uczynić psychologia czy socjologia, ale pozostaje się przy badaniu samego 
zachowania, co nadaje mu charakter ściśle deskryptywny. Przebadanie wielu takich zachowań 
pozwala na wyciągnięcie wniosków dotyczących zachowań w przyszłości. Przyczyny zmian 
zachowań leżą, zatem nie w świecie zjawisk zewnętrznych, ale w mózgu i wynikają z 
mechanizmów jego działania. Osiągnięcia psychologii pozwalają na przyjęcie takich założeń – 
nie sam impuls działa na człowieka, ale jego odbiór przez mózg. Mózg zatem staje się twórcą 
zarówno świata wewnętrznego człowieka jak i zewnętrznego poprzez wpływ na zachowania 
człowieka.  
517 Uważają tak autorzy artykułu „Ekonomia a inne nauki społeczne na początku XXI w. 
Między imperializmem a kooperacją” (M. Brzeziński, M. Gorynia, Z. Hockuba, Ekonomia a 
inne nauki społeczne na początku XXI w. Między imperializmem a kooperacją?, "Ekonomista" 
2008, nr 2, s. 201-232), którzy dochodzą do wniosku, że ekonomia przyszłości przyjmie wizję 
człowieka zakorzenionego społecznie oraz uwarunkowanego instytucjonalnie .  
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ekonomii neoklasycznej obrazu człowieka „homo oeconomicus“ poprzez bardziej 
wielowymiarowy obraz człowieka, jak np. człowiek ekologiczny, czy np. „homo 
sustinens“518. Kompleksowy charakter ekonomii przyszłości wynika z faktu, że 
dostrzega się coraz więcej wpływów czynników pozaekonomicznych na zachowania 
(np. wybór) i fenomeny (np. ceny, rodzaj produkcji) ekonomiczne. Żeby je uwzględnić 
w powstających modelach, trzeba zastosować podejście interdyscyplinarne (np. z 
psychologią – ekonomia behawioralna, z socjologią – ekonomia społeczna etc.). Aby 
móc w pełni naświetlić badany problem – konieczne jest podejście holistyczne, 
ujmujące dany problem z różnych perspektyw, co wymaga zastosowania różnych 
dziedzin nauki do analizy problemu.  
 Na rozpowszechnianie się tych nowych kierunków i teorii ekonomicznych istotny 
wpływ mogą mieć dokonujące się zmiany technologiczne – przede wszystkim Internet, 
wpływające na zmiany społeczne. Łatwość i szybkość publikowania przez Internet 
pozbawia zdaniem Frey519 pozycji monopolowej wiele czasopism, zwłaszcza, że coraz 
więcej ich jest ujmowanych w Social Citation Index. Oznacza to, że publikacje przez 
Internet będą pewnie uwzględniane w przyszłości przez instytucje naukowe. Można też 
liczyć na przyspieszenie procesu publikacyjnego. Niesie to z jednej strony zagrożenie 
zalewem informacji, z drugiej jednak umożliwia szybszą wymianę idei i tworzenie 
nowej wiedzy. Oznacza to też mniejszy nacisk na standardy formalne, spadek 
znaczenia przynależności do instytucji, a wzrost znaczenia samej publikacji. Wg Freya 
metodologia powinna uwzględniać realia stojące u progu procesu publikacyjnego, jak 
też uwzględniać motywację metodologów520.  
 Wreszcie ważną rolę pełnią oczywiście aktualne, rzeczywiste zmiany dokonujące 
się w różnych systemach: kulturowym, gospodarczym, społecznym czy politycznym. 
Globalizacja, zanieczyszczenie środowiska, zagrożenie fundamentalizmem, gwałtowny 
rozwój wiedzy i informacji, odgrywają tu ważną rolę – dając pożywkę do refleksji dla 
różnych dziedzin naukowych jak i ich swoistej nadbudowy – filozofii, jako królowej 
nauk.  
 Powstaje w tym kontekście pytanie, jaki będzie kształt ekonomii przyszłości – czy 
dominacja pluralizmu zakończy się chaosem, czy też pozwoli jednak na stworzenie 
uporządkowanej całości. Zdaniem autorki wiele zależy od tego, jaki obraz człowieka w 

                                                      
518 B. Siebenhüner, Homo sustinens - Auf dem Weg zu einem Menschenbild der Nachhaltigkeit, 
Metropolis-Verl., Marburg 2001. 
519B. S. Frey, Why economists disregard economic methodology, "Journal of Economic 
Methodology"  2001, Vol. 8, No. 1, s. 41-47. 
520 W innym razie nie będzie miała wpływu na praktykę. 
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końcu wykrystalizuje się w poszczególnych naukach. Wiele publikacji zwłaszcza 
ostatnio mówi o przyszłości humanomiki („humanomics”521), kierunku, który stawia w 
centrum swym zachowanie człowieka w różnych jego wymiarach. Kierunek ten 
pozwoliłby głębiej spojrzeć na wybory ekonomiczne człowieka a tym samym, 
umożliwiłby integrację różnych kierunków nauki. Ciągle otwarte pozostaje pytanie, 
jaka wizja człowieka zdominuje debaty prowadzone w różnych naukach – czy będzie 
to człowiek maksymalizujący użyteczność, czy raczej istota poszukująca przede 
wszystkim sensu i tworząca ten sens poprzez swoje wybory? Pytanie pozostaje 
otwarte, czy dotychczasowa szkoła ortodoksyjna za tym podąży, czy będziemy mieli 
do czynienia z powstaniem Kuhnowskiego nowego paradygmatu, albo prościej nowej 
koncepcji, wizji człowieka? 
 
Bibliografia 

Arrow K., Hahn F., General Competitive Analysis, Holden-Day, San Francisco 1971. 
Arystoteles, Etyka Nikomachejska, PWN, Warszawa 2007. 
Backhouse R. E., New directions in economic methodology, Routledge, London 1996. 
Bazerman C., Emerging Perspectives on the Many Dimensions of Scientific Discourse, 

w: Reading Science: Critical and Functional Perspectives on Discourses of 
Science, red. J. R. Martin, Routledge, London 1998. 

Blaug M., Metodologia ekonomii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995. 
Blaug M., The methodology of economics: Or how economists explain, Cambridge 

Univ. Press, Cambridge 1997. 
Boland L., The Methodology of Economic Model Building: Methodology after 

Samuelson, Routledge, London 1989. 
Boland L. A., The foundations of economic method, Allen and Unwin, London 1984. 
Bridgman P., The Logic of Modern Physics, Macmillan, New York 1927. 
Bronfenbrenner M., The Structure of Revolutions in Economic Thought, "History of 

Political Economy" 1971, Vol. 3. 
Brzeziński M., Gorynia M., Hockuba Z., Ekonomia a inne nauki społeczne na początku 

XXI w. Między imperializmem a kooperacją?, "Ekonomista" 2008, nr 2. 
Cairnes J. E., The Character and Logical Method of Political Economy, A.M. Kelley, 

New York 1965. 
Caldwell B. J., Beyond positivism: Economic methodology in the twentieth century, 

Routledge, London 2001. 

                                                      
521 Por. U. J. Heuser, Humanomics: Die Entdeckung des Menschen in der Wirtschaft, Campus-
Verl., Frankfurt am Main 2008. 



Ekonomia na rozdrożu: pomiędzy monizmem i pluralizmem metodologicznym  299 

Cartwright N., Nature's capacities and their measurement, Claredon Press, Oxford 
1994. 

Coats A., Is There a ‘Structure of Scientific Revolutions' in Economics?, "Kyklos" 
1969, Vol. 22. 

Collins H. M., Changing Order: Replication and Induction in Scientific Practice, Sage, 
London 1985. 

Demarchi N., Appraising economic theories: Studies in the methodology of research 
programs, Elgar, Aldershot, Hants 1991. 

Demarchi N., Post-Popperian methodology of economics: Recovering practice, 
Kluwer Academic Publ., Boston 1992. 

Devitt M., Realism and Truth, Blackwell, Cambridge 1991. 
Dewey J., Suhr M., Logik: Die Theorie der Forschung, Suhrkamp, Frankfurt am Main 

2002. 
Dobb M., Political Economy and Capitalism, International Publishers, New York 

1937. 
Dow S. C., Macroeconomic thought: A methodological approach, Blackwell, Oxford 

1989. 
Dow S. C., Methodology in a pluralist environment, "Journal of Economic 

Methodology", 2001, Vol. 8, No. 1. 
Feyerabend P., Wider den Methodenzwang, Suhrkamp, Frankfurt am Main 2009. 
Fish S., Is There a Text in This Class? The Authority of Interpretative Communities, 

Harvard University Press, Cambridge 1980. 
Fisher F. M., Disequilibrium Foundations of Equilibrium Economics, Cambridge 

University Press, 1989. 
Frey B. S., Why economists disregard economic methodology, "Journal of Economic 

Methodology", 2001, Vol. 8, No. 1. 
Friedman M., Essays in Positive Economics, University of Chicago Press, Chicago 

1953. 
Friedman M., The Methodology of Positive Economics, w: Essays In Positive 

Economics, Univ. of Chicago Press, Chicago 1966. 
Glass J. C., Economics. Progressions, Stagnation or Degeneration?, Harvester 

Wheatshea, New York 1989. 
Hands D. W., Economic methodology is dead - long live economic methodology: 

thirteen theses on the new economic methodology, "Journal of Economic 
Methodology", 2001, Vol. 8, No. 1. 

 Hands D. W., Reflection without rules: Economic methodology and contemporary 
science theory, Cambridge Univ. Press, Cambridge 2001. 



300  Anna Horodecka 

Hardt Ł., Rozwój ekonomii kosztów transakcyjnych a wzrost różnorodności 
współczesnej ekonomii, "Ekonomista" 2010, nr 1. 

Hart J., Terence Hutchison's 1938 essay: towards a reappraisal, "Journal of Economic 
Methodology" 2003, Vol. 10, No. 3. 

Hausman D. M., The philosophy of economics: An anthology, Univ. Press, Cambridge 
1990. 

Hausman D. M., A new era for economic methodology, "Journal of Economic 
Methodology", 2001, Vol. 8, No. 1. 

Hausman D. M., The philosophy of economics: An anthology, Cambridge Univ. Press, 
Cambridge 2008. 

Henderson W., Economics and language, Routledge, London 1993. 
Heuser U. J., Humanomics: Die Entdeckung des Menschen in der Wirtschaft, Campus-

Verl., Frankfurt am Main 2008. 
Hirsch A., Milton Friedman: Economics in Theory and Practice, University of 

Michigan Press, Ann Arbor 1990. 
Houser N. K., J.W. C., The Essential Peirce. Selected philosophical writings, Indiana 

University Press, Bloomington 1998. 
Hutchison T. W., The significance and basic postulates of economic theory, Kelley, 

New York 1938. 
Hutchison T. W., Changing aims in economics, Blackwell, Oxford 1992. 
James W., Pragmatism. A New Name for Some Old Ways of Thinking. Popular 

Lectures of Philosophy, Longmans, London 1907. 
Keynes J. N., The Scope and Method of Political Economy, A.M. Kelley, New York 

1917. 
Klamer A., Mccloskey D., Solow R., The Consequences of Economic Rhetoric, 

Cambridge University Press, New York 1988. 
Klant J. J., The nature of economic thought: Essays in economic methodology, Elgar, 

Aldershot Hants 1994. 
Kołodko G. W., Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008. 
Koopmans T., Three Essays on the State of Economic Science, McGraw-Hill, New 

York 1957. 
Kuhn T. S., Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, Suhrkamp, Frankfurt am 

Main 2007. 
Lakatos I., Worall J., Proofs and refutations: The logic of mathematical discovery, 

Univ. Press, Cambridge 1995. 
Lakatos I., Worrall J., The methodology of scientific research programmes, Cambridge 

Univ. Press, Cambridge 1999. 
Landreth H., Colander D. C., Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 1998. 



Ekonomia na rozdrożu: pomiędzy monizmem i pluralizmem metodologicznym  301 

Latsis S. J., Method and appraisal in economics, Cambridge University Press, 
Cambridge, London 1980. 

Lawson T., Abstraction, Tendencies and Stylized Facts: A Realist Approach to 
Economic Analysis, "Cambridge Journal of Economics" 1989, Vol. 13. 

Lipsey R. G., An Introduction to Positive Economics, Weidenfeld & Nicolson, London 
1963. 

Luhmann N., Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie, Suhrkamp, 
Frankfurt am Main 1994. 

Machlup F., Methodology of Economics and Other Social Sciences, Acad. Pr, London 
1978. 

Maki U., Methodology of economics: complaints and guidelines, "Finnish Economic 
Papers" 1990, Vol. 3, No. 1. 

Marr W. L., Raj B., How Economists Explain: A Reader in Methodology, University 
Press of America, 1983. 

Mayer T., Truth versus Precision in Economics, Edward Elgar, Cheltenham 1993. 
Mccloskey D. N., The Rhetoric of Economics, Wheatsheaf, Brighton 1986. 
Menger C., Grundsätze der Volkswirtschaftslehre, VDM Verlag Dr.Müller, 

Saarbrücken 2006. 
Menger C., Untersuchungen über die Methode der Socialwissenschaften: Und Der 

Politischen Oekonomie Insbesondere, Nabu Press, 2010. 
Mill J. S., On the Definition of Political Economy and the Method of Investigation 

Proper to it, w: Philosophy of Scientific Method, Hafner, New York 1836. 
Mill J. S., Essays  on  some  unsettled  Questions of  Political Economy, 

http://www.econlib.org/library/Mill/mlUQP.html (accessed 16.12.2010). 
Mitchell B. R., International historical statistics Europe: 1750 - 1988, Stockton Press 

[u.a.], New York N.Y. 1993. 
Moulines C. U., Die Entstehung der Wissenschaftstheorie als interdisziplinäres Fach 

(1885 - 1914): Vorgetragen in der Sitzung vom 1. Juni 2007, Verl. der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften, München 2008. 

Myrdal G., The Political Element in the Development of Economic Theory: A 
Collection of Essays on Methodology, Routledge, London 2003. 

Parsons T., Das System moderner Gesellschaften, Juventa-Verl., Weinheim 2003. 
Pheby J., Methodology and economics : a critical introduction, Macmillan, 

Basingstoke 1988. 
Popper K. R., Logik der Sozialwissenschaften, "Kölner Zeitschrift für Soziologie und 

Sozial-Psychologie" 1962, Vol. 14. 
Popper K. R., Keuth H., Logik der Forschung, Mohr Siebeck, Tübingen 2005. 



302  Anna Horodecka 

Quine W. V., Bosch P., Von einem logischen Standpunkt: Neun logisch-philosophische 
Essays, Ullstein, Frankfurt/M. 1979. 

Quine W. V. O., Two Dogmas of Empiricism, "The Philosophical Review" 1951, Vol. 
60. 

Robbins L., An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, Macmillan, 
London 1935. 

Roberts M. J., On the Nature and Condition of Social Science, "Daedalus" 1974, Vol. 
103, No. 3. 

Robinson J., Economic Philosophy, Aldine, Chicago 1962. 
Rosenberg A. (red.), Philosophy of social science, Westview Press, Boulder 1988. 
Rosenberg A., Economics--Mathematical Politics or Science of Diminishing Returns?, 

University of Chicago Press, 1994. 
Ross D., The Philosophy of Economics: An Anthology, "Journal of Economic 

Literature" 2009, Vol. 47, No. 1. 
Samuels W. J., On the Future of Institutional Economics, "Journal of Economic 

Issues"1969, Vol.3.  
Samuelson P., Problems of Methodology – Discussion, "American Economic Review 

Papers and Proceedings" 1963, Vol. 53. 
Schmoller G., Das Merkantilsystem in seiner historischen Bedeutung: städtische, 

territoriale und staatliche Wirtschaftspolitik, w: Umrisse und Untersuchungen zur 
Verfassungs-, Verwaltungs- und Wirtschaftsgeschichte besonders des Preußischen 
Staates im 17. und 18. Jahrhundert, red. G. Schmoller, New York, 1974 (1898). 

Schmoller G., Die Volkswirtschaft, die Volkswirtschaftslehre und –methode, w: 
Historisch-ethische Nationalökonomie als Kulturwissenschaft, G. Schmoller, H. H. 
Nau (red.), Metropolis-Verl., Marburg 1998. 

Schmoller G., Nau H. H. (red.), Historisch-ethische Nationalökonomie als 
Kulturwissenschaft: Ausgewählte methodologische Schriften, Metropolis-Verl., 
Marburg 1998. 

Schmoller Von G., Zur Methodologie der Staats- und Sozialwissenschaften, "Jahrbuch 
für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im deutschen Reich" 1883.  

Senior N. W., An outline of the science of political economy, Verl. Wirtschaft und 
Finanzen, Düsseldorf 2000. 

Siebenhüner B., Homo sustinens - Auf dem Weg zu einem Menschenbild der 
Nachhaltigkeit, Metropolis-Verl., Marburg 2001. 

Stiglitz J. E., Die Schatten der Globalisierung, Goldmann, München 2004. 
Summers L., The Scientific Illusion in Empirical Macroeconomics, "Scandinavian 

Journal of Economics" 1991, Vol. 93. 



Ekonomia na rozdrożu: pomiędzy monizmem i pluralizmem metodologicznym  303 

Tatarkiewicz W., Historia filozofii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 
2009. 

Toynbee A., Lectures On the Industrial Revolution of the 18th Century in England: 
Popular Addresses, Notes and Other Fragments (1887), 1906. 

Veblen T., Theorie der feinen Leute. Eine ökonomische Untersuchung der 
Institutionen, Dt. Taschenbuch-Verl., München 1981. 

Weber M., Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, 1988. 
Weber M., Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriß der Verstehenden Soziologie, Mohr 

Siebeck, Tübingen 2009. 
Weintraub E. R., General equilibrium analysis: Studies in appraisal, Cambridge Univ. 

Pr., Cambridge 1985. 
Weintraub E. R., Stabilizing dynamics: Constructing economic knowledge, Cambridge 

Univ. Pr., Cambridge 1991. 
Windelband W., An Introduction to Philosophy, T. Fisher Unwin, London 1921. 
Wojtyna A., Współczesna ekonomia - kontynuacja czy poszukiwanie paradygmatu?, 

„Ekonomista“ 2008, nr 1. 
 
 
 


